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PODZI KOWANIA�Opiewanie hwaªy Boskiego Awatara, �ri Sathya Sai Baby, byªo dla mnie ijest wielk¡ sadhan¡ i rado±i¡. Z wielk¡ miªo±i¡ i oddaniem skªadam podzi�-kowania Boskim Lotosowym Stopom Sai Baby.Drodzy przyjaiele pomogli mi wypolerowa¢ t� ksi¡»k� tak samo, jak Saipoleruje nasze dusze. Swami pozwoliª mi opublikowa¢ t� ksi¡»k�, gdy byªam wIndiah. Moja australijska przyjaióªka, Sybil Primrose, przezytaªa r�kopis iprzyzyniªa si� do wzbogaenia znazenia sªów, gdy» rozumie ona moje tekstyoraz samo posªanie Sai Baby. Inna droga mi przyjaióªka z Norwegii, ReidunPriddy, przyjehaªa do Sai Baby, kiedy przygotowywaªam t� ksi¡»k�. �aska-wie przezytaªa ostatezn¡ wersj� r�kopisu gotowego do publikaji. Jak si�to staªo, »e miaªam a» dwóh równie utalentowanyh, uzynnyh i kohanyhpomoników!Robert, mój m¡», bardzo koha Sai Bab�. Jego bezinteresowna miªo±¢wspieraªa, zah�aªa, inspirowaªa i pomogaªa mi pod ka»dym wzgl�dem. Jeston moim duhowym partnerem. Ponadto, dzi�kuj� mu za pozwolenie podzie-lenia si� ze ±wiatem tym, o jest normalnie uznawane za »yie prywatne danejosoby. Z aªego sera dzi�kuj� i, mój drogi Roberie.Ch� podzi�kowa¢ równie» mojej rodzinie, gdy» to oni odegrali bardzo spe-jalne role w moim »yiu. S¡ postaiami, które sprawiaj¡, »e ta opowie±¢ jestprawdziwa | ka»de przyzyniªo si� do wzbogaenia rodzinnego »yia.Prosz� Sai Bab� by bªogosªawiª wszystkim tym drogim mi ludziom swoj¡Miªo±i¡, a od siebie skromnie skªadam im wyrazy wdzi�zno±i.| Rita Brue
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WST�P
Obhodz� 18{t¡ rozni� poznania Sai Baby i bez najmniejszego wahaniai zastrze»e« mog� powiedzie¢: Bóg przebywa na ziemi w ludzkiej postai miesz-kaj¡ w Indiah. Nosi imi� SATHYA SAI BABA. Przez te lata do±wiad-zyªam i byªam ±wiadkiem wielu udów | takih samyh, jakie wyst�puj¡ wopowie±iah o Jezusie sprzed dwóh tysi�y lat.Wiem, »e jest to zupeªnie niewiarygodne. Ale zy» gdzie± w zakamarkahwaszego umysªu i sera nie tkwi o±, o pragnie »eby byªa to prawda? Caªanasza planeta, nasze spoªeze«stwa i ludzie dotkni�i s¡ horob¡ zwan¡ samo-lubstwem. Powszehnie brakuje opieki i dzielenia si�. Nikt nie troszzy si� omatk� natur� i jej ludzi, naszyh brai i siostry na aªym ±wieie. Kto inny,je±li nie Bóg, ma odpowiednie kwali�kaje do rozwi¡zania tyh powa»nyhproblemów dzisiejszego ±wiata?W swoim prorozym Dyskursie ÿDlazego si� inkarnuj�", Sai Baba na wst�-pie o±wiadzyª:ÿWiek po wieku inkarnuj� si� osobi±ie po to, aby hroni¢ pobo»nyh izgªadzi¢ niegodziwów, jak równie» dla ustanowienia prawo±i. Kiedykolwieka±anti albo niepokój ogarnia ±wiat, Pan wiela si� w ludzk¡ posta¢ w eluustanowienia sposobów osi¡gania pra±anti albo spokoju i ponownego nauze-nia ludzko±i krozenia ±ie»kami pokoju."W latah sze±¢dziesi¡tyh pojawiªa si� potrzeba podawania wszystkiego ww¡tpliwo±¢. Niekiedy my±laªam, »e nagle zostan� obrabowana z »yia. Mojejegzystenji zagra»aªa bomba atomowa : : : a to wyzwalaªo we mnie gª�bszereeksje. My±laªam o Bogu i moim do Niego stosunku. Zapytywaªam siebie:zy »yjemy w ±wieie zorganizowanego zamieszania, zy te» Bóg ma swój plani el, które ostateznie doprowadz¡ do zwyi�stwa dobra nad zªem? Czy nasze»yia id¡ na marne, zy te» mo»emy, jako jednostki, uzyni¢ wkªad do wzrostuwªasnej duszy i do rozwoju ludzko±i?Poprzez indywidualne porady, swoje nauki i dyskursy, Sai Baba odpowie-dziaª na wszystkie pytania, jakie mnie gn�biªy. Moje w¡tpliwo±i zostaªy wy-mazane i zast¡pione zrozumieniem. Tam, gdzie dot¡d dominowaªa niepewno±¢,obenie niepodzielnie panuje pewno±¢.vi



WST�P viiCzy mo»eie wyobrazi¢ sobie jakim pokojem napawa poznanie Boga, Jegoroli i roli naszej? Dysponowa¢ kodeksem post�powania moralnego, elem, zktórym nale»y »y¢ i do którego d¡»y¢. Mój rozbiegany umysª ustatkowaª si�ju» na zawsze. Prosz� sobie tylko wyobrazi¢, jak taka sytuaja zmieniªabywasze »yie!Miliony dolarów wydajemy próbuj¡ kupi¢ spokój i przyjemno±i. Upra-wiamy golf, tenis, zapisujemy si� do klubów, podró»ujemy, kupujemy wi�kszei lepsze domy, samohody i ªodzie. Pragniemy spokoju i szz�±ia, a zamiasttego jeste±my nieszz�±liwi i znerwiowani. Robimy ¢wizenia gimnastyzne,medytujemy, spo»ywamy naturaln¡ zdrow¡ »ywno±¢ | wszystko dla zaspoko-jenia umysªów i »oª¡dków. Pojawia si� pytanie: ÿCzy ieszymy si� z posiadania»yia, zy mo»e jeste±my op�tani przez »yie?" Pomy±lie tylko, »e wszystkiete wydatki, zas i energi� mo»na pu±i¢ w niepami�¢, zatrzyma¢ i zamieni¢na Bosk¡ Miªo±¢ i Nauki Sai Baby. Mówi On: Powiadaie ÿCh� Spokoju".Odrzu¢ie to CHC�, a b�dzieie mieli Spokój.Najwi�kszym przymiotem, jaki posiada Sai Baba, jest Jego zdolno±¢ doprzeksztaªania tyh, którzy stosuj¡ si� do Jego wskazówek i nauk. Mnie prze-ksztaªiª On i zamieniª w osob� spokojniejsz¡, uprzejmiejsz¡ i troskliwsz¡. Jegojasne ±wiatªo usun�ªo iemno±¢ niewiedzy, przygn�bienie, strah przed horob¡i tym podobne. Jest to jeden z powodów, dla któryh koham Go i przez któreludzie przyhodz¡ rzeszami, aby Go zobazy¢ i pozostaj¡ z Nim.To dlatego jestem tak podeksytowana. Pami�tam problemy, jakie mia-ªam, gdy pierwszy