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Nie ma ludzi wszechwiedzących, 

Nie istnieją tacy, którzy mają pustkę w głowie, 

Niektórzy posiadają pewną świadomośd, 

Lecz jedynie Sambaśiwa wie wszystko. 

Ucieleśnienia miłości! 

 Obchodzimy święto Śiwaratri, aby szerzyd wśród wszystkich ludzi ideały i świętośd tego 

najwspanialszego dnia. Zasada jedności stopniowo zanika wśród ludzi żyjących na ziemi. Konflikty 

i nieporozumienia zdarzają się nawet pomiędzy dwoma bradmi w jednej małej rodzinie. 

 Boska rodzina Pana Śiwy składa sie zaledwie z czterech osób, a mianowicie Pana Iśwary, jego 

małżonki Parwati oraz dwóch synów – Subrahmanji i Winajaki. Jest to idealna rodzina. Nie ma w niej 

różnicy zdao, zarówno pomiędzy mężem i żoną, jak i bradmi. Panuje tu idealna zgoda i harmonia. 

Matka Parwati i Pan Parameśwara chcieli dad przykład całemu światu w kwestii najzgodniejszego, 

najdoskonalszego i darzącego się największą miłością związku między mężem i żoną oraz dwójką 

braci. 

 Rodzina jest najważniejszą  jednostką zapewniającą funkcjonowanie świata. Jeśli będzie ona 

działad we właściwy sposób, świat również będzie rozwijał się pomyślnie. Jeśli jednośd wśród 

członków rodziny ucierpi nawet w najmniejszym stopniu, świat będzie musiał stanąd w obliczu 

następstw tego zjawiska.  Członkowie rodziny czerpią swą siłę z życia w jedności. Dlatego każda 

rodzina musi dążyd do osiągnięcia wewnętrznej jedności i harmonii, starając  się podążad za 

przykładem rodziny Pana Śiwy. 

W dzisiejszych czasach, nawet jeśli w rodzinie jest tylko dwóch synów, nie ma harmonii 

między nimi. Podobnie ma się rzecz w przypadku męża i żony. Nie szanują się jak w rodzinie Pana 

Śiwy. Dzięki zwierzętom, na których się poruszają, relacjom, w jakich funkcjonują, bogactwom, które 

posiadają – w każdym aspekcie, członkowie tej boskiej rodziny dają zaiste przykład całemu światu.  

Dla przykładu Pan Śiwa porusza się na byku Nandi. Matka Parwati przemieszcza się na lwie. 

Młodszy syn Subrahmanja podróżuje na pawiu, natomiast starszy Winajaka na małej myszy. 

Przemierzają cały świat na niezwykłych zwierzętach, które w przyrodzie są do siebie wrogo 

nastawione, co jednak nie stanowi przeszkody w prowadzeniu doskonałego i pełnego harmonii życia 

rodzinnego przez cały czas. 

 Nie odnajdziecie takiej harmonii we współczesnych rodzinach. Załóżmy, że żona młodszego 

brata nosi jakieś nowe ozdoby, wówczas żona starszego brata staje się zazdrosna. Podobnie w wielu 
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sytuacjach codziennego życia znajdziecie w rodzinie wewnętrzne kłótnie, a nie spokój i jednośd. 

Zazwyczaj lew i byk nie są dobrymi przyjaciółmi. Lew spogląda na byka jak na potencjalną ofiarę, 

natomiast  byk boi się lwa. A jednak w przypadku wierzchowca Pana Śiwy, byka, a także wierzchowca 

Matki Parwati, lwa, istnieje idealna harmonia i nie ma strachu. 

 Kiedy odczuwamy niepokój i strach? Tylko wtedy, gdy jest w nas jakaś niedoskonałośd. Gdy 

nie ma w nas żadnych skaz, nie ma też miejsca na strach! Obecnie człowiek jest narażony na strach i 

niepokój nawet w najdrobniejszych sprawach, ponieważ cierpi z powodu swoich wewnetrznych skaz i 

słabości. Odpowiadają one za strach, niepokój, wzburzenie, nienawiśd i gniew. Dlatego jeśli mamy żyd 

w spokoju i harmonii, musimy starad się pozbyd swoich wad. 

