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AWATAR WANI

Bóg jest twoim jedynym celem
Prawdziwe oddanie to silne pragnienie Boga
Ucieleśnienia miłości!
Bhakti jest przejawieniem wiecznej i świętej prawdy wyrażonej w głębokiej
mahawakji wedyjskiej Tat twam asi (Tym jesteś ty). Oznacza ona, że wielbiciel i Bóg
to jedno. Jednak człowiek zapomina o tej prawdzie i staje się ofiarą wielu chorób i
smutków. Wyróżniamy trzy rodzaje cierpienia człowieka. Adhiboutika odnosi się do
chorób spowodowanych przywiązaniem człowieka do świata fizycznego.
Adhidajwika dotyczy cierpień wywołanych klęskami żywiołowymi, takimi jak
trzęsienia ziemi, powodzie, a także zarazy, takie jak cholera i dżuma. Adhjatmika to
cierpienia wynikające z niewłaściwego odżywiania i złych nawyków.

Doczesne pragnienia powodują smutek
Dzisiaj na świecie coraz bardziej rozpowszechnione są choroby związane z
umysłem, bo człowiek ma różne zmartwienia. Przyczyną jego zmartwień jest
przywiązanie do ludzi i przedmiotów materialnych. Przywiązany jest do żony i dzieci,
do swojej ziemi i budynków, do bogactwa. Przywiązania osłabiają jego umysł i
powodują cierpienia.
Człowieka otaczają dziś zmartwienia, które łatwo bierze sobie do serca i cierpi z
tego powodu. Ulgę przyniesie mu tylko oddanie Bogu, które może go doprowadzić
do wyzwolenia. Dlatego człowiek powinien pokonywać przywiązania, natomiast
rozwijać oddanie. Doczesne przywiązania mogą dać tylko chwilowe szczęście, ale
człowiek ulega złudzeniu i myśli, że dadzą mu trwałe szczęście. Wszystkie jego
pragnienia są przyczyną jego smutku. Wszystkie jego doczesne związki i materialne
przywiązania są w istocie przyczyną jego niewoli. Jak długo trwa majątek i doczesne
relacje? Prawdziwe oddanie to mocne pragnienie Boga. Majątek i żona nie są trwałe.
Pieniądze przychodzą i odchodzą. Nie skupiaj się zatem na przedmiotach
materialnych i osobach; skoncentruj się jedynie na Bogu.

Dharma to połączenie oczyszczonego umysłu z działaniem
Jesteś przywiązany do żony i dzieci, ale twoja żona i dzieci nie narodzili się razem
z tobą. Pojawili się w ciągu życia. Nie zostaną z tobą przez całe życie. Podobnie,
zgromadzony majątek nie zostanie z tobą przez cały czas. Jednak Bóg jest zawsze z
tobą. Bóg był zanim przyszedłeś na świat, będzie za twojego życia, a nawet po twojej
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śmierci. Zatem prawdą i jedynym twoim celem jest Bóg, który istnieje przed twoim
życiem, w czasie twojego życia i po nim. Życie z taką postawą to oddanie. Twój
związek z Bogiem to jedyny prawdziwy związek; wszystkie inne relacje są
nieprawdziwe. Ofiaruj wszystko Bogu. Wypełniaj swoje obowiązki i sprawiaj radość
Bogu. Dostałeś w darze to ciało, aby przez miłość przekształcić każdą karmę (czyn) w
dharmę (prawość). Karmę wykonuje się rękami i innymi częściami ciała. Gdy łączysz
czyny z miłością, stają się dharmiczne i boskie.
Samochód ma wiele części, takich jak silnik, zbiornik paliwa czy akumulator.
Jednak rusza za sprawą akumulatora. Podobnie, ciało ludzkie to swoista maszyna o
wielu narządach, takich jak uszy, oczy lub ręce. Wszystkie działają dzięki umysłowi.
Każdy narząd ludzkiego ciała musi wykonywać określoną czynność: oczy tylko patrzą
– nie potrafią słyszeć; uszy jedynie słyszą – nie potrafią widzieć. Według wedanty
umysł jest przyczyną wszystkich doświadczeń świata. Dla przykładu, przez cały czas
jesteś wśród słuchaczy i słuchasz dyskursu Swamiego. Ale jeśli są tutaj tylko twoje
uszy i oczy, natomiast twój umysł przebywa gdzie indziej, nie odniesiesz z tego
żadnej korzyści. Jeśli obecne będzie tylko twoje ciało, a nie umysł, nie będziesz
wiedział, co Swami powiedział w dyskursie. Dharma to połączenie oczyszczonego
umysłu z czynami.
Człowiek potrzebuje jedzenia, aby zapewnić śakti (energię) ciału i ubrania, aby je
chronić. Z bhukti (jedzenia) czerpie śakti. Przez bhakti (oddanie) osiąga mukti
(wyzwolenie). W tym celu musi porzucić rakti (przywiązanie), a rozwinąć wirakti
(nieprzywiązanie). W słowie bhakti ‘bha’ oznacza jasność, promienność i
nadzmysłowość. Pierwszą zgłoską w słowie ‘bhakti’ jest ‘bha’. Ostatnią jest ‘ti’.
Oznacza to, że bhakti jest źródłem wszelkich mocy. Jednak oddanie powinno być
czyste, stałe i bezinteresowne. Dlatego człowiek powinien zawsze utrzymywać w
sercu czystość i świętość. Tylko wtedy może dotrzeć do Bhagawana, który jest
ucieleśnieniem czystości, promienności i bezinteresowności.

Człowiek powinien okazywać jedynie dobroć i czystość
Nikt nie powinien patrzeć na błędy innych. Oto mały przykład. Pewna Japonka
podróżowała pociągiem z Tokio do Kioto. Wiozła tobołek brudnych ubrań
zawiniętych w czystą tkaninę. Siedzący obok mężczyzna zapytał ją: „Dlaczego z
wierzchu dała pani czystą tkaninę, gdy w środku są brudne ubrania?”. Kobieta
odpowiedziała: „Nie mam prawa pokazywać nikomu brudnych ubrań. Prawdziwe
znaczenie ludzkiego życia to pokazywanie dobroci i czystości”.
W ludzkim ciele są nerwy, kości, krew czy mocz. Jeśli ludzie widzieliby to, mieliby
uczucie lęku i mdłości. Dlatego Bóg pokrył te elementy atrakcyjną i piękną skórą.
Podobnie, człowiek nie powinien pokazywać wszystkiego, co w nim złe i brudne.
Powinien oczyścić wszystko, co w nim złe, a zachować czystość i dobroć. Najlepszy
przykład takiej postawy dał Pan Śiwa, który wypił śmiertelną truciznę, jaka
wypłynęła, gdy bogowie i demony ubijali ocean. W ten sposób uratował świat przed
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zniszczeniem. Oto lekcja, jaką Bóg daje człowiekowi: „O, szaleńcze! Jeśli jest w tobie
coś złego i szkodliwego, zatrzymaj to dla siebie, a nie rób innym szkody swoimi
słowami i czynami”. Pan Śiwa nosi na czole księżyc, aby przekazywać całej ludzkości
przyjemny chłód i komfort. Współczujący Pan zapewnia także wszystkim świętą
wodę Gangesu. To pokazuje, że Bóg zatrzymuje w sobie wszystko, co szkodliwe,
innym zaś daje wszystko, co dobre, aby ich nauczyć dawania dla pożytku wszystkich.
Niemowlę płacze przy narodzinach, co pobudza w jego ciele krążenie krwi. Chociaż
człowiek zaczyna życie płaczem, powinien je kończyć błogością. Bhagawadgita
zaczyna się niedolą w ludzkim życiu, ale kończy się boską błogością. Życie na świecie
niesie z sobą zarówno dobro, jak i zło. Dziel się z innymi wszystkim, co dobre.
Niestety, dzisiaj człowiek zachowuje się zupełnie inaczej. Zawsze znajduje u innych
wady, zamiast poznawać własne i czynić wysiłki, aby je usunąć. Jeśli usuwamy
własne wady przez samoanalizę, możemy postępować naprzód ścieżką postępu
duchowego.
(Ciąg dalszy w następnym numerze)
– Boskie orędzie Bhagawana wygłoszone w sali Sai Śruti w Kodaikanal 10 kwietnia 1996 r.

Bhagawata Wahini
Rozdział 8
Transformacja Dhritarasztry

Dhritarasztra i Gandhari prowadzeni przez Widurę dotarli do lasu. Natychmiast
zaczęli poszukiwać odpowiedniego miejsca, w którym mogliby praktykować
wyrzeczenia. Widura wprowadził ich w tajniki samopoznania i technik, jakimi można
je osiągnąć. Od tego czasu Dhritarasztra i Gandhari spędzali swoje dni w świętym
towarzystwie i w atmosferze uświęconej kontemplacją Boga.
W tym samym czasie w Hastinapurze nastał ranek. Dharmaradża wstał razem ze
słońcem, wziął rytualną kąpiel i przeprowadził codzienną ceremonię ku czci ogniska
domowego. Potem rozdał potrzebującym jedzenie i ubrania. Następnie wyruszył do
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pałacu stryja Dhritarasztry. Uważał to za swój obowiązek i przez wzgląd na szacunek
dla starego stryja, nigdy nie rozpoczynał swoich królewskich obowiązków, zanim nie
dotknął czołem pyłu u jego stóp. Jednak nie zastał króla ani królowej. Czekał więc,
aż powrócą. Polecił też służbie szukać ich w pałacu. Zauważył, że łóżka nie były
używane w nocy, a ubrania leżały poskładane. Ogarnął go strach, że Dhritarasztra z
żoną mogli opuścić miasto. Pobiegł do apartamentów Widury i przekonał się, że
mędrzec też zniknął.
Służący powiedzieli, że Widura nie wrócił na noc z pałacu króla i królowej, których
odwiedził wieczorem. Gdy Dharmaradża to usłyszał, świat zawirował mu przed
oczami. Udał się znów do pałacu, gdzie przeszukał każdą komnatę. To potwierdziło
jego najgorsze obawy. Z rozpaczy opuściły go siły; jego ręce i stopy zwiotczały, dostał
dreszczy i zaschło mu w gardle. Upadł na ziemię zemdlony. Gdy doszedł do siebie,
mamrotał coś niezrozumiale. Kilka razy wołał Widurę, aż dworzanie zaczęli się
obawiać, czy z rozpaczy nie postradał zmysłów. Mieszkańcy pałacu przybiegli
pytając, co się dzieje. Otoczyli Dharmaradżę oczekując na jego rozkazy.
W tym momencie pojawił się Sandżaja, doradca Dhritarasztry. Dharmaradża
błagalnie chwycił go za ręce. „Moi rodzice zniknęli! Dlaczego to zrobili? Czy wiesz coś
na ten temat? Powiedz, proszę, gdzie poszli?”.
Jednak Sandżaja nic nie wiedział. Podejrzewał jedynie, że Widura musi być w to
zamieszany. Nie mógł powstrzymać łez i rzekł drżącym głosem: „Królu i Panie.
Dhritarasztra konsultował ze mną nawet najdrobniejsze sprawy, jednak tym razem
zrobił coś, o czym nic nie wiedziałem. Nawet mi o tym nie wspomniał. Nie rozumiem
powodów, dla których to uczynił. Nie przypuszczałem, że król może mnie tak
potraktować. Okazywał mi przecież szacunek i ufał mi. A teraz okazało się, że mnie
zwodził… Cóż, taki mój los” – Sandżaja zaczął łkać jak dziecko.
Dharmaradża pocieszał go mówiąc, że wszystko to jest konsekwencją jego
własnych grzechów, a nie grzechów Sandżaji. „Można tylko z tego wywnioskować
głębię nieprzychylnego losu, jaki nam przypadł” – westchnął. „Nasz ojciec opuścił
nas, gdy jeszcze byliśmy dziećmi. Stryj Dhritarasztra wychowywał nas od małego.
Uwielbialiśmy go. Musiałem popełnić jakiś błąd. Dhritarasztra i jego królowa bardzo
boleśnie przeżyli stratę swoich stu synów. Tak bardzo chciałem ulżyć ich cierpieniu.
Moi czterej bracia i ja służyliśmy im z całego serca, aby zapomnieli o swojej stracie.
Dokładaliśmy wszelkich starań. Służyliśmy im tak szczerze, z takim szacunkiem, a
mimo to… Przecież obdarzaliśmy ich miłością… A jednak opuścili pałac. Jak straszna
tragedia, jaki cios! Są oboje w podeszłym wieku i są niewidomi. Muszą teraz strasznie
cierpieć. Poszli bez żadnego służącego. Idąc po omacku i w ciemności mogli wpaść
do Gangesu. O Boże, dlaczego los mnie tak doświadcza? Pilnowałem ich jak źrenicy
oka, a jednak dopuściłem, by narazili się na takie niebezpieczeństwo!”.
Bracia usłyszeli jego lamenty i pospieszyli ku pogrążonemu we łzach
Dharmaradży. Także królowa Kunti pojawiła się pytając o powód smutku. Nikt nie
potrafił odpowiedzieć na jej rozpaczliwe pytania.
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Dharmaradża przywołał do siebie braci i próbował przekazać im coś
niezrozumiałymi gestami. Widząc, że nie rozumieją, zebrał siły i wstał z ziemi, aby
opowiedzieć im, co się wydarzyło. Poprosił też Bhimę, aby rozesłał zwiadowców i
wojsko we wszystkich kierunkach. Przeczesywano drogi i ścieżki, zaglądano do
studni, szukano w jeziorach, stawach, ale nie natknięto się na ich ślad. Sądząc, że
musieli wpaść do Gangesu, król wezwał ekspertów od przeszukiwania rzeki i
nurkowania. Jednak daremnie.
W tym czasie Dhritarasztra i Gandhari z radością kontemplowali chwałę Boga
siedząc w pozycjach medytacyjnych i utrzymując umysł pod ścisłą kontrolą. Gdy
pewnego dnia, jakiś czas później, byli zatopieni w boskie kontemplacji, pochłonął ich
potężny pożar lasu.
Widura, który gorąco pragnął porzucić swoje ciało w świętym miejscu o nazwie
Prabhasaksztera, umknął przed ogniem. Wypełniony błogim szczęściem na myśl o
chwalebnym końcu pary królewskiej, ruszył na pielgrzymkę ku miejscu, które wybrał
na koniec swej ziemskiej kariery. Tam, zgodnie ze swym życzeniem, porzucił ciało,
które stworzone jest z pięciu żywiołów i prędzej czy później musi rozsypać się w
proch.