raz spotkaªam Sai Bab�. Teraz po 18 latah wiem, jak wilerzezy we mnie skorygowaª | w aspekie mentalnym, �zyznym, emojonal-nym i duhowym. Mo»e On naprawi¢ i uzdrowi¢ wszystko, okolwiek ten ±wiatpodsuwa! Zmi�kzyª moje sere, wylezyª moje emojonalne rany i poszerzyªmoje zdolno±i do dawania i odbierania Miªo±i. Caªa ta przemiana pohodziz Jego Boskiej Miªo±i.Innym bardzo pomonym prze»yiem jest przebywanie w Jego Obeno±i.Mog� posªugiwa¢ si� Jego przykªadem zahowania, a Jego traktowanie mnieujawnia przede mn¡ r¡bka normalnie ukrytej ja¹ni, mojej Boskiej Ja¹ni. Po-wiada On: ÿJa jestem Bogiem; ty jeste± Bogiem; my jeste±my Bogiem. Jedynaró»nia to to, »e Ja jestem tego ±wiadomy, a ty nie". Dlatego te», im dªu»ejogl¡dam Jego Kohaj¡¡, Bezinteresown¡ natur�, tym lepiej rozumi� wªasn¡Bosk¡ Natur�.Jego Miªo±¢ nie jest ludzka. Nie potra�� jej opisa¢. Mog� jednak podzieli¢si� kilkoma przemy±leniami z wªasnego do±wiadzenia.Niekiedy, gdy jestem w Jego Obeno±i, Jego aura miªo±i przepeªnia aªemoje jestestwo. Tra� wtedy pozuie iaªa, mój umysª zatrzymuje si� i po-hªania bez reszty Jego Pi�kno. W tyh bezennyh, bezzasowyh hwilah,ani nie h�, ani nie potrzebuj� nizego innego próz Boga. Wiem, »e moim e-lem jest powtarza¢ te hwile z Bogiem wydªu»aj¡ je do godzin, dni, miesi�y,lat | dopóki nie b�d¡ trwaªy w Niesko«zono±¢.Sai mówi: ÿMoje »yie jest Moim posªaniem". Jest On przykªadem bezin-teresownej Miªo±i | wi¡» daj¡y, nie prosz¡y o ni w zamian próz naszejmiªo±i. Mówi on: ÿMiªo±¢ musi by¢ dla niej samej. Miªo±¢ dla zaspokojeniawªasnyh pragnie« nie jest Miªo±i¡". Nie ozekuje On nizego dla siebie |



viii WIZJA SAI (II)i¡gle niestrudzenie prauje nad poprawieniem jako±i wy»ywienia, mieszka-nia, opieki zdrowotnej, ksztaªenia i zatrudnienia biedoty i ludzi bezradnyh.Mówi nam: ÿKOCHAJCIE WSZYSTKICH; S�U�CIE WSZYSTKIM". Nies¡ to puste sªowa, lez sªowa speªnienia.Kiedy po raz pierwszy przyjehaªam do Sai Baby w 1979 r., przy Jego a±ra-mie byªa tylko maªa wioska. Dzisiaj jest to miasto, w którym Sai Baba zbu-dowaª szkoªy dla hªopów i dziewz¡t daj¡e wyksztaªenie od podstawowegopo doktoraty na Jego Uniwersyteie. Zbudowaª On Szpital Ogólny i Wy»-szy Szpital Spejalistyzny (Super Speiality Hospital), który jest wspanialszyni» jakikolwiek inny na ±wieie i posiada najnowoze±niejsze wyposa»enie waparatur�. Jeden z oddziaªów tego Szpitala Spejalistyznego od momentuotwaria w listopadzie 1991 r. do lutego 1994 r. przeprowadziª 2019 operajisera, w tym 1300 na otwartym seru. Jego szkoªy i szpitale ±wiadz¡ uªugidla ludzko±i ZA DARMO! S¡ to modele dla ±wiata. Sai Baba mówi:ÿJest tylko jedna Religia | Religia Miªo±i.Jest tylko jeden J�zyk | J�zyk Sera.Jest tylko jedna Rasa | Rasa Ludzko±i.Jest tylko jeden Bóg i jest On Wszehobeny."Nie przyszedª On by zakªada¢ now¡ religi�, lez by roz±wietli¢ i zjednozy¢te, które s¡ ju» mono osadzone. Powiada On: ÿWszysy jeste±my Jednym| traktujie wszystkih tak samo. Oddawajie ze±¢ wybranemu przez siebieBogu. Istnieje wiele imion i postai Boga, ale On jest tylko jeden. Mo»eie by¢nazywani synem, bratem, m�»em, ojem lub dziadkiem, ale wi¡» pozostawa¢t¡ sam¡ osob¡ o wielu imionah. Tak samo jest z Bogiem.Jest tylko jedno sªo«e. Nie jest ono inne dla Ameryki, Europy zy In-dii. Fakt, »e ludzie na aªym ±wieie nie mog¡ widzie¢ sªo«a w tym samymmomenie nie znazy, »e ono nie istnieje. Tak samo jest z Bogiem."Opowie±¢ o mojej Duhowej podró»y rozpozyna si� w mojej pierwszejksi¡»e zatytuªowanej przez Bab� ÿWizja Sai". Obejmuje ona pierwsze 9 lati opowiadam tam o mojej podró»y z Sai Bab¡ i o tym jak, wykorzystuj¡rozmaite moje role »yiowe | wielbiielki Sai i »ony, matki oraz babki | jakostopnie na drodze, pomógª mi dojrze¢ i rozwin¡¢ si� duhowo w dzisiejszejszarpanej zawieruhami kulturze do postai kohaj¡ego sªu»ebnika Boga.Od zasów ruhu wyzwolenia kobiet prze»ywaªam problemy zwi¡zane zesprzezno±i¡ ról »ony, matki i kobiety robi¡ej karier�. Jestem m�»atk¡ imam zworo dziei. Zadanie prowadzenia domu na sze±¢ osób ju» byªo i�»kimzadaniem, a teraz do listy obowi¡zków doszªa jeszze ÿkariera". �onglerka po-mi�dzy dwoma praami, w zasie wystarzaj¡ym na tylko jedn¡, przysporzyªatylko stresu, wyzerpania i niewykonanyh zada«. Caªy ten nadzwyzajny wy-siªek i napi�ie spowodowany byª tylko tym, »e rol� »ony i matki uznawano zaÿpra� podrz�dn¡".Dzisiaj zastanawiam si�, dlazego ignorowano kobiee zdolno±i prowadze-nia domu i bagatelizowano ih tehniki terapii rodzinnej?Ciekawe, »e z powodu robienia kariery przez kobiety, pojawiªo si� wiele ofertÿSuper Mamy". Obenie mamy kursy organizaji zasu, wi�ej prawników odrozwodów, zaj�¢ aªodziennej opieki nad dzie¢mi, programowanyh zamków dodrzwi, poradni rodzinnyh itd., itd., które swego zasu wszystkie przypisane