 Tak naprawdę w człowieku nie ma smutku. Jest on anandaswarupą, ucieleśnieniem boskiej 

błogości. Jednak jeśli doświadcza smutku to z powodu własnych złych cech charakteru. Smutek nie 

spadł nagle znikąd. Jest to reakcja, odbicie i oddźwięk  obecnych w nim złych cech. Jeśli ktoś z was 

szydzi, nie bierzcie tego za śmiech drugiej osoby, tylko za swoje własne uczucia, które wracają do was 

w postaci drwin. 

 Pan Śiwa nie ma na sobie jakichś szczególnych ozdób. Całe jego ozdoby to węże, które nosi 

wokół szyi, splątane loki, sierp księżyca, zimna woda Gangesu oraz wibhuti (święty popiół), którym 

natarł całe ciało. Boska postad Pana Śiwy została pięknie opisana w wierszu: 

Patrzcie, oto Pan śnieżnego szczytu! 
Jego korona to sierp księżyca;  

Lśniące splątane loki 
Zwilżone spływającą z nieba Gangą; 

Promienne oko na czole, 
Jego piękna szyja fioletowa  

Od pełnego jadu napoju – trucizny halahala, 
Żywe bransolety z wijących się węży, 

I pas z kobry podtrzymujący skórę słonia 
Oto jego jedyne odzienie. 

Perłowy popiół roztarty na piersi 
Olśniewająca kropka cynobru obok pałającego oka, 

Wargi rumiane od betelu, 
Szczerozłote kolczyki z diamentami 

Taoczą jak gwiazdy migotliwe na niebie, 
Postad przerasta wyobrażenia -  

Oto osoba dobrego Pana promieniejącego blaskiem boskości. 

 Pan Śiwa przybrał tę boską postad, aby uczyd świat, a także swoją małżonkę Parwati, postawy 

wyrzeczenia. Innym jego zwyczajem było proszenie o jałmużnę. 

Ta bogata postad wyraża 

Całkowite nieprzywiązanie, 

Z miską żebraka w ręce 

Prosząc o jałmużnę, 

O skromny posiłek 

W niebiaoskiej siedzibie na górze Kajlasa. 
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 Jednak Parwati nie żywiła niechęci ani odrazy do swojego męża, Pana Śiwy, ze względu na 

jego dziwny strój czy nawyki. Nie odeszła od niego ze słowami: „Jak można prowadzid życie rodzinne z 

takim człowiekiem!?”. Podążała za nim wiernie, poddając się jego życzeniom i szczęściu. Oboje żyli w 

spokoju i harmonii. 

 A teraz kilka słów o ich synach. Młodszy syn Pan Subrahmanja dosiada pawia, naturalnego 

wroga węży, które nosi dla ozdoby jego ojciec. Zaczynają one syczed na widok pawia. Węże i paw 

nienawidzą się wzajemnie. Podobnie, starszy syn Pan Winajaka podróżuje na szczurze, naturalnej 

zdobyczy węża. To zaciekli wrogowie. Pomimo tak odmiennych charakterów, wszyscy członkowie 

rodziny Pana Śiwy żyją szczęśliwie w idealnym spokoju. Każdy z nich, wypełniając swoje obowiązki, 

niesie szczęście i radośd innym. 

 Nawet w postaci samego Pana Śiwy pojawiają się wyraźne sprzeczności. Ma Gangę na głowie 

oraz półksiężyc w swoich splątanych lokach. Są to oznaki chłodu.  Kontrastuje z nimi prawdziwy ogieo 

w trzecim oku usytuowanym na czole. Zatem, na jego głowie znajduje się zimna woda, a poniżej, na 

czole – ogieo. Są to siły przeciwstawne. A jednak zachowały idealną harmonię niosąc przykład światu. 

Dlatego w uniwersalnej rodzinie Pana Śiwy nie było nawet najmniejszej różnicy zdao, ani nuty 

niezgody. Jest to absolutnie doskonała rodzina, którą powinien naśladowad cały świat. 