Bhagawata Wahini
Rozdział 9
Odejście Kriszny
Po odejściu Dhritarasztry i Gandhari Dharmaradża był bardzo przybity.
Jednocześnie głęboko w jego sercu pojawił się inny smutek, jakieś niezrozumiałe
cierpienie i ból. W całym królestwie widział złe omeny. Wszystko wydawało mu się
skażone fałszem, okrucieństwem i niesprawiedliwością. Czuł się coraz bardziej
zagubiony.
Ogarnął go przejmujący niepokój. Jego twarz bladła z dnia na dzień. Widząc, co
dzieje się z bratem i nie rozumiejąc powodów tego dziwnego stanu, Nakula,
Sahadewa i Bhima czuli się bezradni. Postanowili porozmawiać z Dharmaradżą, aby
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wyjawił powód swego smutku. Stanęli przed nim mówiąc: „Panie i bracie! Z każdym
dniem zauważamy, że twe oblicze gaśnie. Wydajesz się tonąć w jakimś niepojętym
smutku, który pogłębia się z każdą godziną. Stałeś się tak słaby, ze z trudem chodzisz.
Prosimy cię, powiedz nam, czy któryś z nas jest powodem twojego cierpienia.
Będziemy wtedy strzec się przed popełnieniem tego samego błędu w przyszłości,
prosząc cię jednocześnie o wybaczenie. Jeżeli jednak twój smutek ma źródło gdzie
indziej, powiedz nam o tym, a my, nawet za cenę życia, dołożymy starań, aby
obdarzyć cię spokojem umysłu. Kto ośmielił się być powodem twego smutku?
Powiedz nam, co cię gnębi i rozkazuj, co mamy uczynić!”.
„Cóż mogę wam powiedzieć, drodzy bracia?” – odpowiedział Dharmaradża.
„Dostrzegam wszędzie niepomyślne znaki. Gdziekolwiek zwrócę wzrok, widzę tylko
złe omeny, zatrważające znaki i brak radości. Na początku myślałem, ze są to jedynie
wytwory mojej wypaczonej wyobraźni i próbowałem odnaleźć w sobie odwagę i
wziąć się w garść. Ku swemu przerażeniu widziałem rzeczy sprzeczne z zasadami
moralności i z dharmą. A zauważam to nie tylko ja. Sądy w całym królestwie
zasypywane są petycjami, skargami i pozwami związanymi z doznanymi przez
obywateli szkodami, krzywdami i oszustwami. To jeszcze pogłębia mój smutek.
Widziałem nawet gorsze rzeczy. Wczoraj wracając do Indraprasthy z przejażdżki
zobaczyłem, jak krowa odmawiała mleka i matczynej opieki nowo narodzonemu
cielakowi! Widziałem też kobiety włóczące się bez celu po bazarze. Miałem nadzieję,
że rozbiegną się do swych domów, jak tylko mnie zobaczą, ale nie. Nie okazały
swemu władcy żadnego szacunku. Zachowywały się tak, jakby mnie tam nie było, a
nawet rozmawiały swobodnie z nieznajomymi mężczyznami!
Nie mogąc tego znieść, pojechałem dalej. Niedaleko Radżabhawan zobaczyłem
bramina sprzedającego mleko i twaróg! W mieście widziałem, jak ludzie wychodząc
z domów zamykali za sobą drzwi. Przyjrzałem się i zobaczyłem, że montują na
drzwiach jakieś żelazne przyrządy, aby nikt oprócz nich nie mógł ich otworzyć. Mój
umysł nie potrafi odpowiedzieć, skąd pochodzi ta degeneracja. Próbując o tym
zapomnieć zabrałem się za rytuał złożenia ofiary świętemu ogniowi. I wiecie, co się
stało? Nie mogłem rozpalić ognia, pomimo wielu prób. Moje obawy, że wszystkie te
wydarzenia niosą ze sobą zapowiedź jakiejś wielkiej katastrofy, potwierdzane są
przez inne złe znaki. Jestem coraz bardziej pewny, że dzieje się coś strasznego. Może
rozpoczęła się era kali, czasy kłótni i hipokryzji? Jak bowiem inaczej wytłumaczyć
taki przypadek: żona pokłóciła się z mężem, a następnie wniosła sprawę do sądu i
nalega, aby mogła wrócić do rodziców, zostawiając męża samego! Jak mam się
zachować w sądzie wobec takiego żądania? Czy można zignorować takie poważne
znaki? Wczoraj konie w pałacowych stajniach zaczęły płakać. Stajenni donieśli mi, że
konie płakały roniąc obfite łzy. To wszystko są oznaki jakiejś potężnej katastrofy”.
Dharmaradża oparł policzek na dłoni i zagłębił się w myślach.
Bhima nie chciał poddać się temu ponuremu nastrojowi. Roześmiał się z
pobłażaniem i rzekł: „Te incydenty, o których wspomniałeś, mogły się wydarzyć, lecz
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nie rozumiem, w jaki sposób miałyby one sprowadzić na nas nieszczęście? Dlaczego
mamy tracić nadzieję? Wszystkie te odstępstwa od normy można przecież
uregulować środkami administracyjnymi, wymuszając ich wykonanie. Dziwi mnie,
że tak bardzo wziąłeś sobie do serca tak małe sprawy, które możemy przecież
rozwiązać w mgnieniu oka. Może obawiasz się wybuchu jakiejś nowej wojny? Ale
to niemożliwe, bo wszyscy nasi wrogowie zginęli. Zostało tylko nas pięciu. Czym
więc się martwisz? Ludzie będą się z ciebie śmiać, gdy będziesz brał sobie takie
drobiazgi do serca i z ich powodu tracił spokój umysłu”.
Mówiąc to Bhima przerzucił swą potężną maczugę z prawej ręki do lewej i zaśmiał
się, a śmiech ten zabrzmiał jak szyderstwo. „W tych sprawach zgadzam się z tobą
całkowicie” – odrzekł spokojnie Dharmaradża. „Ani też nie boję się jakichkolwiek
wrogów. Czyż nie pokonaliśmy tak sławnych wojowników jak Bhiszma i Drona,
którzy jedną swą strzałą mogliby sprowadzić zagładę trzech światów? Cóż może nam
uczynić jakikolwiek wróg? Co może rozdzielić nas pięciu, którzy z łagodnością
znosiliśmy najgorsze nieszczęścia? Może podejrzewacie, że obawiam się czegoś, co
mogłoby się przydarzyć mnie osobiście? Otóż nie. Nigdy nie pozwolę sobie na
zamartwianie się o to, co może spotkać to ciało. Jest ono tylko kropelką w oceanie,
składa się z pięciu żywiołów i pewnego dnia musi do nich powrócić. Rozpad taki
kiedyś nastąpi. Ciało przestanie funkcjonować, umrze, zacznie gnić i ostatecznie
zamieni się w proch. Jego los mnie nie martwi. Tak naprawdę martwię się tylko jedną
sprawą. Odkąd nasz brat Ardżuna wyjechał do Dwaraki minęło już 7 miesięcy. A
jednak nie dotarła do nas żadna wiadomość od Pana Dwaraki. Ardżuna nie wysłał
do nas nawet posłańca. Jestem jednak przekonany, że nie ma powodu martwić się o
Ardżunę, ale odczuwam niepokój myśląc o Krisznie. Moje serce cierpi niewysłowione
męki. Przytłacza mnie myśl, że mógł on opuścić ten świat i powrócić do swej
niebiańskiej siedziby. Jeżeli to, co podejrzewam, stało się naprawdę, nie chcę już
rządzić tym krajem, owdowiały po odejściu Pana. Dla nas, Pandawów, Kriszna jest
bowiem wszystkimi siłami witalnymi, tchnieniem życia. Gdy on odchodzi, jesteśmy
tylko trupami. Gdyby Bóg wciąż był na ziemi, złe omeny nie ośmieliłyby się pokazać.
Niesprawiedliwość i nikczemność mogą szaleć jak chcą tylko wtedy, gdy Go nie ma.
Gdzieś w głębi serca coś mi mówi, że to, co podejrzewam jest prawdą”.
Gdy Dharmaradża wyznał im prawdziwy powód swego smutku, bracia z
przerażenia zaniemówili. Opuściła ich cała odwaga. Dopiero po dłuższej chwili
Bhima na tyle doszedł do siebie, że stłumił rozpacz i rzekł: „Bracie. Tylko dlatego, że
Ardżuna nie wraca tak długo nie powinieneś dopuszczać myśli o tak strasznym
nieszczęściu. Muszą być inne powody milczenia Ardżuny. A może sam Kriszna uznał,
że lepiej na razie o niczym nas nie informować? Zobaczymy co się wydarzy, ale na
Boga nie ulegajmy najgorszym myślom, jakie podrzuca nam zdenerwowany umysł.
Wiem, że ludzka niecierpliwość i nerwowość potrafią ukształtować w umyśle takie
obawy”.
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Dharmaradża odparł: „Cokolwiek byś nie powiedział, niezależnie, jakie argumenty
wysuniesz, czuję, że moje podejrzenie jest zgodne z prawdą. Jakże inaczej taki pomysł
mógłby pojawić się w moim umyśle? Moje lewe ramię drży! Jest to znak
potwierdzający moją obawę, że to się naprawdę wydarzyło. Wiesz, że drżenie lewego
ramienia u mężczyzn i prawego u kobiet jest złym znakiem. A teraz sam widzisz, co
dzieje się z moim ciałem. Nie tylko zresztą ramię. Cała moja istota, umysł, intelekt,
ciało, drży w przerażeniu. Mój wzrok staje się mętny, tracę jasność widzenia.
Postrzegam świat jako sierotę opuszczonego przez swego obrońcę i Boga. Zawodzi
mnie słuch. Nogi mi się trzęsą. Opuszcza mnie życie. Drodzy bracia, czy potrzebujecie
lepszych dowodów? Wierzcie mi, że nasz Pan odszedł. A nawet jeśli mi nie
uwierzycie, nie zmieni to faktów. Ziemia drży pod naszymi stopami. Czyż nie
słyszycie zatrważających głosów z rozdartego serca ziemi? Jeziora są wzburzone.
Niebo, powietrze, ogień, woda i ziemia rozpaczają nad swym losem, bowiem straciły
swojego Pana. Ilu jeszcze dowodów potrzebujecie, aby przekonać się o prawdziwości
moich przeczuć? Kilka dni temu dotarły do mnie wieści, że w niektórych prowincjach
naszego królestwa padały deszcze krwi”.
Słuchając tych słów Nakula i Sahadewa płakali w milczeniu, a ich serca zmroził
ból. Ugięły się pod nimi nogi i padli na ziemię.