WST�P ixbyªy ÿgospodyni domowej"!Nauki Sai rozwiaªy moje w¡tpliwo±i w sprawie roli kobiety w spoªeze«-stwie. Pomógª mi przywrói¢ honor, godno±¢ i rozs¡dek mojemu peªnozaso-wemu zaanga»owaniu si� w rol� »ony i matki. ÿWizja Sai II" jest rozwini�iemtre±i pierwszej ksi¡»ki i obejmuje ostatnie 9 lat z Sai Bab¡. W 1990 r. Swamipowiedziaª mojemu m�»owi, aby wze±niej przeszedª na emerytur�. Dzi�kitemu dost¡pili±my bªogosªawie«stwa »yia w a±ramie Sai Baby przez dwa zostatnih trzeh lat. Przebywanie z Nim napr�»yªo i rzuiªo wyzwanie ka»-demu aspektowi naszej egzystenji. Dziel� si� z wami tymi ennymi hwilami.Nie jest ªatwo »y¢ z Bogiem Sai, Mistrzem wszystkih nauzyieli. Jesttak dlatego, »e eluje On w ozyszzaniu z brudów wewn�trznyh i polerujeÿklejnot sera" dopóki nie bªyszzy on w Jego ±wietle i miªo±i. Jest to mojaopowie±¢, ale przekazywana m¡dro±¢ jest Jego! W struktur� tego tekstu wple-ione s¡ Jego Boskie nii m¡dro±i.Mówi On: ÿNikt nie usªyszy Mojego imienia, o ile Ja tego nie Ch�". Mo»eto by¢ wyja±nieniem, dlazego wi�kszo±¢ ±wiata i¡gle jeszze drzemie, nie aª-kiem przebudzona na Jego to»samo±¢. Powiedziaª On nam jednak, »e w przy-szªo±i b�dziemy mogli jedynie zobazy¢ plamk� Jego pomara«zowej tuniki,gdy» tak wielkie b�d¡ przybywaªy tªumy. Nie oi¡gajie si�, przyje»d»ajieodziennie lizniej.Jakim± sposobem sªowa zdaj¡ si� mnie zawodzi¢, gdy próbuj� opisa¢ CudSai Baby. Nalegam, aby±ie kontynuowali zytanie, nie tylko mojej ksi¡»ki,ale wielu innyh tekstów o Jego Boskih Dyskursah i osobistyh prze»yiahwielbiieli. Mówi On: ÿPrzyhod¹ie, badajie i do±wiadzajie Mnie". Otoo zym marz� dla was i mam nadziej�, »e si� speªni. Nie znam sposobu,aby sªowami przybli»y¢ wam wielkoduszn¡ Bosk¡ Miªo±¢, jak¡ daje nam SaiBaba. Mog� jednak da¢ wam sªowa nadziei i moj¡ opowie±¢ o tym, jak mnieosªaniaª, zaopatrywaª, ksztaªiª i przemieniaª. Zapraszam was by±ie ÿPrzyszlii zatrzymali si� jaki± zas".Przyb¡d¹ie do Jego Aury Miªo±i i pozosta«ie w Niej aªy tenzas.Uwaga do zytelnika: Wszystkie fragmenty ytowane wprost z wypo-wiedzi Sai Baby wydrukowano kursyw¡. Wszystkie przypisy pohodz¡ od tªu-maza.



PISANIE
Podzas dar±anu Sai Baba wolnym krokiem podszedª do mojego m�»a,Roberta, i zatrzymaª si�. Swami powiedziaª mu ÿGO!" (ID�!), o odnosiªosi� do interview (spotkania w w�»szym gronie). Robert podniósª si� i poszedªw kierunku werandy. Kiedy jeden z zªonków rodziny jest zapraszany, zwykleoznaza to zaproszenie dla aªej reszty. Kiedy wstawaªam, pami�tam »e formu-ªowaªam te sªowa, lez byªam zaskozona, »e w rzezywisto±i wypowiedziaªamje gªo±no.| Nie wierz�. Interview?Dwa tygodnie wze±niej zbudziªam si� w ±rodku noy sªysz¡ wewn�trznygªos: ÿNie b�dziesz miaªa interview w zasie tego pobytu". Sªowa byªy jasnei wyra¹ne. Nie byªo powodu bym im nie wierzyªa, szzególnie dlatego, »e takisam przekaz otrzymaªam podzas naszej podró»y do Indii w 1984 r. i wówzasokazaªy si� prawdziwe. Wiedz¡ to, nie mogªam uwierzy¢ wªasnym ozom.Gdy przyszªa moja kolej wej±ia do pokoju interview, Sai podszedª do mniei powiedziaª:| Zobazymy si� pó¹niej.Odeszªam na bok i zekaªam, a» kobiety opuszz¡ werand�. Zamierzaªamusi¡±¢ s¡dz¡, »e ÿpó¹niej" znazyªo ÿza hwil�". Mataji zapytaªa:| Co Sai Baba pani powiedziaª?| ÿZobazymy si� pó¹niej" | odpowiedziaªam.| ÿPó¹niej" mo»e oznaza¢ ÿ jutro", albo ÿza dwa lata" | powiedziaªaMataji i kazaªa mi opu±i¢ werand�.Moje sere doznaªo wstrz¡su i nagle, gdy odbywaªam ten najbole±niejszyspaer mojego »yia, nowego znazenia nabraªa fraza ÿObej±ie sera".Uspokoiªam si� nieo i w duhu zadaªam pytanie: ÿCo zrobiªam ¹le : : :Swami, o hesz mi przez to powiedzie¢?" Usªyszaªam jego odpowied¹: ÿPrzeddwoma laty w medytaji powiedziaªem i by± pisaªa ksi¡»k�, ale ty od sze±iumiesi�y ni nie piszesz". Zrobiªo mi si� smutno, »e zawiodªam Swamiego.Robert dost¡piª prywatnego interview i tam Swami potwierdziª prawdziwo±¢mojego wewn�trznego odbioru przekazuj¡ mu t� sam¡ informaj�. Swamipowiedziaª Robertowi powa»nym tonem:| Twoja »ona powinna pisa¢ | a potem dodaª ze sªodyz¡ | Pobªogosªa-wi� j¡. 1



2 WIZJA SAI (II)Kwestia pisa¢ zy nie pisa¢ ksi¡»ki nurtowaªa mnie przez kilka lat. Zaz�ªosi� na Konferenji Regionu Centralnego podzas godziny iszy, która byªa wjej programie. Wówzas to usªyszaªam mój wewn�trzny gªos mówi¡y: ÿCh�by± napisaªa ksi¡»k� o swoih do±wiadzeniah z Sai Bab¡ i o tym jak Jegonauki pomogªy twoim rodziom, dzieiom, m�»owi i tobie samej radzi¢ sobie z»yiem odziennym". Tym razem pomy±laªam, »e moje ego postradaªo zmysªy.ÿNapisa¢ ksi¡»k�", odpowiedziaªam, ÿSwami, to musi by¢ »art. Nie potra��pisa¢. Czy to byªe± ty, zy ja?" wypytywaªam siebie sam¡.Kilka miesi�y po konferenji, doznaj¡ pozuia winy za nie rozpoz�iepisania, wewn�trznie powiedziaªam do Swamiego: ÿMam tak wiele pray izaj�¢ w domu | jak mam pisa¢? Musz� mie¢ zas i spokój".Tydzie« pó¹niej Robert wróiª z pray i zakomunikowaª wielk¡ ÿnagrod�"od swojej kompanii. Poproszono go, »eby wyruszyª w podró» po ih plaów-kah w Stanah Zjednozonyh i szkoliª in»ynierów w obsªudze systemu, któryopraowaª. Spytaª mnie zy zamiast lata¢ samolotami nie mogªabym pojeha¢z nim prowadz¡ samohód. Odpowied¹ brzmiaªa TAK!Nie mogªam uwierzy¢ w to, o sªyszaªam. Trzy wspaniaªe miesi¡e podró»y!Swami znalazª sposób, by da¢ mi zas na pisanie. Mogªam zabra¢ ze sob¡maszyn� do pisania i gdy Robert szedª do pray, pozostawa¢ w hotelu i aªydzie« pisa¢. Czas ten nale»aª do Baby. Obieaªam Sai, »e m¡drze wykorzystamten zas. Jego Boska Sªodyz