Z tą sytuacją ostro kontrastuje, obecna w dzisiejszych czasach, zaciekła nienawiśd między 

ludźmi. Nienawiśd panuje we wszystkich sferach na świecie. Nawet w jednej rodzinie nie ma zgody 

między mężem i żoną, rodzicami i dziedmi oraz między bradmi. Stawiając siebie za przykład, Pan Śiwa 

i Matka Parwati zachęcają cały świat do pozbycia się nienawiści i wrogości. 

 Lecz kto słucha tych nauk? Kto stosuje je w praktyce? Ludzie intonują imię Boga z wielkim 

oddaniem, ale nie idą za przykładem ukazanym przez Boga. Jaki jest sens oddawania czci Bogu, jeśli 

nie podążacie za Jego ideałami? W jaki sposób możecie dostąpid bożej łaski, jeśli postępujecie wbrew 

naukom Boga? Z powodu niewłaściwego pożywienia i złych nawyków w człowieku rozwijają się liczne 

negatywne uczucia. A jednak musicie spróbowad zapanowad nad nimi. Nie możecie im pozwolid 

objawid się w postaci nienawiści względem innych. Nigdy nie możecie dopuścid do tego, aby 

wzrastała w was zazdrośd. Obecnie każdy człowiek jest dotknięty chorobą zazdrości i nienawiści. W 

rzeczywistości podstawową przyczyną wszelkich złych cech w człowieku jest zazdrośd. Prowadzi ona 

do gniewu. Zazdrośd i nienawiśd mogą całkowicie zniszczyd człowieka. 

 Człowiek może naprawdę cieszyd się wielkim szczęściem, jeśli pozbędzie się zazdrości 

i nienawiści. W istocie, człowiek sam w sobie jest ucieleśnieniem błogości. To jego wrodzona natura. 

Smutek nie leży w jego naturze. Dlaczego zatem dręczy go smutek? Jest tak z powodu lekceważenia 

boskich nakazów. Taka jest reakcja wobec postępowania wbrew woli bożej. Oddźwięk, reakcja 

i odbicie tego nieszczęścia stanowi pierwotną przyczynę wszelkich trosk człowieka. 

Oto mały przykład. Widząc zbliżającego się człowieka myślicie, że jest on waszym wrogiem. 

Gdy odkryjecie w sobie uczucie nienawiści, zaczynacie z nim walczyd. Lecz zamiast tego spróbujcie 

pozdrowid go słowami: „Witaj, bracie! Jak się masz?”. Jeśli okażecie innym miłośd, oni także okażą ją 

wam. Z drugiej strony, gdy zobaczycie człowieka i odsuniecie się od niego, on postąpi tak samo 

względem was. Jaka akcja, taka reakcja. Dlatego musimy upewnid się, że nasze uczynki są dobre. 
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W gruncie rzeczy, nie ma złych ludzi na tym świecie. Wszyscy są dobrzy. Mówicie, że ci, którzy 

są wam przeciwni, to bez wyjątku źli ludzie. Gdybyście nie przejawiali negatywnych cech, w jaki 

sposób inni ludzie mogliby się źle zachowywad? Wasze własne negatywne cechy znajdują 

odzwierciedlenie w innych. Dlatego każdy człowiek musi pielęgnowad w sobie dobre uczucia i prawe 

postępowanie. Powinien zachowywad się w taki sposób, aby nie sprzeciwiad się boskim nakazom. 

Tylko wówczas osiągnie spokój i bezpieczeostwo w swoim życiu. Możecie uczestniczyd w śpiewaniu 

niezliczonych bhadżanów, wielbid Boga w wielu formach oraz zawsze przestrzegad licznych religijnych 

ślubowao, jeśli jednak nie będziecie kultywowad uświęconych uczud w swoim sercu, jaki będzie z tego 

pożytek? 