List Bhagawana Śri Sathya Sai Baby
12.11.71
9:00 rano
Dla Hislopa
Staraj się medytować, staraj się zachować spokój, staraj się odpoczywać. Zawsze
się staraj. Nieustanne podejmowanie zdecydowanych wysiłków nie pójdzie na
marne. Każda cegła wmurowana we wznoszoną świątynię przybliża jej budowę do
końca. Dlatego zawsze się staraj, a pewnego dnia nieoczekiwanie przenikniesz przez
niższe sfery umysłu, wejdziesz w stan kontemplacji i będziesz mógł sobie powiedzieć:
„Tak, wiem. Widziałem. Teraz w pełni znam drogę, na której jestem”. Zawsze się
staraj. W którymś miejscu musisz zacząć. Nie możesz mówić o jaźni, ale jeśli się
postarasz, możesz o niej myśleć tylko w jeden sposób: odczuwaj swój umysł, swoje
ciało, swoje emocje i wiedz.
Z błogosławieństwami
Baba
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Moje doświadczenia
z Bhagawanem Śri Sathya Sai Babą
Dr Goteti Saraswati
Po wizycie w domu Kolluri Somasekhara Śastri, Swami udał się do
Radżamahendrawaram, gdzie na ogół nie zezwala się na wjazd pojazdów po godzinie
6:00 wieczorem. Otworzyli jednak most dla Swamiego. Wsiadłam do samochodu
mając ze sobą tylko to, w co byłam ubrana. Nie było też kąpieli ani szczotki czy
zmiany odzieży. Jak mam się odświeżyć rano? Na szczęście chłopiec imieniem Verri
wsiadł do autobusu i przyjechał wcześnie rano. „Przywiozłem ubrania, pastę do
zębów i szczotkę dla pani” — powiedział.

Historia zgubionego łańcuszka
„Proszę tędy” – powiedział chłopiec. „Co się stało?" – zapytałam. „Czy przyniosłaś
ze sobą łańcuch, który był na szyi Kriszny?" – zapytał. Niektórzy widzieli mój ołtarzyk
z moim Kriszną? Na jego szyi zwykle wisiał złoty łańcuszek z dużym medalionem w
formie Omkaru. Zastanawiałam się, czy ktoś go zabrał, ale nie powinno być to
nagłaśniane, bo ludzie, którzy wtedy u mnie gościli, to były bardzo wybitne osoby.
Powiedziałam chłopcu: „Tak, przyniosłam”. Odpowiedział: „Och! Co za ulga! W
domu panowało ogromne zamieszanie z powodu łańcuszka, który zniknął.
Wolontariusze, ich dzieci, wszyscy przyszli do pani do domu. Wszyscy źle się czuli”.
Odpowiedziałam mu: „Przyniosłam łańcuszek, ale nie mów o tym już nikomu”. Tak
to się skończyło.
W świątyni Wiśweśwary w Kaśi (Waranasi) wykonywano jadżnię przez 3 dni.
Potem Swami miał udać się do Razole. W Kadali miał pójść do dom Śri
Kamawadhaniego, a stamtąd do domu Siharama Babu w Razole. Był 5 kwietnia 1965
roku. Nie rozmawiał z nami. Mój brat przyjechał rano samochodem. Swami
powiedział do niego: „Lingamurthy, przybyłeś rano. Wezwałeś kogoś na operację
migdałków i przyszedł pacjent. Idź i zakończ tę operację. Zacznij jeszcze raz jutro
wieczorem i nie przychodź tu rano”.
Gdy skończył tę operację migdałków, przyjechał samochodem po południu.
Swami powiedział: „Pojadę twoim samochodem do Razole”. Po raz kolejny
otrzymaliśmy taką możliwość. „Nie rozmawiałem z wami w Amalapuram ani tutaj.
Minęło wiele dni. Chodźcie, porozmawiam z wami teraz” – powiedział.
Usiadł na łóżku. Mój brat i ja upadliśmy do jego stóp. Mówił o wielu sprawach.
Mój brat robił jakieś gesty, szepcząc: „Siostro, poproś go”. „Bądź cicho” –
odpowiedziałam. Swami zapytał: „Co mówi Lingamurthy?”. „Nic, Swami”. Po
pewnym czasie Swami powiedział: „Załóżmy, że łańcuch Kriszny zniknął. Czy warto
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robić z tego tak dużą scenę?”. Wtedy mój brat zdobył się na odwagę i zapytał: „Kto
mógł go zabrać, Swami?”.
"Dlaczego martwisz się, kto go zabrał? – zapytał Swami. „Łańcuch powróci
dokładnie tak, jak zniknął. Nie ma powodów do niepokoju”. Po rozmowie ze
wszystkimi Baba wyjechał o godzinie 17:00.
Na drodze do Dowleswaram był ruch jednokierunkowy. Po odczekaniu na swoją
kolej wyruszyliśmy. Swami jechał w naszym samochodzie. Samochód Gogineni
Wenkateswary Rao został. Pozostałe auta już odjechały do Razole. Za Dowleswaram
była wieś Lolla Lakulu. Tam Swami powiedział: „Tak! Przyszło”. „Co przyszło?” –
zapytałam. Mój brat natychmiast zatrzymał samochód i zapytał Swamiego: „Swami,
czy łańcuch wrócił na szyję Kriszny?”. „Lingamurthy, wciąż się o to martwisz. W
porządku. Teraz nadejdzie” – powiedział. Wykonał ruch ręką i zmaterializował
łańcuch! Opowiedział nam historię łańcucha.
Zapytaliśmy: „Skąd wziął się ten łańcuch?”. „Z domu osoby, która go zabrała” –
odpowiedział. „Co masz na myśli Swami?” – zapytaliśmy. Baba wyjaśnił: „Człowiek
ten ukradł łańcuch, umieścił go w kokosie i zakopał”. Wtedy mój brat zapytał, kiedy
to się stało? Swami odpowiedział: „Nie masz cierpliwości”. Podał mi łańcuch i
powiedział: „Zawieś go na szyi i nie zdejmuj. Czy Kriszna jest tylko na tym
wizerunku? On jest także w tobie, w nim, w każdym. Jesteś Kriszną. Załóż go”. Gdy
minęliśmy Lolla Lakulu, na drodze dał mi ten medalion Omkaram.

Błogość boskiej bliskości
Gdy Swami przebywał w naszym domu, był jak jeden z nas – pytał o kawę lub
mówił, aby nie pić kawy. Ileż on przekazuje miłości – nie potrafię opisać tego
słowami. Jego miłość jest nie do opisania.
Gdy jechaliśmy do domu Śri Kamawadhaniego, Swami śpiewał piosenki i wiersze.
Nie da się tego opisać! Nie znałam drogi do Kamawadhaniego. Po drodze zapytałam
kogoś o drogę, lecz Swami przerwał: „Bądź cicho! Powiem ci, gdzie jest ten dom.
Nikogo nie pytaj”. „Nie zapytam” – odpowiedziałam. Pojechaliśmy prosto do domu
Kamawadhaniego, gdzie zostaliśmy przez jakiś czas i wróciliśmy na główną drogę.
W nocy pojechaliśmy do domu Gogineni Wenkateśwary Rao. Jego babcia znała nas
od najmłodszych lat, bardzo nas kochała i traktowała mnie jak córkę. Po jedzeniu
Swami przemówił do wszystkich, a o godzinie 11:00 lub 12:00 w nocy opuściliśmy
ten dom.
W 1969 roku Swami podróżował przez cały okręg Wschodnie Godawari.
Odwiedzał 9-10 wiosek dziennie. Gdy wracał, czerwony kurz pokrywał go jak
makijaż. Następnego dnia po śniadaniu rozmawiał z wielbicielami, m.in. o wedancie
i decydował, jakie domy odwiedzić.
Następnie udał się do Gannawaram. Miejscowi wielbiciele postanowili: „Nie
będziemy niepokoić Swamiego, wyjdziemy na drogę". Wszyscy zebrali się przy
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drodze. Pewien wielbiciel i jego żona podeszli do Swamiego. On zapytał: „Tak, czego
chcecie?”. „Chcemy syna, Swami”. „Chcecie syna? W porządku. Urodzi się” –
odpowiedział Swami. Tym dzieckiem był syn Sai Prasada. W ten sposób Swami
wszędzie zaspokajał ludzkie pragnienia. Gdy dotarliśmy do akweduktu w
Gannawaram, powiedziałam mu: „Zostałam sama, chcę wrócić”. Zgodził się. Rodzina
Balaji ugościła Swamiego i zabrała go do Razole.
(Ciąg dalszy nastąpi)
– Autorka, z zawodu ginekolog, była wielbicielką Bhagawana przez ponad 50 lat.

Umysł powinien być napełniony słodyczą czystej miłości, a
nie trucizną fizycznych pragnień. Jedynie wtedy możesz
zaznać prawdziwego szczęścia. Każdy człowiek musi
próbować pojąć, jak powinien się zmienić i poprawić, a
także co musi osiągnąć na tym świecie. Gdy to sobie
uświadomi, powinien właściwie postępować. Jedynie wtedy
będzie mógł urzeczywistnić prawdziwe człowieczeństwo.
– Bhagawan Śri Sathya Sai Baba

Śri Sathya Sai Baba jest zawsze w naszym wnętrzu
Dr V. Balamohandas
Nie twierdzę, że jestem stałym gościem w Prasanthi Nilajam, ale mocno wierzę w
Bhagawana Babę i jego nauki. Próbuję praktykować to, co głosił Bhagawan i
wykorzystywać jego myśli, powiedzenia, opowieści i historyjki w czasie lekcji,
wykładów czy spotkań otwartych. „Zawsze pomagaj – nigdy nie krzywdź” – to moja
życiowa misja.
Jego wizerunek, który stoi na królewskim krześle, jest częścią pokoju
modlitewnego w moim domu. Odmawiam modlitwy na porannym spacerze –
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śpiewam imiona wszystkich bogów i bogiń, w tym Śri Sathya Sai. Czuję, że jestem
uprzywilejowany i błogosławiony do współtworzenia tego artykułu.
Zanim opiszę moje doświadczenia związane z Bhagawanem Babą, pragnę krótko
wspomnieć o sobie. Urodziłem się w wiejskiej rodzinie zaangażowanej w duchowość
i regularnie odprawiającej pudże do Wszechmocnego. Słuchałem opowieści z
Ramajany, Mahabharaty, puran i Wed przekazywane przez babcię i ojca, który
prowadził małą działalność gospodarczą i w wolnym czasie przedstawiał Harikathy
na zaproszenie organizacji kulturalnych. Czasami towarzyszyłem mu i słuchałem
różnych duchowych opowieści. Mieszkałem w oddalonej od świata wsi i moja
formalna edukacja do piątej klasy nie była dobra. Potem zostałem przyjęty do
gimnazjum w podmiejskiej miejscowości, gdzie złe towarzystwo sprawiło, że
nabrałem złych nawyków i wagarowałem.
Zauważył to mój ojciec i zostałem wydalony ze szkoły w szóstej klasie. Skierowano
mnie do pomocy w pracach domowych i przy hodowli bydła, czym zajmowałem się
przez prawie trzy lata. Dzięki pomocy starszego brata dostałem się na specjalny kurs
u praktykującego adwokata, który pomógł mi zdać szkolne egzaminy w zaledwie
jedenaście miesięcy, a następnie ukończyłem wyższe studia i studia podyplomowe.
Zaraz po studiach w 1968 roku zatrudniono mnie na stanowisku nauczyciela na
uniwersytecie Andhra. Zostałem nauczycielem kilku moich kolegów z klasy
przygotowujących się do matury. Wszechmogący pobłogosławił mnie doktoratem i
pozwolił mi zostać najmłodszym profesorem w Indiach – w lipcu 1978, gdy miałem
31 lat. To, że w 2005 roku na trzy lata zostałem prorektorem uniwersytetu Aczarja
Nagardżuna było kolejnym przełomowym wydarzeniem, jakie pobłogosławił
Bhagawan.
Dawałem z siebie wszystko dzięki ciągłym błogosławieństwom Wszechmocnego.
Chociaż jestem już na emeryturze, nie jestem zmęczony i wciąż pełnię funkcję
emerytowanego profesora – już przez 4 lata.