wzruszyªa moje sere. Dawaª mi tyle zah�ty dopray, której On Chiaª.Byli±my bardzo uszz�±liwieni, gdy» moment wydawaª si� by¢ wybranydoskonale : : : Boskie zgranie w zasie. Ostatnie z naszyh zworo dziei, Joan,za dwa tygodnie wyje»d»aªa do ollege 'u na swój pierwszy rok nauki. Onapakowaªa swoje rzezy do ollege'u, a ja na nasz¡ podró». Zawie¹li±my Joando ollege'u i natyhmiast wyruszyli±my na trzymiesi�zn¡ wypraw�.Po raz pierwszy od dwudziestu pi�iu lat zdarzyªo si�, »e mieli±my pustegniazdo rodzinne | »adnego dzieka w domu. Samo my±lenie o tym etapie wnaszym »yiu dawaªo nam pozuie wolno±i i niezale»no±i. Wreszie, nieza-le»ni od rodziny, mieli±my swobod� wyboru naszyh przedsi�wzi�¢.W miejse roli rodziów, zuli±my si� jak dziei | wolni od domowyh obo-wi¡zków i odpowiedzialno±i za rodzin�. �adnyh zaj�¢ i »adnego gotowaniaprzez trzy miesi¡e. Rodziielskie Wyzwolenie! W tygodniu oboje wypeªnia-li±my swoje obowi¡zki | Robert szkoliª personel, a ja pisaªam. Potem, wweekendy, stawali±my si� turystami i zabawiali±my si�.Sai uzyª mnie wªa±iwego pojmowania wolno±i. ÿKiedykolwiek zªowiekrobi o± dla osobistej korzy±i, wyra»a to jedynie jego pragnienie tej rzezy.Whodzi tu w gr� nie wolno±¢ lez tylko zaspokajanie jego »yze« albo pragnie«.Prawdziwa wolno±¢ emanuje z Sera | niezale»nie od miejsa, zasu, osobyzy rzezy."ÿCo si� rozumie pod sªowem sere? Jest to Boskie ¹ródªo, które obenejest w takim samym stopniu we wszystkih osobah, aªy zas, we wszystkihmiejsah i wszystkih krajah. To sere nie ma formy. Jest ono wiezne iniezmienne. Tak wi�, prawdziwa wolno±¢ zawiera si� w rozpoznaniu i urze-zywistnieniu tego Sera b¡d¹ Boskiego �ródªa, po którego poznaniu zªowiekwie wszystko." [ÿIndian Culture and Spirituality" s. 135℄



PISANIE 3Dodatkow¡ przyjemno±i¡ w naszej podró»y byªy odwiedziny O±rodkówSai, które znajdowaªy si� na naszej trasie. Zadziwiaj¡e jest jak my wielbiielejeste±my sobie blisy. Niekiedy bli»si ni» nasza najbli»sza rodzina i przyja-iele. Po prostu dzwoniªam do pobliskiego O±rodka i natyhmiast pojawiaªasi� przyja¹« i zaufanie, które normalnie buduje si� przez lata. Od razu mogli-±my rozmawi¡¢ na osobiste tematy pomijaj¡ pogaw�dki.O±rodki Sai stanowi¡ sie¢ informayjn¡ | swoiste koªo ratunkowe dla po-dró»ników, któryh odlegªo±i dziel¡ od znanego im miasta. Wielbiiele zO±rodka mog¡ odpowiedzie¢ na ka»de pytanie | w sprawah duhowyh lubpraktyznyh | jakie dotyz¡ ih okoliy. Jaki to dar od Boga mie¢ ten ±rodekna zawoªanie i to nie tylko w danym kraju, ale te» w skali mi�dzynarodowej.Wielbiiele Sai przyjmowali nas bardzo gor¡o i z wielk¡ go±inno±i¡. Na-wet je±li mieli naji�»szy dzie«, nigdy si� tego nie odzuwaªo. Jedyne o si� dlanih lizyªo, to nasze wygody i przyjemno±i. Ih miªo±¢ pod ka»dym wzgl�demjest uzdrawiaj¡a.Sai Baba mówi: ÿMusiie wzrasta¢ w Miªo±i, poszerza¢ miªo±¢, prakty-kowa¢ miªo±¢, umania¢ miªo±¢, by w ko«u sta¢ si� Miªo±i¡ i poª¡zy¢ si�z Bezgranizn¡ Miªo±i¡, jak¡ jest Bóg. Przez aªe swoje »yie musiie by¢Miªo±i¡, z Miªo±i¡, dla Miªo±i. Innymi sªowy, miªo±i¡ wyra»an¡ przezsªu»b� tym, którzy zerpi¡ miªo±¢ od was, oraz przez przyjmowanie pomoy, oposzerza j¡ i pogª�bia." [ÿSathya Sai Speaks" 8, s. 153℄Ten rodzaj sªu»by zwykle prowadz¡ funkyjni zªonkowie O±rodków, ale jestz�sto zaniedbywany przez zwykªyh zªonków, gdy» nie s¡ oni do±¢ ±wiadomizasu i wysiªku, jakie te ÿpo»ytezne akje" wymagaj¡. W imieniu wszyst-kih wdzi�znyh podró»ników hiaªabym wyrazi¢ najserdezniejsze DZI�-KUJEMY.Kiedy wróiªam z owego ÿpobytu bez interview", ponownie pogr¡»yªam si�w pisaniu. Sai Baba wyposa»yª mnie w niezb�dn¡ motywaj� i przekonanie, »emam pisa¢. Ustalaªam plan pra na dzie« i wyofywaªam si� do mojej domowejpraowni mimo, »e mieszkaªa ze mn¡ synowa. Nie byªo to ªatwe, gdy» dobrzesi� mi z ni¡ wspóª»yªo, ale i¡gle brzmiaªy mi w uszah sªowa Swamiego : : : ini nie mogªo mnie powstrzyma¢ od d¡»enia do zadowolenia Go.W szkole najmniej lubiªam ortogra�� i gramatyk�, a to byªy wªa±nie umie-j�tno±i koniezne do pisania. Sai sprawiª, »e byªam zmuszona wysili¢ si� dograni swoih mo»liwo±i. Godzinami wysiadywaªam przy biurku stukaj¡ namaszynie do pisania. Sªyszaªam o ludziah, którzy potra�li pisa¢ automatyz-nie, a wiedza zdawaªa si� sama przez nih pªyn¡¢. Jak»e pragn�ªam by to samoprzydarzyªo si� i mnie. Zwykªam siada¢ do maszyny i mówi¢:| W porz¡dku Swami, teraz mo»esz zazyna¢.Potem zekaªam : : : i ni si� nie dziaªo, dopóki nie zaz�ªam sama my-±le¢. Jedyne automatyzne do±wiadzenie to to, »e odziennie automatyzniepojawiaªam si� do pisania na maszynie.Pisanie wymagaªo ode mnie wypraowania nowyh umiej�tno±i. Do±wiad-zenie to byªo podobne do mojej nauki zytania w szkole podstawowej. Z po-wrotem do podstaw. Czy pami�taie nasze pierwsze zytanki? ÿTu osa i osty.Tam Dorota i dom Doroty. Co ona robi?" My±laªam, »e nie podoªam.Nie miaªam »adnej wiedzy praktyznej na temat pisania ksi¡»ki | nie