Człowiek musi rozwijad w sobie szlachetną cechę posiadania czułego serca. Miłośd i 

współczucie powinny znaleźd odbicie w jego sercu. Jeśli nie ma w nim tego rodzaju uczud, naprawdę 

stanie się demonem. Dlatego serce określa się mianem hridaji. Pochodzenie tego wyrazu jest 

następujące: hri + daja = hridaja (skarbnica współczucia). Wśród wszystkich istot żywych człowiek jest 

jedyną istotą obdarzoną cechą daji (współczucia). Z tego powodu mówi się o nim, że posiada hridaję. 

Doskonałym człowiekiem jest ten, którego  serce jest pełne współczucia. 

Ucieleśnienia miłości! 

 Jesteście obdarzeni uświęconym i współczującym sercem. Dlaczego zatem zatapiacie się w 

smutku?  Wszystko to jest spowodowane reakcją, oddźwiękiem i odbiciem waszych wewnętrznych 

uczud. Kiedy będziecie wcześnie rano przeglądad gazetę, gdziekolwiek spojrzycie, znajdziecie 

informacje o zabójstwach nienawiści, zazdrości, gniewie, itd. Wszystkie te wiadomości wprowadzą 

was w bardzo nieszczęśliwy i zatruty nastrój. 

 Wstając z łóżka po nocy, w której byliście pogrążeni w głębokim śnie, musicie mied spokojny 

umysł. Tylko wówczas nie pozostawicie miejsca na niepokój w swoim życiu. Już od samego rana 

musicie wieśd spokojne i szczęśliwe życie. Możecie doświadczad smutków i trudności, lecz są to 

jedynie ulotne chmury, które pojawiają się i znikają. Naprawdę nie powinny was martwid. 

Doświadczycie cierpieo tylko wówczas, gdy weźmiecie je sobie do serca i będziecie trzymad się ich 

kurczowo. Jeśli je zignorujecie, nie będą was niepokoid. 

 Na wasz adres przychodzi list. Zazwyczaj na każdym liście znajduje  się adres nadawcy (skąd) i 

odbiorcy (do kogo). Bez nich list trafiłby do biura przesyłek niedoręczonych. Dlatego człowiek musi 

znad te dwa adresy. Przede wszystkim, musicie zadad sobie pytanie: „Skąd pochodzę?”. W 

poszukiwaniu odpowiedzi musicie odkryd i upewnid się, że waszym źródłem pochodzenia jest Bóg. 

Skoro pochodzicie od Boga, posiadacie szlachetne uczucia. Waszym adresem „nadawcy” jest Bóg, 

a „odbiorcy” ludzka natura. Jeśli będziecie o nich pamiętali, wasze życie potoczy się gładko. Ponieważ 

adresem waszego pochodzenia, czyli „nadawcy” jest Bóg, powinniście zawsze przestrzegad boskich 

nakazów. Spośród wszystkich istot żywych tylko człowiek otrzymał ten przywilej w dziele stworzenia. 

W istocie jest to ideał, który Bóg postawił przed człowiekiem. Jedynie Bharatadeśa *kraj Bharatu] jest 

miejscem, gdzie tak szlachetne idee są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Mimo że wszystkie 

zostały ustanowione przed naszym pojawieniem się na ziemi, nie potrafimy żyd w spokoju, ponieważ 

nie podążamy za nimi. 
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 Możecie praktykowad jedną lub wszystkie dziewięd form oddania, takie jak: śrawanam 

(słuchanie), kirtanam (śpiewanie), wisznusmaranam (rozmyślanie o Panu Wisznu), padasewanam 

(służenie jego lotosowym stopom), wandanam (pozdrowienie), arczanam (uwielbienie), dasjam 

(służenie), sneham (przyjaźn) oraz atmaniwedanam (oddanie się). Ważniejsze od tego, ile form 

oddania praktykujecie, jest uczucie, czyli motyw za nimi ukryty. Wasze wewnętrzne uczucia muszą 

byd zawsze czyste. 

 Spośród wszystkich dziewięciu form oddania najważniejsze jest sneham (przyjaźo). Tylko gdy 

wykształcicie w sobie uczucie przyjaźni z Bogiem, będziecie mogli osiągnąd ostatni etap, 

atmaniwedanam (oddanie się). W tym celu musicie odznaczad się czystym sercem, które z kolei 

znajduje oparcie w miłości i oddaniu. Musicie posiadad czyste serce i żywid bezinteresowną miłośd do 

wszystkich. 