Mój związek z misją miłości i służby Bhagawana
Śri Sathya Sai Baba był duchowym przewodnikiem milionów ludzi na całym
świecie. Urodził się jako Rathnakaram Satjanarajana Radżu, a w wieku 14. lat
oświadczył, że jest reinkarnacją Sai Baby z Szirdi. Opuścił dom, by służyć
społeczeństwu i być przykładem dla swoich wielbicieli. Mały aszram, który założył
w odległej wiosce Puttaparthi, stał się znany na całym świecie jako Prasanthi
Nilajam, gdzie funkcjonowały trzy skrzydła – duchowość, służba i edukacja. Obecnie
w 126 krajach istnieje ponad 1200 ośrodków Sathya Sai. Choć Baby nie ma fizycznie
wśród nas, jest przewodnikiem nas wszystkich. Jego wielbiciele są rozproszeni w 178.
Krajach świata.
Bhagawan stwierdził: „Mam zadanie wspierania całej ludzkości i zapewnienia
wszystkim życia w błogości. Mam przysięgę: wszystkich tych, którzy zeszli z prostej
ścieżki, ponownie poprowadzić ku dobru i ocalić ich. Prowadzę dzieło, które kocham:
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usuwam cierpienia ubogich i daję im to, czego im brak. Mam powód do dumy, bo
chronię wszystkich, którzy mnie czczą i wielbią”.
Każdy z nas był świadkiem wspaniałego stylu, w jakim jego wizja przybrała
kształt. Światowej klasy szpitale superspecjalistyczne, które oferują najwyższy
poziom bezpłatnej opieki medycznej, szkoły, uczelnie i instytucje na poziomie
uniwersyteckim, które zapewniają edukację opartą na wartościach ludzkich, ogromne
projekty zaopatrzenia w wodę pitną i wiele innych projektów służebnych, jakie
realizują jego wielbiciele, są świadectwem jego bezinteresownej miłości i
współczucia dla ludzkości. Awatar Sathya Sai zapowiedział złotą erę boskości w
historii ludzkości, a jego wielbiciele kontynuują misję miłości i służby. Teraz
przedstawię jak doświadczałem jego boskiej miłości i błogosławieństw w różnych
czasach.
• Doskonałe wprowadzenie w to, kim jest Baba uzyskałem od Śri I.
Ranganajakulu, dyrektora słynnego koledżu Narasaraopet. To, kim jestem dzisiaj i
to, co zrobiłem w czasie mojej pracy jako nauczyciel i w administracji, jest rezultatem
dyscyplinujących wskazówek, jakie uzyskałem od moich nauczycieli oraz mądrości
dyrektora Śri Ranganajakulu. Na kilku spotkaniach opowiedział nam o koncepcjach
Baby – o miłości i służbie. Tymi ideami zaraził nie tylko mnie, ale też kilku innych
studentów i nauczycieli. Jako członek uniwersytetu Andhra wiele razy odwiedzał
kampus uniwersytecki i nigdy nie zapominał o swoich absolwentach, którzy tam
studiowali.
Miałem kilka okazji, aby go spotkać i zawsze wspominał o Śri Sathya Sai. Śri
Ranganajakulu przez całe życie służył Babie, aż do śmierci, pracował jako
korespondent szkół w Prasanthi Nilajam.
• Swój pierwszy darszan Śri Sathya Sai Baby miałem w Whitefield w 1976 roku,
gdy zrobiłem doktorat, a zewnętrznym egzaminatorem mojej pracy dyplomowej był
prof. O. R. Kriszna Swamy, dziekan Wydziału Handlu na Uniwersytecie w Bangalore.
Profesor Kriszna Swamy był gorącym wielbicielem Śri Sathya Sai. Zapytał mnie, czy
wiem coś o Babie i wspomniał o moich relacjach ze Śri I. Ranganajakulu. Po
egzaminach mój nauczyciel, profesor Śiwadżja udał się do Whitefield wiedząc, że
przebywa tam Baba. Byliśmy wśród tysięcy wielbicieli, którzy się tam zgromadzili,
aby otrzymać darszan i wysłuchać Baby. Byłem pod wielkim wrażeniem jego misji
miłości i służby.
• Zaproszono mnie na oficjalne spotkanie na uniwersytecie Krisznadewaraja w
1978 roku, gdy zostałem profesorem na uniwersytecie Andhra. Ówczesnym
dziekanem Wydziału Handlu był mój przyjaciel, dr. T. Subbi i za jego sugestią
pojechałem do Anantapur z moją żona Wasanthą, a potem miał zabrać nas do
Puttaparthi na darszan Baby.
Ku mojemu zdziwieniu dowiedziałem się, że nie wierzył w Śri Sathya Sai Babę,
natomiast jego żona Anila (siostrzenica prezydenta Nilam Sandżiwy Reddy’ego) była
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wielbicielką Baby. Odbyliśmy podróż do Puttaparthi, jak obiecał, ale siedział w
samochodzie przez trzy godziny, gdy my słuchaliśmy nauk Baby. To był mój drugi
darszan Baby z bliskiej odległości.
Chciałbym tu wspomnieć o zaskakującej przemianie w życiu dr. Subbi Reddy’ego.
Dwa lata później stał się żarliwym wielbicielem Śri Sathya Sai Baby i gdy
rozmawialiśmy przez telefon, rozpoczynaliśmy rozmowę od służebnych projektów
Baby.
• Moi studenci – R. Kumar Bhaskar i P. Subbarao również dołączyli jako
wykładowcy do Instytutu Wyższego Nauczania Sri Sathya Sai. Zaprosił nas prof.
Nandżundajah, kontroler egzaminów. Zawsze uważałem, że było to
błogosławieństwo awatara.
• Odkąd zostałem profesorem w bardzo młodym wieku, miałem przywilej
współpracy naukowej z 95. uczelniami w kraju. W czasie jednego z takich projektów
na uniwersytecie w Madrasie w 1982 roku poznałem dr. K. Hanumanthappa,
starszego wykładowcę na uniwersytecie w Bangalore. Miałem zaledwie 35 lat, a on
miał ponad 50 lat. Dowiedziałem się, że był absolwentem Andhra University.
Zostaliśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi. Był żarliwym wielbicielem Śri Sathya Sai,
a nasze rozmowy naturalnie zaczynały się od słów ‘Sai Ram’. Dr Hanumanthappa
został prorektorem uniwersytetu w Bangalore, a po zakończeniu kadencji Baba
pobłogosławił go, by został prorektorem Instytutu Wyższego Nauczania Sri Sathya
Sai.

Bliskość z wielbicielami Bhagawana
• Gdy szukaliśmy męża dla mojej córki, Sandhji, jeden z moich przyjaciół
zaproponował związek z rodziną Widżajawada. Wysłali zdjęcie chłopca i byliśmy
zaskoczeni, gdy okazało się, że na zdjęciu był też Śri Sathya Sai Baba. Moja córka
trzyma zdjęcie Baby w swej sypialni. Zaczęła mówić, że poślubi tego chłopca tylko
wtedy, gdy Baba każe jej tak postąpić.
Zaprosiliśmy rodzinę. Matką chłopca była Kamala Kumari, była dyrektorka
rządowego college’u w Palakol. Była aktywnie związana ze Sri Sathya Sai Bal Wikas.
Przyszli zobaczyć moją córkę w moje 50. urodziny (15 sierpnia 1997). Nie byliśmy
zainteresowani poznaniem ich finansowego statusu, gdy powiedzieli, że chłopiec
uczył się od 8 klasy aż do studiów z zarządzania w instytucjach Śri Sathya Sai. Czego
chcieć więcej? Pan młody był obdarzany wartościami Baby przez tyle lat, a nawet
jego praca w banku City Bank, w Czennaju była boskim błogosławieństwem. Mieli
jeden warunek, abyśmy wszyscy udali się do Prasanthi Nilajam, żeby Baba
pobłogosławił pannę młodą.
Dotarliśmy tam razem i czekaliśmy w oddzielnych sektorach w Sai Kulwant Hall.
Śri Sathya Sai zgodnie ze zwyczajem chodził wśród wielbicieli. Doszedł do miejsca,
gdzie siedziały moja żona, mama chłopca i moja córka. Moja córka trzymała w rękach
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jedwabne sari i złotą mangalasutrę. Poszedł dalej, nagle odwrócił się, wrócił i
pobłogosławił moją córkę, dotykając sari i złotego łańcucha.
Ślub odbył się 25 grudnia 1997 roku. Chłopiec imieniem Katta Bhaskar, kierownik
banku w Australii, niezmiennie odwiedza Prasanthi Nilajam w czasie każdej wizyty
w Indiach i jest związany z Organizacją Śri Sathya Sai Sewy.
• Dzięki błogosławieństwom Śri Sathya Sai moja trzyletnia kadencja prorektora
uniwersytetu Aczarja Nagardżuna przyniosła mi dobre imię i sławę również w
kręgach akademickich. Miałem szczęście, że kilka razy mogłem przemawiać do
wielbicieli Sai z dystryktu Guntur.
• Chciałbym wspomnieć o szczególnym zdarzeniu w czasie mojej podróży z żoną z
Visakhapatnam do Guntur, aby objąć stanowisko prorektora. Zwykła praktyka jest
taka, że gdy jestem w podróży, mam ze sobą wibhuti Swamiego. W czasie tej podróży
zapomnieliśmy zabrać wibhuti. Rozmawialiśmy o tym i ku naszemu zdziwieniu
kobieta z afrykańskiego kraju zaoferowała nam paczuszkę wibhuti mówiąc, że Śri
Sathya Sai Baba kazał przekazać nam to wibhuti. Czuliśmy, że było to bezpośrednie
błogosławieństwo Baby.
– Autor jest byłym prorektorem uniwersytetu Aczarja Nagardżuna

Swami w moim życiu
V. Dżanaki Ram Pai
Pierwszy darszan naszego ukochanego Swamiego otrzymałem w grudniu 1967
roku. Było to w hali Durbar w Emakulam, gdzie zebrał się ogromny tłum, by
zobaczyć Sathya Sai Babę. Na obszarze o powierzchni dwóch akrów ustawiono wiele
barier, aby kontrolować tłum, którzy tworzyli nie tylko wielbiciele Baby. Ludzie
czekali słuchając melodyjnych, religijnych pieśni. Nagle Swami pojawił się i powoli
poruszał się wśród ludzi. Nie mogłem uwierzyć własnym oczom na widok jego
wdzięcznej, wątłej postaci, z uświęconą koroną czarnych włosów i urzekającym
promiennym uśmiechem. Jego bliskość wywarła na mnie niezwykły wpływ,
któremu nie mogłem się oprzeć. Muszę się przyznać, że nie potrafię go opisać,
wiedząc doskonale, że każda taka próba nie będzie ani kompletna, ani doskonała. Tak
jak magnes przyciąga opiłki żelaza, tak ja czułem przyciąganie do jego lotosowych
stóp, jak większość jego wielbicieli oraz czystą radość jego darszanu, sparszanu i
sambhaszanu (widzenia, dotyku i rozmowy).
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Pierwszy raz pojechałem do Prasanthi Nilajam w 1971 roku. Spoglądając wstecz,
zdaję sobie sprawę, że podróż była możliwa tylko dzięki niemu, ponieważ nikt z
mojej rodziny nie chciał jechać do Puttaparthi. Dzięki jego łasce nie było żadnych
nieprzewidzianych zdarzeń i bezpiecznie dotarliśmy do Puttaparthi, choć później
dowiedzieliśmy się, że obszary, przez które jechaliśmy, opanowali bandyci.
I któż inny, niż nasz ukochany Swami, mógłby zapewnić nam bezpieczeństwo!

Interview pełne błogości
W tamtych czasach tłumy były mniejsze w porównaniu z latami późniejszymi.
Uczestniczyliśmy w niebiańskiej i kojącej porannej sesji bhadżanowej, a potem
czekaliśmy do godziny 15:30 na interview, gdy Baba chodził wśród ludzi siedzących
w rzędach na całej długości i szerokości tego obszaru. Wybrał tylko kilka osób do
udziału w osobistej audiencji. Gdy próbowałem wstać, Swami poklepał mnie po
ramieniu i sprawił, że usiadłem. Nie pamiętam, o czym wtedy pomyślałem, ale
czułem się tak, jakby mnie odrzucił. Tylko on mógł znać moje cierpienie i
rozczarowanie z powodu odmowy audiencji. Jednak miłosierny Pan nigdy nie
porzuca swoich wielbicieli! Gdy następnego dnia zaprosił mnie na interview, moja
radość nie miała granic. Każdy dar materialny tracił blask wobec jego bliskości, gdy
pobłogosławił mnie tą najbardziej wymarzoną audiencją. Przez chwilę patrzył na
mnie przenikliwie. Gdy przebywałem blisko Pana, rozpłakałem się i nie wiedziałem,
co robić. Nawet dzisiaj nie mam słów, aby opisać moje uczucia, gdy
wszechmiłosierny Pan mnie przyjął w swoje ramiona i pieszcząc mnie matczyną
miłością pocieszył mnie i polecił mi zaangażować się w namasmaranę. To
błogosławieństwo na całe życie, które było jego darem dla mnie, a nawet dzisiaj, po
około 50. latach, na nowo przeżywam każdą chwilę tego pomyślnego dnia.