4 WIZJA SAI (II)uz�szzaªam na kursy w ollege'u, ani nie miaªam »adnyh samouzków. Pi-saªam i przepisywaªam dopóty, dopóki nie uzyskaªam postai, któr¡ On hiaª.Powiedziaªabym, »e na dopraowanie niektóryh rozdziaªów po±wi�iªam przy-najmniej dziesi�¢ przepisywa«, a mo»e wi�ej.Spo±ród nowyh umiej�tno±i, jakih musiaªam si� nauzy¢, najtrudniejszebyªo ÿlogizne my±lenie i logizna struktura". Chiaªam by moja opowie±¢byªa prosta, zrozumiaªa i ªatwa w zytaniu. Lez moje my±li przeªo»one napapier nie wygl¡daªy logiznie.Poz¡tkowo zdania w akapiie tworzyªy istny galimatias. Pierwsze zdaniewinno znale¹¢ si� na ko«u, ±rodkowe na poz¡tku, podzas gdy ostatnie wogóle nie miaªo nijakiego sensu. Wyinaªam zdania i ukªadaªam tre±¢ na po-dobie«stwo dziei�yh puzzli. Caªa podªoga w mojej praowni wysªana byªapaskami papieru. Nigdy nie zapomn� jak pozuªam si� zagro»ona, kiedy Ro-bert przyszedª do domu z komputerem. Po miesi¡ah pisania w ko«u dopra-owaªam si� swojego stylu edyji tekstu. Ci�ªam i sklejaªam zdania i akapity.Metoda ta zaz�ªa by¢ mi swojska i ju» my±laªam, »e w ko«u zrobiªam jaki±post�p. A tu teraz on ka»e mi uzy¢ si� zupeªnie innej proedury. Byªamprzygn�biona. W rzezy samej byªam oburzona, »e mam zazyna¢ wszystkood nowa, ale spróbowaªam.Robert uzyª mnie jak u»ywa¢ komputerowego programu nazywanegoÿWord Star". Wydawaª mi si� on oby i trudny dopóki pewnego wiezora,gdy praowali±my razem, Robert nie powiedziaª mi, »e zuªam si� ÿzagro»ona"t¡ maszyn¡ i mój umysª tworzyª bariery, które nie pozwalaªy mi opanowa¢tej nowej tehniki. Miaª raj�. Gdy zrozumiaªam moj¡ negatywn¡ postaw� iu±wiadomiªam sobie, »e sama stwarzam problemy, proes nauki od razu staªsi� ªatwiejszy. Gdybym si� poddaªa i nie zmieniªa postawy, straiªabym mo»-liwo±¢ wykorzystywania najwi�kszego wynalazku w dziedzinie pisania i edyjitekstów od zasu wynalezienia druku.Z praktyk¡ poprawiaªa si� moja umiej�tno±¢ pisania, a to z kolei inspirowaªomnie do dalszej pray. Otrzymywaªam tak»e zah�t� od Sai Baby poprzez jegomiesi�znik ÿSanathana Sarathi". Opublikowano tam kilka moih artykuªów wzasie tej fazy mojego pisania i ukazywaªy si� one akurat wtedy, gdy bywaªambardzo rozzarowana i zuªam si� bezradna.Sai Baba wiedziaª, »e wykonanie zadania napisania ksi¡»ki b�dzie wyma-gaªo ode mnie ogromnego wysiªku. Jego koryguj¡e posuni�ie z zawróeniemmnie od pokoju interview byªo dokªadnie tym silnym lekarstwem, którego po-trzebowaªam, aby pokona¢ moj¡ niepewno±¢ o do pisania. Darem, któryotrzymaªam od Niego tamtego dnia, byªo pragnienie powodzenia. Byªam zde-terminowana nie wraa¢ z pustymi r�kami i najusilniej pragn�ªam zobazy¢si� ze Swamim i odzyska¢ Jego �ask�. Sprawiaªo to, »e nie ustawaªam w pray.Wierzie mi, kiedy zawiedli±ie Swamiego i wieie, »e koha On nas takbardzo, pragnieie szybko poprawi¢ si� i znów usªysze¢ Jego sªowa ÿVery VeryHappy" ([Jestem℄ bardzo, bardzo szz�±liwy).Mistrz Nauzyieli znów pokazaª mi, »e z Jego miªo±i¡ i przewodnitwemmog� dokona¢ wszystkiego, o ile tylko wªo»� w to niezb�dny wysiªek. Gª�bokorozumiem i wiem, »e uksztaªtuje On mnie na swoje Kohane podobie«stwo oile b�d� dalej si� odsªania¢. Ju» nie potrzebuj� Wiary, gdy» wiem »e Sai Baba



PISANIE 5potra� poradzi¢ sobie z dowoln¡ problematyzn¡ sytuaj¡, ka»d¡ odziedzizon¡eh¡ karmizn¡, zy jakimkolwiek zwierz�ym zahowaniem w obr�bie mojejrzezywisto±i i poza ni¡. Wzmoniª On moj¡ ufno±¢ w siebie i zapewniª sil-niejsze fundamenty mojej osobowo±i, dzi�ki zemu zostaªa usuni�ta podatno±¢na sªabo±i, zepsuie i rozkªad.Kiedy nasze najjaskrawsze prze»yia przehodz¡ z rzezywisto±i hwili dopami�i, wtedy rozwój harakteru jest wa»niejszy ni» walka o osi¡gni�ie elu.Caªe »yie to naprawd� On; nie b�dzie »adnyh problemów, je±li zdoªamyusun¡¢ ÿ ja!"ÿNajbardziej utalentowane osoby reprezentuj¡e rozmaite dziedziny »yianie zdobyªy swoih umiej�tno±i gdzie± z zewn¡trz. Wszystkie s¡ manifestaj¡ih wªasnyh wrodzonyh mo»liwo±i. Czyst¡ ignoranj¡ jest s¡dzi¢, »e jaka±osoba mo»e by¢ rozwini�ta przez inn¡ osob�. Wszystko jest ju» w was. To, orobiie swoim wysiªkiem, to zamanifestowanie zyli uzewn�trznienie tego,o ju» jest w was wrodzone." [ÿIndian Culture and Spirituality" s. 135℄Byª marze, 13 miesi�y od naszego wyjazdu z Prasanthi Nilayam. Pisanieposuwaªo si� naprzód, a ja potrzebowaªam przerwy. Pojehali±my z Robertemnad jezioro Ozarks i postanowili±my obejrze¢ niektóre domki wzasowe. Przezlata urz¡dzali±my tam rodzinny kamping. Zgubili±my si� i natkn�li±my si�na domek po bankrutwie, którego nowy wªa±iiel wªa±nie otwarª go tegodnia rano. Zakupiª go arhitekt{budownizy, który zamierzaª rozwin¡¢ aª¡ t�posiadªo±¢.Byli±my zaskozeni wiadomo±i¡, »e domek budowaª znany nam przedsi�-biora znad jeziora. Gdy weszli±my do domku, natyhmiast zauwa»yli±my, »ejest to dokªadnie to, o zym marzyli±my, ale wiedzieli±my te», »e nie b�dziemymogli sobie na« pozwoli¢. Ten przedsi�biora byª zdeydowanie poza zasi�-giem naszyh mo»liwo±i pªatnizyh. Czy mo»eie sobie wyobrazi¢ nasz szoki zaskozenie, gdy podano nam en� 35 000 $ poni»ej warto±i rynkowej?Gwiazdka z nieba spadªa nam prosto w r�e. Pi�tna±ie minut pó¹niej byli-±my wªa±iielami pi�knego domku wypozynkowego ze wspaniaªym widokiemna jezioro. Nazwali±my go Prasanthi, nasze miejse Spokoju. Wielokrotnie wtym roku je¹dziªam nad jezioro by pisa¢ w samotno±i, ale z Sai.