 Tego rodzaju miłośd nie może płynąd tylko w jedną stronę. W dzisiejszych czasach jesteśmy 

gotowi otrzymywad miłośd od wszystkich ludzi, ale wahamy się, gdy mamy dzielid się naszą miłością z 

innymi. Powinniśmy kierowad się zasadą dawania i przyjmowania. Miłośd rodzi miłośd. Musicie 

również byd gotowi na otrzymywanie miłości od innych. Miłośd jest darem Boga. W zasadzie, musisz 

wznieśd się do takiego poziomu, na którym cokolwiek otrzymasz od Boga, będziesz umiał przyjąd to 

całym sercem. Niekiedy Bóg podaruje ci także gorzką pigułkę, jak lekarz. Zrobi to dla twojego 

własnego dobra. 

 Załóżmy, że macie wrzody żołądka. Chirurg otwiera wasz żołądek za pomocą skalpela i wycina 

je. Skoro rozciął go ostrym narzędziem, czy oskarżacie go o wrogośd wobec siebie? Wcale nie. On 

przeprowadził operację wyłącznie dla waszego dobra. Podobnie i Bóg czasami obciąży was pewnymi 

trudnościami, jednak jest to tylko w waszym interesie; tylko dla waszego dobra. Zarówno radośd, jak i 

smutek są darami Boga. Stanowią one Jego boską łaskę. Nikt nie może pojąd Jego boskich lil *gier+. 

 Musicie nieustannie żyd w jedności. Bez względu na podejmowane działania, ich podstawą 

powinna byd jednośd. Wszyscy ludzie muszą żyd w spokoju i harmonii. Wczoraj rano śpiewaliście 

bhadżany. Jakże były one melodyjne! Jakże radosne! Ile było w nich oddania! Wszystko dzięki temu, 

że intonowaliście bhadżany jednym głosem. W szczególności, trzej chłopcy: Prasanth, syn Kavi 

Kumara i Ravi Kumar śpiewali bhadżany w idealnym śruti (tonie), laji (tonacji) i tali (rytmie). Chłopiec, 

który grał na flecie, dobrze im akompaniował. Dostarczyli tyle radości publiczności. Gdzie możecie 

zyskad taką radośd i szczęście? Gdzie możecie zobaczyd taką jednośd? 

 W dzisiejszych czasach wszędzie, gdzie się udacie, napotkacie dużo zgiełku i hałasu w imię 

święta Śiwaratri. Jednak tego rodzaju boskiej atmosfery przepełnionej oddaniem jak tutaj, nie 

znajdziecie nigdzie na świecie. Każde działanie podjęte w Prasanthi Nilajam jest boskie i wykonywane 

w idealnym spokoju oraz harmonii. Wszystko przepojone jest miłością i oddaniem. Bóg jest miłością, 

a miłośd jest Bogiem. Boga można dostąpid jedynie przez miłośd. Dlatego wszyscy musicie stad się 

premaswarupą (ucieleśnieniem miłości). Powinniście żyd w doskonałej harmonii, gdziekolwiek 

przebywacie. Nie pozwalajcie, by pojawiała się nienawiśd. Nawet jeśli spotkacie swojego oponenta, 

pozdrówcie go z miłością. On mimowolnie odpowie miłością, ponieważ cały świat jest wypełniony 

odpowiedzią, oddźwiękiem i odbiciem. Załóżmy, że w waszych umysłach pojawił się niepokój. Nie 
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został wywołany przez czynniki zewnętrzne. Wasze własne niedoskonałości i wady znalazły 

odzwierciedlenie w postaci niepokoju. 

 Jeśli chcecie osiągnąd szczęście, żyjcie w szczęściu. Uniwersalna rodzina Pana Śiwy, Matki 

Parwati, Subrahmanji i Winajaki to doskonały przykład ilustrujący tę zasadę. Rozwijajcie w sobie ich 

przykład. Otaczajcie ich czcią. Lecz uważajcie: możecie wielbid obraz jak Boga, ale nie Boga jak obraz. 