Lile Swamiego w czasie świąt
W czasie jednej z naszych kolejnych wizyt zdarzyło się nam być w Prasanthi
Nilajam w czasie święta Gurupurnima, gdy Swami wlewał łyżkę amrity w złożone
dłonie wielbicieli w liniach darszanowych i, co zaskakujące, bez ponownego
napełniania srebrnego pojemnika.
Swami inspiruje swoich wielbicieli do poszukiwań i indywidualnego
doświadczania jego lil. Z czasem zakorzeniają się w nas nowe znaczenia, interpretacje
i odpowiedzi. Niekiedy przejmuje nasze życie, uwalniając nas od strachu i niepokoju.
Baba powiedział: „Nie możecie zrozumieć mojej rzeczywistości ani dziś, ani nawet po
tysiącach lat wyrzeczeń i dociekań, nawet jeśli cała ludzkość przyłączy się do tego
zadania”.
Po powrocie z Prasanthi Nilajam, po obchodach Gurupurnimy, pojawiła się
tęsknota za zbliżającym się świętem Nawaratri, które obchodziliśmy w boskiej
obecności naszego ukochanego Swamiego. Uroczystość trwała ponad dziewięć dni i
była cudowną szansą przebywania ze Swamim. Prasanthi Nilajam rozbrzmiewało
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poruszającymi duszę bhadżanami, które prowadzili Śri Radża Reddy, Śri Mohan Rao
i pani Widżaja. Duchową atmosferę dopełniła boska obecność Swamiego. Kapłani
śpiewali hymny wedyjskie. W audytorium ustawiono jadżniasalę, a ogień potrzebny
do wykonania jadżni zapalono w tradycyjny sposób przez pocieranie jednego
kawałka drewna o inny. Pogrążeni w tej błogiej niebiańskiej atmosferze prawie
straciliśmy z oczu Swamiego, który złożył purnahuti [ofiarę] w ogniu ofiarnym razem
ze strumieniem drogocennych kamieni, który wypływał z jego dłoni.
W następnym roku ponownie przyjechaliśmy na święto Śiwaratri. Dzięki jego
błogosławieństwu mogliśmy być świadkami, jak wykonuje wibhuti abhiszekam
srebrnego posągu Sai Baby z Szirdi, co było niesamowitym cudem. Śri Kasturi,
zagorzały wielbiciel, trzymał urnę do góry dnem, a gdy Swami włożył rękę do
naczynia i zakręcił nią, zaczęło nieustannie płynąć wibhuti. Powtórzył tę czynność
drugą ręką powodując, że gwałtowne sypało się wibhuti. Ku zaskoczeniu wszystkich,
popiół przestał się sypać, gdy Swami wyciągnął rękę z dzbana. Powstało znacznie
więcej wibhuti niż mogło pomieścić naczynie. Było to objawienie wykraczające poza
sferę nauki.
Wieczorem, w obecności tysięcy wielbicieli, którzy zebrali się przed Śanti Wediką,
nasz ukochany Swami, po częstych czkawkach i popijaniu wody, wyciągnął ust
kryształowy lingam, pośród gromkich oklasków. Trzymając go między palcami,
pokazał lingam tłumom stojącym przed mandirem. Następnie usiadł na krześle. W
tym czasie śpiewano bhadżany. Po 45 minutach wstał i udał się do swojej rezydencji.
Zapewnienie Swamiego „Czemu się boisz, skoro ja tu jestem?” nie jest pustą
obietnicą, bo było poparte doświadczeniem wielu jego wielbicieli. W roku 2001
mieliśmy wstrząsające doświadczenia. Jechaliśmy do Pondiczerry z osobistą wizytą.
W samochodzie siedzieliśmy z żoną na tylnym siedzeniu, natomiast nasz drugi syn
siedział z przodu. To był jasny słoneczny dzień i nic nie zapowiadało opadów.
Jechaliśmy z prędkością 60-70 km/h, gdy nagle zrobiło się ciemno i zaczęła się ulewa.
Wtem usłyszałem dziwny, świszczący dźwięk dochodzący z kół.
Gdy spojrzałem na mojego starszego syna, który prowadził pojazd, uświadomiłem
sobie, że stracił kontrolę nad układem kierowniczym i zawiodły hamulce. Samochód
się przewrócił i wisieliśmy do góry nogami. Wszyscy krzyczeliśmy do miłosiernego
Swamiego o pomoc. Słysząc nasze głośne krzyki, przybiegli tubylcy i pomogli nam
wydostać się z pojazdu.
O dziwo, nikt z nas nie został ranny. Gest Abhaja-hastam i łaska Swamiego
uratowały nas od totalnej katastrofy. Przecież Swami zapowiedział, że nigdy nie
zawiedzie swoich wielbicieli w żadnych okolicznościach.
– Autor jest wieloletnim wielbicielem Bhagawana z Koczin, w stanie Kerala.
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Niezwykłe chwile z boskim mistrzem
Rani Subramanian

Kiedyś moja córka zapytała Swamiego: „Swami, byłeś taki dobry dla naszej
rodziny. Chcemy tej samej łaski; jak możemy dalej ją otrzymywać?”. Swami często
wzywał nas na interview i przychodził porozmawiać do naszych pokoi. To było coś
wyjątkowego. Swami odpowiedział: „Widzisz, nie otrzymujecie łaski przez przybycie
do Puttaparthi lub otrzymanie mojego darszanu, ale jeśli będziecie trzymać się moich
nauk, będziecie mogli zdobyć sampurna kripę (pełną łaskę). Trzymajcie się moich
nauk, a nie mnie”.
Widzicie, jeśli jesteśmy smutni, przygnębieni i zdenerwowani, nie możemy dać z
siebie wszystkiego – sadhanawise. Swami dodał: „Musicie mieć wesoły i szczęśliwy
nastrój przez cały czas, gdy coś robicie i znaleźć inspirację, aby to robić. Gdy macie
inspirację, czujecie się dobrze. To jest konieczne – zawsze!”.

Przebudzenie wewnętrznego guru
W czasie innego interview w Prasanthi Nilajam zapytałam: „Swami, nie wykonuję
żadnej pracy dla Sri Sathya Sai Sewa Samithi w Czennaju, czy to jest dobre, czy złe?
Jako twoja wielbicielka powinnam służyć?”. Odpowiedział: „Sathya Sai! Sathya Sai!
Nie zrozumiałaś mnie, Rani Ma! Nie jestem tylko Sathya Sai. Cały świat to ja.
Gdziekolwiek wykonujesz dobrą pracę, dociera to do mnie. Najwyższy czas, abyś to
zrozumiała. Dlaczego ograniczasz mnie tylko do Sathya Sai? Bądź gdziekolwiek
chcesz, ale wykonuj dobrą robotę. Gdziekolwiek jesteś i z kimkolwiek wykonujesz
dobrą robotę, czy jest to Rama, Kriszna czy ktokolwiek – to w ogóle się nie liczy.
Dotrze to do mnie”.
To są wszystko bardzo głębokie sprawy. Ludzie ograniczają Babę do fizycznego
ciała, które teraz się zmienia. Widzisz, dlatego jesteśmy rozczarowani. „Och! Swami
nie rozmawiał ze mną!”. Swami mówi: „Ten, kto zrozumiał, że jestem antarajamim
(wewnętrznym mieszkańcem), jest naprawdę mądry”. Chociaż nie słyszymy jego
głosu, on dobrze słucha. Gdy będziemy gotowi, przemówi do nas z wnętrza. Wielu
wielbicieli ma takie doświadczenia.
To do nas należy praca na tym etapie świadomości: „Podążajcie za mną
bezwarunkowo. Przez cały czas bądźcie świadomi mojej wszechobecności i nikogo
nie krzywdźcie. Gdy będziesz świadoma mojej obecności, zacznę pracować przez
ciebie i sprawię, że będziesz postępowała właściwie”. Załóżmy, że jestem niegrzeczna
wobec kogoś lub nie jestem w dobrym nastroju, to zanim zareaguję, moja druga myśl
będzie taka: „Nie dbaj o swój interes, nic nie mów, bądź cicho!”.
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Swami powiedział: „Im bliżej jesteś, tym bardziej oddalam się od ciebie fizycznie!”.
To jeden z jego znaków. Mawiał też: „Kiedy duchowo jestem blisko ciebie, fizycznie
będę bardzo daleko od ciebie, abyś rozpoznała moją prawdziwą naturę. Po to tu
przybyłem. Moją główną misją jest przebudzenie w was wewnętrznego guru.
Zaczynacie od zewnętrznego guru, ale zewnętrzny guru prowadzi was do
wewnętrznego guru”.
Taki jest cel misji Swamiego! Jego obowiązkiem jako guru jest poprowadzić cię
właśnie tam. On nie przybył, aby dać nam to, co doczesne! On usuwa nas ze świata.
Daje nam różne rzeczy, ponieważ nie jesteśmy jeszcze gotowi na to, co naprawdę
chce nam dać. Jednak stopniowo przyniesie nam rozczarowania i gdy będziemy mieli
już wszystkiego dość, da nam wszelkiego rodzaju doświadczenia i wtedy powiemy:
„Och! Ja nie chcę tego; niczego nie potrzebuję z tego wszystkiego”. Zapewni nam taki
stan umysłu. Sprawi, że będzie ci bardzo trudno na świecie, więc przestaniesz lubić
świat. Pomyślisz: „Lepiej uciec od tej całej samsary (doczesnego życia)!”.
Jest to jeden z pośrednich sposobów nauczania nas dżniany (mądrości). Świat nie
może nam dać czegokolwiek. Tylko smutki, problemy i rozczarowania. Dlaczego
wspieram świat? Te myśli muszą pochodzić z wnętrza. Swami da nam wszystko, o co
prosimy, ale świat nie może dać nam pokoju. Jeśli myślimy, że świat może dać nam
pokój, jest to ignorancją. Świat nie może dać nam pokoju; może to zrobić tylko
dżniana (mądrość).
Jeśli to zrozumieliście, to wystarczy i powinniście zacząć nad tym pracować. Kiedyś
Swami powiedział nam: „Nie musicie za dużo czytać. Przeczytaj to, co jest ci
potrzebne do inspiracji”. Zabronił nam czytać zbyt wiele książek. Tak o tym mówił:
„Różni autorzy będą tylko dezorientować was rozmaitymi sprzecznościami. Wielkie
filozoficzne i intelektualne dyskusje są bezwartościowe. Jeśli chcecie czytać, czytajcie
życiorysy świętych – chrześcijańskich, muzułmańskich czy hinduskich. Oni odbyli
duchową podróż. Ich ścieżki są bardzo jasne; znają pułapki i przeszkody. Ich życie
wskaże wam wszystkie problemy i pokaże, jak stać się dobrym przykładem”. Gdy
Swami nas prowadzi, musimy praktykować jak najwięcej. Ale uważam, że ta droga
jest trudna i przed nami jest jeszcze długa droga.