CZYM JEST WOLNO��?Jak kropla wody poªyskuje i dr»y na lotosowym li±iu!Takie samo jest »yie zªowieka w tym przej±iowym ±wieie; »yie przepeª-nia walka, horoby i iluzja.Smutek i ierpienie niepodzielnie panuj¡ w tym podªym ±wieie.Zatem, o niem¡dry umy±le!, znajd¹ shronienie w imieniu Pana.BOSKI DYSKURSDrodzy Uzniowie, ludzie na ogóª nie mog¡ zrozumie¢ zym s¡ duhowo±¢i wolno±¢ jednostki. Duhowo±¢ nie oznaza »yia w samotno±i, z dala odspoªeze«stwa. Prawdziwa duhowo±¢ zawiera si� w zasiewaniu ziaren miªo±iw serah wszystkih ludzi i wspomaganiu rozkwitu pokoju i boskiej miªo±i na±wieie. Je±li gª�boko zbadaie natur� Boskiego �ródªa, przekonaie si�, »e nieistniej¡ dwie takie rzezy jak duhowo±¢ i wolno±¢ jednostki.Je±li istnieje mo»liwo±¢ wyra»enia swoih uzu¢ i my±li na publiznej seniebez »adnyh przeszkód, mówi si� wtedy »e jest to wolno±¢ jednostki. Prawda jestjednak taka, »e w tym wszeh±wieie nikt nie ma absolutnej wolno±i. Sªowoÿwolno±¢" z�sto u»ywane jest w politye. Czym jest wolno±¢? Zanim Indieuzyskaªy polityzn¡ niepodlegªo±¢ uznawano, »e wolno±i¡ jest pozbyie si� ob-ego panowania i ustanowienie wªadzy rodaków. Ale nie byªo to ani wolno±i¡indywidualn¡, ani fundamentaln¡. Byªo to zast¡pienie obyh rz¡dów przezwªadz� miejsow¡ z niewielk¡ albo »adn¡ zmian¡ pod wzgl�dem wolno±i jakotakiej. Po odej±iu obyh gªosili±my, »e naród odzyskaª wolno±¢. Ale pod ja-kim wzgl�dem zdobyli±my t� wolno±¢? Jaki jest po»ytek z prostego powtarzaniaÿwolno±¢, wolno±¢"? Mo»emy utrzymywa¢, »e zdobyli±my wolno±¢ tylko wtedy,gdy osi¡gniemy jedno±¢. Gdy opowiadamy o wolno±i bez doj±ia do jedno±i,jest to zaledwie wolno±¢ sªowa, ale nie wolno±¢ jednostek. Prawdziwa wolno±¢wypªywa z poziomu Sera.Co nale»y rozumie¢ przez ÿSere"? Naturalnie, nie sere �zyzne skªadaj¡esi� z mi�±ni i krwi. Rzezywiste Sere nie ma zwi¡zku z »adnym szzególnymmiejsem, zasem, jednostk¡ zy krajem. Jest to Boskie �ródªo, które jestjednakowo obene we wszystkih osobah, wszystkih zasah, wszystkih miej-sah i wszystkih krajah. Sere nie ma formy. To, o rozumiemy przez serewewn¡trz ludzkiego iaªa, przyhodzi kiedy± i odhodzi kiedy±. Ale ÿSere" wrozumieniu duhowym nie zna przyhodzenia i odhodzenia | jest wiezne iniezmienne. Tak wi� prawdziwa wolno±¢ zawiera si� w rozpoznaniu i urzezy-wistnieniu tego Sera albo Boskiego �ródªa, po którego poznaniu zªowiek stajesi� Wiedz¡ym wszystko.Tak jak w mikro±wieie, tak i w makro±wieie. Mikro±wiat, albo mikroko-smos, odnosi si� do jednostki, a makro±wiat do aªo±i albo sumy wszystkih6



CZYM JEST WOLNO��? 7rzezy i osób. Kto±, kto zna Ja¹«, zna wszystko. Dzisiaj ludzie próbuj¡ po-zna¢ wszystko o ±wieie; heªpi¡ si�, »e wszystko wiedz¡. Zapominaj¡ jednak,»e nie znaj¡ siebie samyh. W jednej z Upanishad wspomina si� o m�druimieniem Uddalaka, który posªaª swojego syna �wetaketu do guru na nauki.Opanowanie wszystkih dziedzin nauki zaj�ªo �wetaketu dwana±ie lat. Nad�tydum¡ wróiª do oja i powiedziaª mu o swojej wielkiej uzono±i. Wtedy ojiezadaª mu pytanie: ÿO mój synu, zy wiesz, »e poznawszy To, b�dziesz wiedziaªwszystko?" Syna pytanie to zbiªo z tropu i jego pyha z posiadanej wiedzy do-znaªa niwez¡ego iosu. Spo±ród wszystkih rodzajów pyhy, pozuie dumyz wªasnej uzono±i jest najgorsze. Dzi�ki postawieniu tego pytania synowi,m�drze Uddalaka rozpoznaª wy»szo±¢ wiedzy o sobie, zyli atma d¹nanam,nad loka d¹nanam, albo wiedz¡ dozesn¡.Co s¡dziie o kim±, kto zapytany ÿKim jeste±?" odpowiada ÿNie wiem, kimjestem"? Uznaie go za pomylonego. Podobnie, zy jeste±ie okolwiek lepsini» ten pomylony, je±li próbujeie dowiedzie¢ si� wszystkiego innego, ale bez±wiadomo±i, kim sami jeste±ie? Dlatego powinni±ie stara¢ si� dowiedzie¢,kim jeste±ie. Mo»eie powiedzie¢ ÿNazywaj¡ mnie Ramaiah". Ale Ramaiahto imi� nadane waszemu iaªu. Czym jest to ÿmnie" albo ÿja" w waszej odpo-wiedzi, które jest oddzielne od Ramaiaha? Powinni±ie zrozumie¢ natur� ÿja"| to ÿja" jest nie zym innym jak Serem. To ÿja" jest Atm¡ albo Ja¹-ni¡. To ÿja" jest Brahmanem zyli Najwy»sz¡ Rzezywisto±i¡. To Sere jestwszehprzenikaj¡e, wszehobene.Przemy±lie sobie taki przykªad. Malarz na karte papieru namalowaªpi�kny obraz ta«z¡ej dziewzyny. Na obrazie wida¢ jej iaªo, r�e i nogipowyginane w proesie ta«a. Na innym malowidle wida¢ wysokie góry i do-liny. Je±li pomaaie papier, nie odzujeie »adnyh wzniesie« zy obni»e« na»adnym z tyh obrazów. Podobnie jest ze ±wiatem zjawiskowym | spotykaiesi� w nim z wieloma ró»norodno±iami w rodzaju wzlotów i upadków, dobra izªa, grzehów i prawyh post�pków, prawdy i nieprawdy, bólu i przyjemno±iitd. Lez na poziomie Sera nie znajdzieie tyh dualno±i zy par przeiwno±i.Rozwa»my jeszze inny przykªad. Mamy srebrny kubek. Ma on nazw� zyimi� i form�. Co pozostanie je±li usunieie albo zignorujeie imi� i form�?Tylko srebro | byªo to srebro, zanim staªo si� kubkiem. Gdy ma form� kubka,te» pozostaje srebrem. Je±li zniszzy¢ kubek i zrobi¢ z niego okr¡gª¡ bryª�, dalejb�dzie ona srebrem. Tak wi�, jest to jedynie srebro | na poz¡tku, w ±rodkui na ko«u. Imi� i forma kubka byªy jedynie w ±rodku, ale nie na