Dlatego oddawajcie cześd rodzinie Iśwary idąc za jej przykładem. 

 Przesłaniem święta Śiwaratri jest życie w jedności i harmonii ze wszystkimi. Szczególnie bracia 

w rodzinie nigdy nie powinni walczyd z sobą; winni byd zjednoczeni jak Pandawowie. Tylko dzięki 

jedności Pandawowie mogli dostąpid boskiej łaski Pana Kriszny. Z pomocą jedności można osiągnąd 

wszystko. Weźmy na przykład pięd palców jednej ręki. Jedynie wtedy, gdy złączymy te pięd palców, 

będziemy mogli wykonad każde zadanie. Kaurawowie mieli przewagę liczebną (było ich stu) nad 

Pandawami, ale nie byli zjednoczeni w dobrym celu. Ostatecznie, jaki spotkał ich los? Podobnie Wali i 

Sugriwa w Ramajanie. W rzeczywistości byli bradmi. Z powodu pewnych różnic zrodziła się między 

nimi nienawiśd. W koocu Wali zginął z rąk Ramy. 

 Najważniejszym celem Śiwaratri jest rozwijanie jedności wśród ludzi niezależnie od 

przeszkód, trudności i wyzwao. Nigdy nie powinniście używad ostrych słów zwracając się do innych. 

Zawsze mówcie słodko i łagodnie, z sercem pełnym miłości. 

Drodzy studenci i wielbiciele! 

 Zebraliście się tutaj wszyscy mając czyste serca, w ten wspaniały dzieo Mahaśiwaratri. 

Gdziekolwiek będziecie, musicie zawsze mied czyste serce. Gdy jest ono czyste i uświęcone, możecie 

podejmowad uświęcone działania. Kiedy naczynie jest czyste, jego zawartośd także będzie czysta. 

Nawet jeśli jest wykonane ze złota,  gdy znajdzie się w nim trucizna, cała zawartośd również stanie się 

zatruta. I na odwrót, chodby naczynie było zrobione z gliny, przechowywane w nim złoto pozostanie 

czyste. Wcale nie naczynie jest tutaj istotne, lecz surowiec, z którego zostało wykonane. Musimy 

zawsze utrzymywad serce tak czyste, jak złoto i wypełniad je słodką miłością. 

 Jesteście studentami Instytutu Wyższego Nauczania Śri Sathya Sai. Dorastacie otoczeni 

troskliwą opieką Swamiego. Swami niczego od was nie oczekuje. Wykształcenie w Instytucie Sathya 

Sai jest całkowicie bezpłatne. Wszelkie wasze potrzeby zaspokajam bez pobierania opłat. Czy 

gdziekolwiek na świecie natrafiliście na tego rodzaju instytucje edukacyjne? W dzisiejszych czasach 

spotkacie ludzi rezerwujących miejsca w placówkach oświatowych nawet przed przyjściem dziecka na 

świat. Płacą znaczne sumy pieniędzy z góry, aby zarezerwowad miejsca w szkołach spełniających 

najwyższe standardy. Jedynie w Instytucie Wyższego Nauczania Śri Sathya Sai nie spotkacie się z 

takimi praktykami. W Prasanthi Nilajam za nic nie można zapłacid z wyprzedzeniem. Gdziekolwiek się 

udacie, musicie pozostad wierni ideałom swojej edukacji. Czegokolwiek się tutaj nauczyliście, dzielcie 

się tym ze wszystkimi.  

Ucieleśnienia miłości! 

 Miłośd jest moją jedyną własnością. W zasadzie, i wy również nie powinniście posiadad nic 

innego. Nie zabiegam o nic od nikogo. Żyjcie w miłości. Dzielcie się nią ze wszystkimi. Tylko wtedy, 
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gdy będziecie wiedli życie pełne miłości, stanie się ono czyste i uświęcone. W istocie, każde działanie 

podjęte w Prasanthi Nilayam będzie czyste i pełne spokoju. 