Prasanthi Nilajam – siedziba wiecznego pokoju
Rozmawiałam kiedyś z pewną panią w Prasanthi Nilajam. Powiedziała, że
powodem jej przyjazdu do Puttaparthi było zdrowie. Była jednak bardzo
niezadowolona z tego, co otrzymała. Powiedziałam jej: „Nie zrozumiałaś, co tu
otrzymujesz! Swami daje ci zdrowie – zdrowie duchowe!”.
Swami obiecał pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, pokój, który czerpie
się z boskiej miłości. Taki pokój jest trwały, nieporuszony różnymi okolicznościami.
To nie jest tymczasowy spokój, który sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, gdy ktoś jest
dla nas miły i nieszczęśliwi, gdy jest dla nas niemiły.
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Ta sama prawda jest zapisana w naszych starożytnych świętych pismach. W
Bhagawadgicie Pan powiedział: „Ten jest moim prawdziwym wielbicielem, kto
przekracza pary przeciwieństw”, czyli jest nim ten, którego nie porusza dwoistość
dobra i zła, honoru i hańby. Nie należy przykładać dużej wagi do słów tych, którzy
żyją w sferze iluzji. Swami mówi: „Wszyscy jesteście we śnie. Przyszedłem was
obudzić!”.
Kiedyś Swami powiedział do mnie: „Rani Ma, jeśli o mnie chodzi, nie ma
problemu. Problemem jest błąd w percepcji; widzisz coś, co jest nierealne. Jesteś
ponad problemami, ale nie uświadamiasz sobie tego, ponieważ jeszcze nie osiągnęłaś
tego stanu świadomości. Dlatego śnisz na jawie, że jesteś ciałem. Wszystkie twoje
doświadczenia jedynie wspierają świadomość ciała. Oceniasz każde doświadczenie z
poziomu ciała. Swami nie zstąpił, aby nam pomóc w problemach związanych ze
świadomością ciała. Jutro może przydarzyć ci się choroba lub tragedia – jednak należy
to do świadomości ciała.
To jest złudzenie, w sanskrycie nazywamy mają lub mohą. Czym jest ta iluzja lub
przywiązanie, do której nawiązuje Swami? To niewiedza, że szczęście i smutek są
związane z naszym prawdziwym ja. Swami przybył wykorzenić ignorancję. On jest
purusza awatarem (boską inkarnacją). On nie jest taki, jak inni guru. Kiedyś Swami
powiedział grupie wielbicieli, w tym mnie, „Nie myślcie, że przyjeżdżając do
Puttaparthi, będziecie bardzo szczęśliwi. Ale jeśli zapewnicie sobie tutaj zwycięstwo,
możecie udać się w dowolną część świata i nic nigdy nie będzie wam przeszkadzać.
Pan Kriszna przekazał nam nieśmiertelne przesłanie Bhagawadgity na polu bitwy,
ponieważ życie jest bitwą. Kiedy wygrywasz bitwę, co otrzymujesz? Pokój! Podobnie,
gdy tutaj pokonasz trudności, mając pokój zdobyty dzięki wiedzy o tym, kim
naprawdę jesteś i czym naprawdę jest ten świat, otrzymasz stały pokój, który
przyszedłem dać”. Dlatego Swami nazwał aszram „Prasanthi Nilajam” – siedzibą
wiecznego pokoju.
Wiele lat temu teściowa mojej córki chciała osiedlić się w Prasanthi Nilajam.
Została wielbicielką po spotkaniu z nami, a następnie trafiła na interview, gdzie
przekazała Swamiemu swoje życzenie, aby zamieszkać w Prasanthi Nilajam. Swami
zapytał: „Dlaczego chcesz tu zamieszkać? Masz dwóch synów, więc mieszkaj z nimi.
Kto będzie się tu o ciebie troszczyć?”. Odpowiedziała: „Swami, tutaj zdobędę pokój”.
Jednak Swami odpowiedział: „Nie, nie! Tutaj nie ma pokoju. Czy wiesz, gdzie jest
pokój? W wewnętrznej jaźni. Prasanthi Nilajam pomoże ci walczyć o osiągnięcie
pokoju. Tutaj również potrzebna jest walka. To nie jest tak, że raz przyjedziesz do
Prasanthi Nilajam, a wszystko w twoim życiu zostanie automatycznie
uporządkowane. Musisz nad sobą popracować, nad swoją wiedzą. Swami daje ci tę
mądrość, ale musisz ćwiczyć. Podobnie jest w szkole lub na uczelni, gdzie nauczyciel
cię uczy, ale nie wykonuje pracy za ciebie”.
Musisz wiedzieć, że on jest boskim mistrzem. Celem jego przyjścia nie jest dawanie
nam drobnostek, chociaż on obdarza nas tym, czego pragniemy. Kiedyś Swami
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powiedział mi: „Rani Ma, dam ci to, o co poprosisz, ale to nie da ci pokoju. Jeśli
chcesz pokoju, poproś o pokój; resztę zostaw mi. Powiedz: ‘Boże, chcę trwałego
pokoju, nie chcę niczego innego’. To jest poddanie się. Prawdziwe poddanie się jest
wtedy, gdy nie chcę niczego poza pokojem. Gonicie za wieloma rzeczami –
pieniędzmi, stanowiskiem czy władzą, ponieważ myślicie, że zapewnią wam pokój.
Ale mimo to jesteście niespokojni. Dzieje się tak, ponieważ brakuje wam dżniany
(mądrości)”.
To dlatego Swami nazywa swój aszram w Puttaparthi ‘Prasanthi Nilajam’ a nie
‘Sri Sathya Sai Baba Ashram’. Musicie podjąć wysiłek (szramę). On może tylko
pomóc i poprowadzić do skutecznego zmierzenia się ze swoimi wzlotami i upadkami.
Wszystko, co musicie zrobić, to poprosić Swamiego o prowadzenie. Kiedyś przestrzegł
mnie, że będzie to trudne, a następnie dodał: „Nie bój się. Modlisz się do mnie:
„Swami, nie testuj mnie zbyt mocno, bo mogę zawieść”. (Skąd on zna moje
najskrytsze modlitwy? Nie wypowiadałam ich przed nim).
„Dlaczego tak się boisz walki? To źle. Kiedy rzucam ci wyzwanie, również daje ci
siłę i mądrość, abyś stawiła mu czoła. Powinnaś powiedzieć ‘Swami, przetestuj mnie
tak jak chcesz, ale daj mi zwycięstwo’. Kiedy toczysz bitwę, o co prosisz? O karabin
lub miecz? A po prostu powiedz: ‘Chcę zwycięstwa’! Dlatego proś o pokój”.
Przybyliście do Puttaparthi w poszukiwaniu pokoju, więc proście o ten pokój. Gdy
prowadzimy życie rodzinne, mamy różne problemy i od czasu do czasu prosimy
Swamiego o pomoc w pokonaniu trudności. Czasami Swami odpowiada
natychmiast, aby je złagodzić, innym razem nie pomaga.
Jednak zawsze prośmy o to, co jest zgodne z dharmą, czyli prawością. To, co nie
odnosi się do tej zasady, tego nie będzie brał pod uwagę. Lecz nawet w przypadku
pragnień, które mieszczą się w granicach dharmy, on sprawdza, czy pragnienie nas
wznosi czy nie, ponieważ on jest guru.
Pewnego razu w czasie interview powiedział nam, że każde dobro, jakiego sobie
życzymy, będzie nam dane. Jednak to on zdecyduje we właściwym czasie, czy spełnić
nasze życzenia, bo wie, co jest dla nas dobre i zna naszą przeszłość, przyszłość i
teraźniejszość. Na ścieżce duchowej cierpliwość jest niezbędna, więc powinniśmy
cierpliwie czekać na Swamiego, aby spełnił nasze życzenia.
Mam bezpośrednie doświadczenia w tym zakresie. Mój mąż bardzo niechętnie
przyjeżdżał do Puttaparthi. Twierdził, że nie czuje związku z tym miejscem i chciał
opuścić aszram. Podczas jednej z wizyt powiedziałam mu: „Nie opuszczę Puttaparthi
i jeśli chcesz, idź i mieszkaj z dziećmi”. Modliłam się przez całą noc, aby pozostał w
Puttaparthi i wchłonął aurę Swamiego. Modliłam się do Baby, aby go tu zatrzymał,
jeśli to tylko możliwe. Całkowicie oddałam Babie ten problem. Następnego dnia
rano, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, mój mąż postanowił zostać w Puttaparthi.
Przebywał w aszramie, aż do swych ostatnich chwil.

Pozostawmy Babie wszystkie rezultaty
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W Bhagawadgicie powiedziano, że mamy prawo tylko do działania, a nie do
rezultatu, który jest w rękach Boga, a my nie mamy nad nim kontroli. Zatem
właściwe jest pozostawić rezultaty Babie, aby obdarzył nas owocami działania w
najbardziej odpowiednim momencie.
Oto przesłanie, które przekazuje Swami: „Gdy przyjedziesz do Puttaparthi,
spotkasz tu wielu ludzi, zarówno dobrych, jak i złych. Możesz znaleźć dobre miejsce
na pobyt jednodniowy i niekomfortowe następnego dnia. Ale wszystko to nie
powinno ciebie dotyczyć. Przyszedłeś do aszramu na swoją wewnętrzną podróż. Nie
szukaj pokoju na zewnątrz. Pokój jest w tobie, więc patrz do wnętrza. Jeśli myślisz,
że pokój jest łatwo dostępny w Puttaparthi, to znaczy, że nie zrozumiałeś. To mówi
dżniana (wiedza), którą powinieneś znać”.
Czasami umysł płata nam figle, ale jest również pomocny w zdobywaniu
mądrości. Dlatego musimy ćwiczyć nasz umysł. O tym mówi się w karma jodze
(ścieżce działania). Po opanowaniu umysłu można przejść do dżniana jogi (ścieżki
mądrości), a następnie do bhakti jogi (ścieżki oddania). Do tej chwili nasze oddanie
nie jest pełne. Kompletne będzie dopiero wtedy, gdy zdobędziemy mądrość.
Wskazuje na to także Bhagadadgita. Z dżnianą (wiedzą) musimy wykonywać
dhjanę (medytację) i jednocześnie rozwijać phala tjagę (wyrzeczenie się owoców
działania).

Obudzić nasze sumienie
W Whitefield Swami powiedział: „Rani Ma, przybyłem obudzić wewnętrznego
guru. Nie uzależniaj się od zewnętrznego guru. Módl się do mnie w ten sposób:
‘Swami, proszę, zostań moim wewnętrznym guru. Powiedz mi, co powinnam zrobić
wewnętrznie i zrobię to’. Wtedy z pewnością poprowadzę cię z twojego wnętrza”.
Nie powinno być poczucia ‘ja’ i ‘moje’. Powinniśmy stać się całkowicie Swamim. Gdy
tylko pojawia się uczucie ‘ja’ i ‘moje’, w jednej chwili wkraczamy w sferę ignorancji.
Swami mówi: „Nie powinno być sympatii i antypatii. Trzeba wyjść poza ragę i
dweszę (przywiązanie i nienawiść)”. Niezależnie od tego, czy ktoś jest kochany, czy
nie, musimy kochać wszystkich. Powinniśmy zrozumieć, że ludzie zachowują się w
sposób arogancki z powodu swojej świadomości ciała, a zatem miejmy współczucie
dla tych, którzy jeszcze nie zrozumieli zasady atmy. Musimy współczuć i modlić się
za takich ludzi. Powinniśmy zrozumieć, że Swami jest mieszkańcem każdej istoty, a
zatem nikogo nie możemy krzywdzić.
Nie powinniśmy porównywać i oceniać ludzi. W ten sposób kupujemy smutek.
Kiedy podążamy taką ścieżką, nawet Swami nam nie pomoże, ponieważ poszliśmy
złą drogą. Gdy pewnego razu powiedziałam: „Swami, chcę być dobrą wielbicielką”,
odpowiedział, „To bardzo proste, wszystko co musisz robić, to być mi posłuszną.
Książki ani święte pisma nie mogą pomóc. Tylko guru może cię poprowadzić na
ścieżce duchowej”.
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Posłuszeństwo wobec guru jest bardzo ważną cechą aspiranta duchowego. To
może go zaprowadzić bardzo wysoko. Nie może być tak, że w niektórych sprawach
jesteśmy posłuszni Swamiemu, a w innych podejmujemy własne decyzje. Poddanie
się Swamiemu musi być całkowite. Obiecał nam wyzwolenie, jeśli w pełni mu się
poddamy. Wyzwolenie jest niczym innym jak wolnością od świadomości naszego
ciała i od ego. Poczucie ‘ja’ i ‘moje’ tworzy ego.

Lekcja bhadżanów
Dwa lata po przeprowadzce Swamiego do Prasanthi Nilajam wciąż
przebywaliśmy w starym mandirze i przychodziliśmy do aszramu na bhadżany.
Pewnego razu w czasie sesji bhadżanowej Swami poprosił nas, abyśmy przestali
śpiewać. Siedziałam bardzo blisko niego. Patrząc na mnie, Swami zapytał: „Czy
śpiewasz?”. Przytaknęłam i dodałam, że nie znam muzyki karnatyjskiej i mogę
śpiewać tylko pieśni hindustani. Byłam zdania, że Baba lubił tylko kirtany
Tjagaradży (oparte na muzyce karnatyjskiej) itp. Ale on powiedział: „To nie ma
znaczenia, zaśpiewaj bhadżan”. Więc zaczęłam śpiewać bhadżan, który przyszedł mi
wtedy do głowy.
Następnego dnia Swami chciał, abym zaśpiewała ponownie ten sam bhadżan.
Trzeciego dnia było podobnie. Byłam trochę sfrustrowana śpiewaniem tego samego
bhadżanu, ponieważ nie zwracałam uwagi na jego znaczenie. Zapytałam Swamiego
w obecności innych wielbicieli: „Swami, znam wiele bhadżanów, mogę zaśpiewać
inny? Odpowiedział: „Nie ma potrzeby! Chcę abyś śpiewała tylko ten bhadżan”.
Nigdy go nie zrozumiemy, gdy opieramy się na własnej woli. On musi sam się nam
odsłonić. Próba zrozumienia go jest jak liczenie ziarenek piasku na plaży.
Po kilku dniach Baba wezwał kilka pań, aby posprzątały jego pokój. Weszłyśmy
na górę i gdy byłam zajęta sprzątaniem, usłyszałam, jak śpiewa „Rama nama
dżapanaaree” – ten sam bhadżan, o którego zaśpiewanie poprosił mnie kilka dni
temu. Byłam trochę zaskoczona i pomyślałam: „Mam dość tego bhadżanu. Dlaczego
nudzi mnie tym samym bhadżanem?”. Odwróciłam się i spojrzałam na niego; moja
twarz była znakiem zapytania. Powiedział: „Jesteś zdziwiona, że śpiewam ten sam
bhadżan, prawda? Śpiewam go często, ponieważ zawiera esencję wiedzy. Gdybyś
mogła przyswoić tę wiedzę, nic więcej nie musiałabyś robić, aby osiągnąć swój
duchowy cel”. Do tego czasu nie zdawałam sobie sprawy, że nie zwracałam uwagi
na znaczenie bhadżanow. Gdy później się nad tym zastanowiłam, zdałam sobie
sprawę, że Swami chciał, abym wyciągnęła wielką i głęboką lekcję z tego bhadżanu.
Znaczenie tego bhadżanu wiąże się z zasadą adwajty (niedwoistości), która jest
tym, na co Swami chciał mi zwrócić uwagę. To znaczenie jest ważniejsze niż dobra
tala (rytm). Znaczenie kirtanu jest takie: „Człowieku, zawsze śpiewaj imię Ramy!
Dopóki oddychasz, to miejsce jest twoje! Dopóki oddychasz, mówisz ‘moje
pieniądze’, ‘moje miejsce’ itp. Lecz gdy oddech ustanie, nic nie będzie już twoje!”.
Matka, ojciec, dzieci czy krewni to tylko twoja wyobraźnia (kalpana). Całe
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stworzenie to tylko wyobraźnia, projekcja twojego umysłu, który tak naprawdę nie
istnieje. To złudzenie. Wszystkie relacje istnieją, ale są tylko względnie realne, a nie
mają wartości absolutnej. Ty tylko odgrywasz rolę”. Kalpana znaczy, że wyobrażasz
sobie rolę i grasz ją. Ale to nie jest prawda. Dalsza część bhadżanu mówi: „Będziesz
musiał zostawić swoją rodzinę i krewnych. W końcu to tylko sen”. Koniec nie
oznacza, że zrozumiemy to po śmierci. Zajęło mi trochę czasu, zanim to zrozumiałam.
Baba powiedział: „Obudzisz się z tego dziennego snu, gdy uświadomisz sobie, że
życie jest snem”. Sen nie jest zawsze dostępny; gdy się obudzisz, sen przestaje istnieć.
Podobnie, gdy obudzimy w sobie prawdziwą jaźń, przestaniemy śnić. Swami
mówi: „Przebudź się do twojej prawdziwej jaźni, a świat, który cię niepokoi,
przestanie istnieć”. Zajęło mi to dość dużo czasu, aby w pełni zrozumieć tę pieśń. Teraz
powtarzam ją, gdy mnie o to poproszą. W niej jest esencja tego, czego uczył mnie
Swami 2-3 lata po przyjeździe do Puttaparthi.
Przyjechałam tu pierwszy raz w 1950 roku, ponad pół wieku temu. Tę pieśń
śpiewam od 1954 roku. Musiałam wykonać dużo sadhany (wysiłku duchowego), aby
wniknąć do swojego wnętrza i naprawdę to wszystko zrozumieć.
(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.