poz¡tku,ani na ko«u. To, o nie istnieje na poz¡tku i na ko«u, ale istnieje jedyniew ±rodku, uznaje si� za nieistniej¡e | nawet w ±rodku. Pozorne istnienie w±rodku jest tylko mitem albo iluzj¡. Oto dlazego ±wiat zjawiskowy nazywa si�mithjad¹agathem, iluzoryznym wszeh±wiatem.Istnienie jest jedno. Jak mo»e pojawi¢ si� problem wolno±i albo przywi¡-zania, je±li nie ma drugiej strony? Zatem owe poj�ia wolno±i i zniewolenias¡ wytworem waszyh wªasnyh umysªów. Na przykªad, enimy ksi�»y tylkowtedy, gdy nie ma sªo«a. Dlazego enimy ksi�»y, gdy nie ma sªo«a? Ksi�-»y nie ±wiei wªasnym ±wiatªem. Ja±nieje on dzi�ki odbijaniu promieni sªo«a.Podobnie, enimy sobie warto±¢ ksi�»ya umysªu, gdy nie widzimy sªo«a Ja¹ni.Wedy ujawniaj¡, »e umysª jest odbiiem ksi�»ya. Dlatego troszzymy si� o



8 WIZJA SAI (II)umysª i dbamy o« po±wi�aj¡ mu wi�ej zasu i uwagi, ale zaniedbujemy wi-¢ar� zyli doiekanie siebie samego. Jedynie przez to, »e maie umysª, po-strzegaie wszystkie te ró»nie: duhowo±¢ i dozesno±¢, ±wi�to±¢ i ±wieko±¢,wolno±¢ i niewol�, m�»zyzn� i kobiet�, prakriti i Paratatwam (przyrod� iAbsolutn¡ Rzezywisto±¢). Wszelkie dwoisto±i s¡ niew¡tpliwie tworami umy-sªu.Ch� wyja±ni¢ niektóre sprawy zwi¡zane z debat¡ na temat ÿWolno±¢ iprzywi¡zanie", która si� tutaj odbyªa. Przypu±¢my, »e jest zªowiek ierpi¡yokropn¡ n�dz�; jest bardzo gªodny. Mimo, »e »ebrze, nikt nie he da¢ mu po-siªku. Wtedy uznaje on, »e dla zaspokojenia gªodu wolno mu uie si� do kra-dzie»y. Choia» mo»e on tak rozumowa¢ z powodu samolubstwa, kradzie»y niezaakeptuje jego sumienie. Czy mo»na nazywa¢ wolno±i¡ o±, o jest wbrewsumieniu? W najlepszym przypadku mo»na to nazwa¢ wolno±i¡ z przywi¡za-niem. Kiedy ma si� rzezywist¡ wolno±¢? Tylko wówzas, gdy umysª zostaniezniszzony. Je±li heie u»ywa¢ sªów swabhawa i swe¢¢a, powinni±ie rozu-mie¢ prawdziwe ih znazenie. Swa oznaza Ja¹« albo Atm�. Zatem, swa-bhawa oznaza natur� Atmy. Podobnie, swa+i¢¢a jest równowa»ne swe¢¢ai oznaza wol� albo mo Atmy. �i±le bior¡, nale»y to rozumie¢ jako wol�zharmonizowan¡ z Atm¡, gdy» Atma jako taka nie ma woli. W ±wietle tyhznaze«, niewªa±iwe jest u»ywanie terminów swabhawa i swe¢¢a w stosunkudo spraw odnosz¡yh si� do zynno±i iaªa, zmysªów, umysªu i intelektu.Nale»y zauwa»y¢, »e »yie zªowieka reguluj¡ z jednej strony prawa przy-rody, a z drugiej | reguªy ustalone przez ludzi. Skoro tak jest, niesªuszne jestmy±lenie, »e jednostka ma wolno±¢ robi¢, o jej si� »ywnie podoba. Jedynie oBogu mo»na powiedzie¢, »e ma wolno±¢. Ale nawet to jest wzgl�dn¡ prawd¡,poniewa» w sensie absolutnym istnienie jest tylko jedno; zatem na sªowo ÿwol-no±¢" w ogóle nie ma w tym kontek±ie miejsa.Ludzie ze swad¡ mówi¡ o oddaniu. Niektórzy skar»¡ si�: ÿCaªkowiie od-daªem si� Swamiemu, a mimo to moim problemom, kªopotom, ierpieniu ismutkom nie ma ko«a". Z mojego punktu widzenia nie jest to wale odda-nie. Prawdziwe oddanie nigdy nie wi¡»e si� z obeno±i¡ zy brakiem smut-ków, ierpie«, n�dzy i tym podobnyh. Inni z kolei powiadaj¡: ÿGdy siadamdo medytaji, niekiedy whodz� w stan samadhi". Ale o to jest samadhi?W ksi¡»kah napisanyh przez ±wiatowyh ludzi o ±wiekih pogl¡dah mo»naznale¹¢ rozmaite opisy samadhi. Podzas medytaji mo»na strai¢ pozuiesiebie, ale niewªa±iwe jest nazywa¢ to samadhi. Mo»e to by¢ objaw sªabo±i,paroksyzmu, histerii albo emoji, ale nigdy nie oznaka samadhi. W stanietym nie dostrzega si�, ani nie do±wiadza dwoisto±i (dualno±i). Samadhito sama plus dhi, o zasadnizo znazy zrównowa»enie umysªu. W tyh wa-runkah nie ma ani ±ladu ró»ni takih jak przyjemno±¢ i ból, zysk i strata,nota i grzeszno±¢ zy prakriti i Paramatma (przyroda i Bóg). Jedynie takieoznaki s¡ dowodem zrównowa»enia umysªu. W istoie jest to swabhawa, na-tura Ja¹ni. Je±li natomiast osoba jaka± aspiruje do zego± i w tym elu forsujeprzeró»ne drogi, mo»eie przyj¡¢ to jako wska¹nik zaburzenia umysªowego.Dopóki istnieje umysª, dopóty nikt nie mo»e twierdzi¢, »e ieszy si� wolno-±i¡. W potoznej mowie mo»na stwierdzi¢: ÿMam pieni¡dze. Daj� je komu±.Tak¡ mam woln¡ wol�, itd." Ale prawd� powiedziawszy, nie jest to ani wolno±¢,



CZYM JEST WOLNO��? 9ani wolna wola. Umysª jest konglomeratem trzeh eh zyli gun: sattwiznej(zystej, spokojnej, nieporuszonej), rad¹asowej (nadpobudliwej, »¡dnej przy-gód) oraz tamasowej (gnu±nej, ignorankiej, leniwej). Jedna lub wi�ej z tyhtrzeh harakterystyk mo»e w okre±lonym zasie sta¢ si� domunuj¡¡ u danejosoby. W podanym przykªadzie, umysª zªowieka, który daje pieni¡dze, moty-wuje guna sattwizna; da¢ o± z miªosierdzia osobie potrzebuj¡ej jest oznak¡guny sattwiznej. Skoro jednak zªowiek dziaªa pod wpªywem gun, jak mo»etwierdzie¢, »e ma wolno±¢ zy woln¡ wol�? Zatem, »adna osoba b�d¡a z�±i¡stworzenia nie mo»e by¢ wolna.Justie Khastagir powiedziaª, »e zªowiek ma wolno±¢ prowadzenia ¢wize«gimnastyznyh polegaj¡yh na wymahiwaniu dr¡»kiem w obej±iu swojegodomu. Nie ma jednak swobody robienia tego w miejsu publiznym, gdy» by-ªoby to wbrew przepisom pa«stwowym i mógªby zosta¢ zatrzymany przez polij�.