 Z okazji święta Mahaśiwaratri zgromadziło się tutaj tysiące ludzi. Czy słyszeliście jakiś hałas? 

Nie. Nawet jedno dziecko nie zapłakało. Nikt nie kichnął, ani nie zakaszlał. Taka spokojna, pogodna, 

wypełniona spokojem i boska atmosfera przenika tę salę. Jeśli nie możecie zyskad spokoju w tak 

boskiej atmosferze, to gdzie go osiągniecie? 

 Nigdy nie zwracajcie się do nikogo szorstko. Obecnie ludzie często pozują na wielbicieli, ale 

chodzą złymi ścieżkami. Nie jest to oznaką oddania. W rzeczywistości, takie zachowanie pozostaje 

w sprzeczności z pojęciem oddania. Rozdźwięk między myślą, słowem, a czynem jest znamienny dla 

człowieka nikczemnego. Dlatego mówi się: Manasjanjat waczasjanjat karmanjanjat duratmanam – 

ci, których myśli, słowa i czyny pozostają sprzeczne, są niegodziwi. Nie powinniście przyłączad się do 

towarzystwa tego rodzaju ludzi. Przeciwnie, musicie przystąpid do towarzystwa prawdziwych 

wielbicieli, którzy pozostają wierni zasadzie: Manasjekam waczasjekam karmanjekam mahatmanam 

– ci, którzy zachowują idealną harmonię między myślami, słowami i czynami, są wielcy. 

 Najważniejszą cechą wielbiciela jest dobre zachowanie. Jeśli nie spełnia on tego warunku, 

wcale nie jest wielbicielem, tylko wielkim grzesznikiem. Studiujecie w tym wspaniałym instytucie. 

Gdziekolwiek się udacie, musicie wyróżniad się dobrym zachowaniem. Wielu byłych studentów 

Instytutu mieszka zagranicą, w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Niemczech, itd. W tych krajach wciąż 

dają się poznad jako studenci Instytutu Wyższego Nauczania Śri Sathya Sai. Przynoszą mu zaszczyt. 

 Nie musicie niczego ofiarowywad dla Sai. Żyjcie dbając o dobry charakter i dobre zachowanie. 

Jest to jedyna rzecz, której pragnę. Tylko ona jedna sprawi mi radośd. Nie tylko studenci, ale także 

wielbiciele muszą przestrzegad zasad dobrego zachowania. Muszą mied poczucie przynależności do 

uniwersalnej rodziny Pana Śiwy. Matka Parwati stanowi jej ciało, natomiast Pan Śiwa serce. Gdy ciało 

i serce połączą się tworząc siedzibę, zamieszka w niej ludzka natura. Określa się ją mianem prakriti. 

Ludzkie ciało jest uosobieniem prawritti *ziemskiej ścieżki+, a mieszkająca w nim atma, niwritti 

*duchowej ścieżki+. Rodząc się z tak uświęconą ludzką naturą ludzie zapominają o swojej wrodzonej 

boskości. 

 Na koniec chciałbym wam doradzid, aby nigdy nie kierowało wami ego, które mogłoby 

zapanowad nad waszymi działaniami. Tam, gdzie istnieje ego, tam kryje się niebezpieczeostwo. 

Dlatego porzudcie poczucie „ja” i pielęgnujcie w sobie bezinteresowną miłośd do wszystkich. Na tym 

świecie nie istnieje nic takiego, czego nie można by osiągnąd dzięki miłości. Kooczę swój dyskurs 

błogosławieostwem, aby boskie wibracje dzisiejszego namasankirtanam *intonowania imienia Boga+ 

rozszerzały  się na cały świat i obdarzały wszystkich ludzi dobrymi cechami, cnotliwymi praktykami 

oraz prawym postępowaniem. 

 Bhagawan zakooczył swój dyskurs bhadżanem Prema mudita manase kaho… 

Tłum. Dawid Kozioł 
Red. Jacek Rzeźnikowski 

Źródło: www.sathyasai.org 
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