Życie i przesłanie Śri Kriszny
Przesłanie Bhagawana na święto Śri Kriszna Dżanmasztami
Imię Ramy jest słodsze niż cukier, smaczniejsze niż twaróg,
słodsze nawet niż najprzedniejszy miód.
Nieprzerwane powtarzanie tego słodkiego jak nektar imienia
pozwala zakosztować boskiej słodyczy.
Dlatego każdy powinien nieustannie kontemplować słodkie imię Ramy.

Rozwijajcie poczucie jedności duchowej
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Ucieleśnienia miłości!
Łatwo jest krytykować albo umniejszać lile czy nieskończone moce Boga. Bardzo
trudno jednak zrozumieć prawdę o boskości. Wszechobecna boskość istnieje tak w
prawdzie, jak i w nieprawdzie. Bóg jest zarówno w dharmie (prawości), jak i
adharmie (nieprawości). Obecny jest w dobru i w złu. Czy przy tak wszechobecnej
boskości ktoś może stwierdzić, co jest dobre a co złe?
Od najdawniejszych czasów ludzie ogłaszają, co jest boskie. Na podstawie ich
doświadczeń określono, że boskość ma pewną formę i posiada niezliczone,
pozytywne cechy.
Wszechświat funkcjonuje dzięki trzem działaniom. Są to: stwarzanie,
podtrzymywanie i rozpad. Tej prawdzie nie może zaprzeczyć nikt, w żadnym czasie i
miejscu, czy jest wedantystą, naukowcem, inżynierem czy człowiekiem światowym.
Umożliwia to ludziom opisywanie boskości, nie ukazuje jednak Boga. Niemniej
ludzie byli w stanie wskazać sposoby, z pomocą których można doświadczać Boga.

Doświadczanie mocy boskości
Odległą gwiazdę, taką jak Dhruwa nakszatra (Gwiazda Polarna), można komuś
pokazać przez odniesienie się do czegoś, np. do drzewa. Podobnie Wedy i inne święte
pisma, choć nie pokazują boskości, pomagają odnaleźć ścieżkę prowadzącą do
zrozumienia Boga.
Widok gęstego lasu zachwyca. Widok wysokiej góry wzbudza zdumienie. Widząc
nurt w rzece, człowiek się cieszy. Wszystko to są dowody mocy boskości.
Gwiazdy jaśnieją. Planety krążą. Świeci słońce. Wieje wiatr. Wszystko to są znaki
działania boskości. Słońce roztacza blask. Gdy widzisz iskrę ognia, możesz
wnioskować o naturze ognia. Jeśli zna się naturę kropli wody, można pojąć naturę
Gangesu. Podobnie, jeśli rozumie się naturę atomu, można pojąć naturę całego
wszechświata. Rozpoznając tę prawdę, Upaniszady głoszą: „Boskość jest subtelniejsza
niż atom i większa niż to, co największe”.
W rzeczywistości człowiek jest przejawieniem boskości, który posiada liczne moce.
Boskość promiennie jaśnieje w każdej ludzkiej istocie. Jednak z powodu przywiązania
do ciała nie jest ona zdolna rozwijać przywiązania do atmy.
Rozpoznając wszechobecność boskości we wszystkim, powinno się rozpocząć
poszukiwanie prawdy. Czym jest prawda? Gdzie jest prawda? Jakże szukać tego, co
jest wszędzie? Należy rozróżniać między pozornym faktem, a niezmienną
rzeczywistością. W codziennym życiu słońce wydaje się wschodzić i zachodzić, ale w
rzeczywistości te pozorne zjawiska wywołuje ruch ziemi wokół własnej osi i wokół
słońca. Podobnie to, co na podstawie spojrzenia z zewnątrz na pozór wydaje się
prawdą o tobie, nie jest prawdą. To promienna boskość obecna w tobie jest tobą.
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Poszukiwania duchowe niosą ze sobą ubijanie serca medytacją, tak jak ubija się
masło. Z serca wyłaniają się takie cechy jak współczucie. Ludzkie serce, które powinno
być oceanem mleka, zmieniło się w ocean solanki, w którym roi się od takich
stworzeń, jak nienawiść, żądza i chciwość.

Lile Kriszny
Wydarzenia z dzieciństwa Kriszny mają ezoteryczne znaczenie. Dla przykładu, gdy
Jaśoda, matka Kriszny, zbeształa go za to, że je błoto (jak twierdził Balarama), Kriszna
odrzekł: „Matko, czy ja jestem dzieckiem, jakimś głupim brzdącem czy szalonym
głupcem, żeby jeść błoto?“. W ten sposób Kriszna pośrednio, chociaż był dzieckiem,
zapewniał o swojej boskości. W pośredni sposób boskość daje ludzkości głębokie
lekcje. Czyny Boga należy rozumieć nie przez zdarzenia zewnętrzne, ale ich
wewnętrzne znaczenie. Ponadto, aby zrozumieć drogi Boga, trzeba wprowadzić wiele
zmian w zwykłych sposobach życia. W pieśni „Bhadża Gowindam” Adi Śankara
ukazał, że nawet krótkie doznanie boskości napełnia wielbiciela bezgraniczną
radością. Tę błogość można zdobyć jedynie dzięki atmie. Źle się rozumie i opacznie
tłumaczy przeżycia gopik i gopalów w Brindawanie, we wczesnych latach życia
Kriszny. W Brindawanie Kriszna przebywał tylko przez pięć lat. Wysuwanie myśli,
że pięcioletnie dziecko zachowywało się w niewłaściwy sposób, jest niedorzeczne.
Udawszy się do Mathury, Kriszna nie wrócił już do Repalle.
Przypisywanie czegoś niestosownego czystemu i boskiemu życiu Kriszny to
zwykłe bluźnierstwo. Trzeba w pełni pojąć prawdziwą istotę boskości, która jest
wszechprzenikającą, kosmiczną świadomością obecną we wszystkich. Należy pojąć
istotę tej świadomości. Jest to czit, które oświetla wszystko w stworzeniu. Czit
rozświetla to, co istnieje, tym samym czyniąc to poznawalnym. Istnienie to sat.
Poznanie to czit. Połączenie sat i czit daje anandę (błogość). W ten sposób ananda jest
w naturze każdej istoty. Boskość przenika wszystko, zarówno wewnątrz, jak i na
zewnątrz. Świadomość tej boskości przynosi błogość. Ale niewielu potrafi to sobie
uświadomić.

Doświadczanie anandy
Na tym świecie człowiek dąży do anandy (błogości). Wedanta określa boską
anandę jako jogę. Zwykle jogę uważa się za jakiś rodzaj oddychania albo fizycznego
ćwiczenia. Nie jest to jednak prawdziwe znaczenie jogi. Joga oznacza anandę, czyli
błogość. Gdzie można ubiegać się o błogość? Jedynie u tego, który jest ucieleśnieniem
błogości. Nie można jej uzyskać z jakichś dóbr ani z jakiegoś stanowiska dającego
władzę. Błogość czerpać można jedynie od Boga, który jest ucieleśnieniem błogości.
Jak starać się o tę błogość? Można to wyjaśnić, odnosząc się do oddania gopik i
Radhy. Komentatorzy źle rozumieli gopiki. Gopiki symbolizują myśli. Radha
symbolizuje połączenie wszystkich myśli w umyśle. Zatem myśli i umysł powinny
połączyć się z Kriszną, którego w człowieku reprezentuje pradżnia. Oto znaczenie
wedyjskiego stwierdzenia Pradżnianam Brahma. Pradżnianam przenika każdą część
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ludzkiego ciała, umysł i intelekt. Jest stałą niepodzieloną świadomością, czyli
pradżnią. Wszystkie nasze myśli, pragnienia i dążenia powinny się z nią połączyć.
Można zapytać: skoro pradżnia istnieje we wszystkich istotach w postaci boskości
(brahmana), to skąd wzięła się potrzeba inkarnacji awatarów? Ich zstąpienie ma
swoje przyczyny. Są dwa rodzaje postrzegania, mianowicie pratjaksza i paroksza
(bezpośrednie i pośrednie). Są także dwa rodzaje mocy: wewnętrzna i zewnętrzna. Na
przykład, w kawałku drewna na opał obecny jest ogień. Dopiero gdy z drewna
wydobędzie się ukryty ogień, można go użyć do gotowania. Podobnie, każdy jest jak
kawałek drewna. W swoim wnętrzu ma ukryty pierwiastek atmy. Aby się przejawił,
trzeba mieć w sobie jakąś postać miłości. Tak jak dla wytworzenia ognia musisz
potrzeć zapałką o pudełko, podobnie miłość musi połączyć się z miłością, aby można
było zaznać boskości. Jeśli ludzie dzisiaj pragną osiągnąć błogość duchową, muszą
kierować się trzema zasadami. Po pierwsze, muszą wiedzieć, co należy poznać. Po
drugie porzucić to, czego trzeba się wyrzec. Po trzecie, muszą osiągnąć cel, jaki należy
osiągnąć. Przestrzegając tych trzech zasad można urzeczywistnić błogość. Co należy
poznać? Czym jest ten świat? Jak długo będę żyć? Widzimy, jak wielu ludzi umiera.
Ciągle odbywa się przychodzenie i odchodzenie. Gdy pojmie się przejściową istotę
świata fizycznego, urzeczywistni się błogość.
Co musisz porzucić? Złudzenia, przez które to, co nierzeczywiste, uważa się za
rzeczywiste, a to co rzeczywiste traktuje się jako nierzeczywiste. Ludzie sądzą, że tkwią
w uścisku maji i że dopadło ich nieszczęście. Jednak nieszczęście nie ma rąk, aby cię
trzymać. To ty przytulasz nieszczęście. Jest to spowodowane twoją ignorancją. Gdy
się od niej uwolnisz, zaznasz błogości.

Musimy powrócić do swojego źródła
Co jest tym celem, jaki musisz osiągnąć? Musisz powrócić do źródła, z którego
przyszedłeś. Przyszedłeś od atmy i musisz wrócić do atmy. Właśnie to chciały
ujawnić Upaniszady, głosząc: Asatoma sadgamaja – prowadź mnie od
nierzeczywistości do rzeczywistości. Gdzie jest prawda, tam nieprawda istnieje jako
jej cień. Tamasoma dżjotirgamaja – prowadź mnie od ciemności do światła. Czym
jest ciemność, a czym jest światło? Istnieje jedynie światło. Ciemność jest tylko
brakiem światła. Odkrycie światła prowadzi do usunięcia ciemności. Mritjorma
amritam gamaja – prowadź mnie od śmierci do nieśmiertelności. Narodziny i śmierć
są związane tylko z ciałem. Wasza jaźń nie rodzi się ani nie umiera. Umiera to, co się
rodzi, czyli ciało. Śmierć odnosi się do ciała, a nie do atmy. Atma jest wieczna. Ona
jest prawdą. Aby zaznać trwałej błogości, musicie zdobyć tę świadomość. Aby zaznać
trwałej błogości, trzeba rozwijać silną wiarę w Boga.

Różnica między Kriszną a Ramą
Dzisiaj obchodzimy urodziny Kriszny. Gdzie się urodził? W więzieniu. Jakie miał
dobra? Żadnych. Urodzony we więzieniu, został zabrany do domu Nandy, a potem
do Mathury. Niczego nie posiadał. Stał się jednak największą postacią na świecie. Co
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przekazuje ten fakt? Sekretem wielkości nie są dobra doczesne. Wielkość Kriszny
polegała na jego nieustającym stanie anandy (błogości).
Jeśli poznacie różnicę między Kriszną i Ramą, lepiej zrozumiecie naturę Kriszny.
Kriszna zawsze na początku się uśmiechał, a później wykonywał swoje zadanie. Jeśli
chodzi o Ramę, najpierw następował czyn, a potem uśmiech. Kriszna sprawiał, że
kobiety płakały. Rama płakał przez wzgląd na kobiety Rama szedł do walki dopiero
wtedy, gdy miał ku temu ważny powód. Kriszna najpierw prowokował konflikt, a
potem rozstrzygał o jego wyniku. Zasada Kriszny cieszy się radością. Zasady Ramy
opierały się na pojęciu badhjathy (obowiązku). Celem Ramajany jest krzewienie na
ziemi rządów prawdy i prawości. Awatar Kriszna dał światu trwałe przesłanie. Dla
siebie nie szukał ani nie chciał niczego. Wszystko oddawał ludziom. Uśmiercił wuja
Kamsę, a na tronie osadził ojca Kamsy, Ugrasenę. Nie pragnął królestwa. Przyszedł z
pomocą Pandawom, pokonał Kaurawów i koronował Dharmaradżę. Nie uczynił
siebie królem. Był królem bez korony. Był królem królów. Nie miał własnego
królestwa, rządził jednak sercami milionów. Właśnie tę głęboką prawdę głosi Kriszna
tattwa (zasada Kriszny). Dzięki głębokiemu dociekaniu odkryjecie, że każdy awatar
inkarnował, aby przekazać jakieś szczególne przesłanie oraz zrealizować określoną
misję.

Boska moc Kriszny
Gopiki skarżyły się Jaśdzie na psoty Kriszny. Ale wszystko, co Kriszna powiedział
w żartach albo gdy psocił, opierało się na prawdzie. Nawet w żartach Kriszna nie
mówił nieprawdy. Jednak ci, którzy nie potrafili pojąć prawdziwego znaczenia jego
wypowiedzi, oskarżali go o kłamstwa. Tego rodzaju nieporozumienia to przypadłości
obecne we wszystkich jugach (epokach).
Gdy pewna gopika poskarżyła się Jaśodzie, że w nocy Kriszna wszedł do domu
jednego pasterza i spłatał jakąś psotę, Kriszna bronił się przed matką mówiąc, że jak
mógł gdzieś wyjść, skoro spał obok niej. Prawda była taka, że Kriszna dzięki swojej
boskiej mocy był w dwóch miejscach jednocześnie. Kriszna czynił wiele takich
niezwykłych cudów. (Bhagawan zaśpiewał kilka pieśni o skargach gopik do Jaśody
na Krisznę). Na każdy zarzut Kriszna miał przekonujące alibi. Pośrednio odsłaniał
swoją boskość, gdy wyjaśniał matce drogi boskości w sposób, w jaki mogła je
zrozumieć.
Kriszna często odwiedzał domy pasterzy krów, pił tam mleko i jadł twaróg.
Symboliczne znaczenie tego czynu było takie, że Kriszna przyznaje pierwszeństwo
sattwie, którą symbolizuje czysty biały twaróg i mleko.
Kriszna wyjaśnił Jaśodzie powód, dla którego przedkłada masło w ich domach nad
to, które dostawał od niej. Gopiki miały czyste serca, pełne bezinteresownego
oddania dla Kriszny. Ich oddanie było większe niż matczyne uczucie Jaśody niosące
pewien ślad egoizmu. Kriszna rzekł do Jaśody: „Przyciągają mnie serca tych, którzy
są czyści i bezinteresowni”.
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Podążajcie śladami Pana
Po spłataniu jakiejś psoty Kriszna zawsze wymykał się gopikom. Pewnego razu
wiedziony współczuciem, chciał dać im wskazówki, dzięki którym mogły go
wytropić. Któregoś dnia wszystkie zaczaiły się wokół swoich domów, aby go złapać.
Kriszna wszedł ukradkiem do jednego z domów, stłukł garnek z mlekiem i ukrył się.
Gopiki odkryły to i próbowały go znaleźć. Jego kryjówkę ujawniły białe, mleczne
ślady, jakie zostawił. Potem Kriszna odsłonił im duchową prawdę, która głosi, że jeśli
będą trzymać się stóp Pana, to Go urzeczywistnią. „Idźcie za moimi śladami, a
znajdziecie mnie” – powiedział Kriszna gopikom.
Lekcje Bhagawaty przyswajacie stosownie do stanu własnego umysłu. Aby
zrozumieć chwałę Pana, o jakiej opowiada Bhagawata, musicie cieszyć lilami
(boskimi psotami) Kriszny i uświadomić sobie ich wewnętrzne znaczenie. Dla
przykładu, prawdziwe znaczenie opowieści o tym, jak Kriszna zabrał ubrania gopik
podczas ich kąpieli jest takie, że aby uświadomić sobie Pana muszą porzucić
przywiązanie do ciała, które jest szatą ducha. Nie należy do tych opowieści
podchodzić w duchu braku powagi czy bezbożności.

Kriszna poświęcił flet, aby uradować Radhę
Kriszna podbił serce Radhy i obdarzył ją słodyczą boskiej błogości. Radha nie
miała w sobie przywiązania do nikogo ze znajomych i krewnych. (Swami zaśpiewał
słodko pieśń Radhy, która wyrażała jej smutek z powodu rozłąki z Kriszną). Zanim
Radha wydała ostatnie tchnienie, Kriszna pojawił się przed nią i ją pobłogosławił.
Bóg da wielbicielowi wszystko, włącznie z samym sobą. Nikt nie może równać się z
Nim w poświęceniu dla wielbicieli. Kriszna zapytał Radhę, czego chce w ostatniej
chwili życia. Radha rzekła: „Nie chcę niczego, pragnę tylko raz posłuchać muzyki
twojego fletu, zanim odejdę na tamten świat.
O, Kriszno! Zaśpiewaj słodką pieśń,
napełnij moje serce słodkimi słowami i błogością.
Wydobądź esencję Wed, przekształcając je w boską muzykę.
Zagraj ją na swoim zachwycającym flecie
i urzeknij mnie swoją melodią.
Zaśpiewaj, o Mukundo! Zaśpiewaj dla mnie!
Kriszna zagrał na flecie, a gdy Radha zamknęła oczy, wyrzucił go. Nigdy już go nie
dotknął. Poświęcił flet, aby uradować Radhę.
Tak oto wszystkie tajemnice Kriszny przynosiły ulgę w strapieniach wielbicieli.
Kriszna wykorzystywał swoje moce, by służyć wielbicielom. Kiedy pojmie się
znaczenie opowieści Bhagawaty, można uświadomić sobie boskość Pana.
Dla przykładu, w życiu Mirabai, gdy Rana posłał Mirze kubek mleka
zawierającego truciznę, Mira wypiła je jako ofiarę dla Kriszny. Skutkiem tego Kriszna
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wchłonął truciznę, a Mirze zostawił tylko słodkie mleko. Przez ofiarowanie Bogu
przed jedzeniem wszystkiego, co spożywacie, jedzenie oczyszcza się i uświęca.
Gopiki były niepiśmienne i zupełnie niewinne. Lecz ich miłość do Kriszny była
czysta i jedyna. Nawet w trakcie zwykłych codziennych prac ich myśli skupiały się
na Krisznie. Dlatego zaznawały nieopisanej radości.
Wielbiciele powinni kultywować jedność, wykraczając poza wszelkie ograniczenia
kasty, wyznania i narodowości. Sekretów i cudów Kriszny nie można wyrazić
słowami. Był wszystkim dla wszystkich ludzi. Mieszka w sercu każdego człowieka.
Nie ma miejsca na różnice religijne. Studenci powinni przywrócić dawną chwałę
Bharatu przez prowadzenie doskonałego życia. Głoście przesłanie jedności całemu
światu.
- Wybrane z orędzi Bhagawana wygłoszonych w czasie świąt Śri Kriszna Dżanmasztami.

Wieczór na piaskach
N. K asturi
Dziewięć lat temu, w cichy listopadowy dzień po raz pierwszy doświadczyłem
przejmującego „wieczoru na piaskach”. Wszyscy obecni tego dnia w Prasanthi
Nilajam zgromadzili się, aby pójść za Babą na piaski rzeki Czitrawati oddalone o 200
metrów. Baba wyszedł ze swojego pokoju i szerząc wokół siebie radość – uśmiechem,
ciętym dowcipem lub miłym zapytaniem – poprowadził małą grupę. Poruszając się
z trudem po piaskach szukał jakiegoś miejsca, aby usiąść i w końcu wszyscy
usiedliśmy wokół niego, mężczyźni po jednej stronie, kobiety po drugiej, a wokół
bawiły się dzieci.
Gdy Swami usiadł i łaskawie poczekał, aż wszyscy wygodnie usiedli, w tym starsi
wielbiciele, którym dużo czasu zajęło przebrnięcie przez piaski, wtedy w odpowiedzi
na jakieś pytanie rozpoczął dyskurs o karmie i bhakti. Wygłosił go w bardzo słodkim
i prostym telugu, pełnym ciekawych porównań z życia codziennego. Powiedział, że
bhakti bez karmy jest „jak fundament bez muru”. Natomiast karma bez bhakti jest
jak „mur bez fundamentu”. Stwierdził: „Według mnie w ogóle nie ma nastików
(ateistów), a nawet ci, którzy zaprzeczają istnieniu Boga, nie zostali porzuceni przez
Boga”. „Jestem sługą wszystkich” – powiedział Swami. Byłem naprawdę poruszony
jego bezkresną miłością. „Możesz mnie wzywać dowolnym imieniem, odpowiem bez
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gniewu, wszystkie imiona są bowiem moje! Albo raczej – w ogóle nie mam imienia”.
Zadawano pytania o powtórne narodziny, o pranawę czy wajragję i na każde pytanie
padała natychmiastowa i zadowalająca odpowiedź.
Potem Baba nauczył nas kilku pieśni wysławiających imię Pana, nasyconych
duchowymi wskazówkami dla podążających duchową ścieżką. Następnie
kontynuował dyskurs, który tym razem koncentrował się wokół Szirdi i wielbicieli,
którzy przychodzili po oświecenie do „jego poprzedniej inkarnacji”. Baba mówił o
rozpowszechnianych obecnie wizerunkach Baby z Śirdi jako o nieprawdziwych. Gdy
to mówił, włożył palce w piasek i w ręku miał wizerunek, który pokazał nam
wszystkim jako „prawdziwy obraz Sai Baby z Szirdi”.
Następnie była mowa o tym, że Baba jest awatarem Dattatreji i – o dziwo! –
ponownie zanurzył palce w piasku. Wyłonił się bardzo piękny metalowy posążek
Dattatreji – symbolu jedności w boskiej trójcy. Oznajmił, że dostanie go pewien
wielbiciel, który będzie czcił ten posąg. Wszyscy czuliśmy, jak błogosławiony musi
to być człowiek, aby otrzymać od Baby ten wyjątkowy dar. Teraz wszyscy byli
podekscytowani i przysunęli się bliżej Baby, który postanowił, że każdy powinien
coś od niego otrzymać i wyciągnął z piasku gruby, płaski blok cukierkowej masy.
Zaczerpnął także garść piasku i wysypał go na talerz. Piasek zmienił się w święty
popiół (wibhuti), który wszyscy otrzymali. Byłem pod ogromnym wrażeniem
wszechwładnej woli Baby oraz jego miłości i mądrości. Gdy w końcu wstaliśmy i
poszliśmy za nim do mandiru, byłem przemienionym człowiekiem.
– Z artykułu Śri N. Kasturiego, opublikowanego w Sanathana Sarathi w marcu 1958 roku.
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Dzięki dyscyplinie duchowej
osiągnięcie najwyższą błogość
Na własnym przykładzie pokazuję wam, że każdą chwilę
musicie wypełniać pożyteczną, korzystną działalnością.
Mówicie między sobą: „O, Swami ma teraz porę odpoczynku;
Swami śpi”. Ale ja nigdy, nawet przez minutę, nie pragnąłem
odpoczynku, snu ani wytchnienia. Czy powiedzieć wam, kiedy
poczuję się wypoczęty i zadowolony? Kiedy dowiem, że wszyscy
osiągnęliście najwyższą błogość dzięki porzuceniu przywiązań
i dyscyplinie duchowej, nie wcześniej.
– Bhagawan Śri Sathya Sai Baba

Tłum. Grzegorz Leończuk, Bogusław Posmyk
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