�i±le mówi¡, gdy kto± uprawia gimnastyk� wymahuj¡ dr¡»kiem w miejsuswojego zamieszkania, nie jest to wyraz wolno±i lez speªnienia jego pragnie-nia. Kiedykolwiek zªowiek robi o± dla wªasnego dobra, wyra»a to jego pra-gnienie tej rzezy. Prawdziwa wolno±¢ wypªywa z Sera niezale»nie od miejsa,zasu, osoby i rzezy.Wiele utalentowani ludzie w ró»nyh dzidzinah »yia nie zdobyli swoihzdolno±i sk¡d± z zewn¡trz. Wszystkie umiej�tno±i s¡ przejawem ih wªasnyhwrodzonyh potenjaªów. My±le¢, »e jaka± osoba mo»e zosta¢ rozwini�ta przezinn¡, to zysta ignoranj¡. Wszystko jest ju» w was. To, o robiie swoimwysiªkiem, jest manifestaj¡ zyli wyra»eniem na zewn¡trz tego, o jest ju»wam wewn�trznie wªa±iwe. Tak wi�, nawet na polu duhowym, aªa sadhana(praktyka duhowa), jak¡ winni±ie uprawia¢, sªu»y do usuni�ia przeszkód, akonkretnie ignoranji, które uniemo»liwiaj¡ przejawianie si� obenej ju» w wasBosko±i. Równie» Kriszna nauzaª tej prawdy mówi¡ do Ard¹uny:ÿArd¹uno, kiedy si� urodziªe±, nie znaªe± sztuki posªugiwania si� ªukiem.Masz wra»enie, »e wyszkoliª i� Drona, a zatem »e sztuk� walki zdobyªe± sk¡d±z zewn¡trz. Niewªa±iwe jest uwa»a¢, »e Drona nauzyª i� i »e przyswoiªe±sobie te umiej�tno±i jako o± nowego. Wszystko o zrobiª Drona, to uªatwiª iprzejawienie tego, o ju» byªo w tobie." Pami�tajie, »e »aden nauzyiel zywielka osobowo±¢ obdarzona nadzwyzajnymi moami nie mo»e wydoby¢ z wastego, zego nie ma w was. Dobry los zy zªy los, bªogo±¢ zy n�dza | wszystkoto jest w was.Przypu±¢my, »e kopieie studni�. Dotarªszy do gª�boko±i, mówmy 30 me-trów, natra�aie na ob�te ¹ródªo wody. Czy stworzyli±ie wod�, zy sprowa-dzili±ie j¡ z jakiego± miejsa? Nie. Woda byªa tam aªy zas. Wyszªa najaw, gdy» zostaªa usuni�ta ziemia, która j¡ przykrywaªa. Podobnie te», we-wn¡trz was jest zawsze obena Bosko±¢, ale wy±ie zapomnieli o niej. Dlazegozapomnieli±ie? Z powodu niesªusznego uto»samiania si� z iaªem.Dopóki istnieje umysª, dopóty zªowiek nie mo»e uie od rozmaityh my±li.My±li wskazuj¡ na wolno±¢ umysªu, ale nie wolno±¢ osoby. Sampath (prorektorInstytutu Wy»szego Nauzania �ri Sathya Sai) powiedziaª wam, »e uze« maswobod� zadawania pyta« nauzyielowi i otrzymywania odpowiedzi. Jednaknie nale»y tego ª¡zy¢ z wolno±i¡, lez z obowi¡zkiem. Powinno±i¡ uznia jeststosowanie si� do reguª systemu ksztaªenia, który zapewnia mo»liwo±¢ zada-



10 WIZJA SAI (II)wania pyta« i otrzymywania odpowiedzi. Powinni±ie rozumie¢ ró»ni� mi�dzywolno±i¡ a obowi¡zkiem. Mo»na wyró»ni¢ trzy kategorie obowi¡zku: samban-dham zyli wzajemy stosunek, nirbandham zyli przymus, oraz kartawjamzyli obligaja. Oto przykªady pokazuj¡e ró»nie mi�dzy nimi.W sobotni wiezór heie zorganizowa¢ spotkanie przy herbaie dla przy-jaióª. Odpowiednio wze±nie zapraszaie przyjaióª. Ale o godz. 4{tej popoªudniu dostajeie gor¡zki. Informujeie wi� wszystkih zaproszonyh, »eprzyj�ie zostaje przeªo»one. W tej sytuaji mogli±ie odwoªywa¢ spotkanie albonie, wedªug wªasnego »yzenia. Ale nie jest to wolno±¢ | jest to sambanham,relaje | o± ohotnizego i do wyboru.Teraz o nirbandham. Jeste±ie w biurze i nagle opada was gor¡zka. Wtym samym dniu ma przyjeha¢ na inspekj� wasz szef. Nie mo»eie wi� zwol-ni¢ si� z pray. Idzieie zatem do lekarza, otrzymujeie zastrzyk i jakie± piguªkina wasz¡ horob� i h¡ nie h¡ pozostajeie w biurze mimo ierpienia z po-wodu gor¡zki. Jest to przypadek nirbandham zyli przymusu.Trzei¡ kategori¡ jest kartawjam. Mi�dzy wami i wasz¡ »on¡ z jakiego±powodu wynika kªótnia : : :Ona wyhodzi do sypialni, kªadzie si� i pªaze. Niegotuje. Siedziie w salonie. Jeste±ie skrajnie rozgniewani z dwóh powodów:po pierwsze, z powodu który doprowadziª do kªótni i, po drugie, poniewa» wa-sza »ona ni nie ugotowaªa, a wy jeste±ie bardzo gªodni. Kombinaja gniewui gªodu sprawia, »e jeste±ie bardzo niespokojni. I wtedy odwiedza was dobryprzyjaiel. Witaie go z u±miehem mówi¡ ÿCze±¢, ze±¢" i po zaproszeniu dosiedzenia idzieie wgª¡b mieszkania i przyiszonym gªosem, ale gniewnym to-nem, mówiie »onie: ÿPrzyszedª nasz przyjaiel; przygotuj kaw�". Swojej »onieokazujeie gniewn¡ twarz, a przyjaielowi wesoªe oblize. Nie heie by waszprzyjaiel wiedziaª, »e poró»nili±ie si� z »on¡, ani by wasza »ona wiedziaªa,»e radujeie si� przybyiem przyjaiela. Jeste±ie wi� zobligowani do dostoso-wania swojego zahowania do ró»nyh osób i sytuaji tak, by by¢ w zgodzie zespoªeznymi normami i etykiet¡. To si� nazywa kartawjam albo obligaj¡.Obenie ludzie rozstali si� ze wszystkimi trzema | sambandham, nirban-dham i kartawjam, relaj¡, przymusem i obligaj¡. Dlatego we wspóªzesnymspoªeze«stwie mamy dharmaglami | powszehny upadek prawo±i. Nale»yzauwa»y¢, »e zªowiek nie ma swobody w post�powaniu zgodnym z relaj¡, przy-musem i obligaj¡ w wy»ej zilustrowanym sensie. Wolno±¢ wyst�puje jedyniena poziomie Atmy albo Ja¹ni.Wª¡zajie si� w dowolne dziaªania, ale zawsze miejie na uwadze swoj¡prawdziw¡ natur� Ja¹ni zyli Atmy. Je±li tak b�dzieie post�powa¢, niew¡tpli-wie zaznaie realnej wolno±i. Nie ma dwóh rodzajów wolno±i: indywidualneji duhowej. Jedynie duhowo±¢ jest wolno±i¡. Jedynie wolno±¢ jest duhowo-±i¡. Nie mog¡ one istnie¢ oddzielnie. Jest tylko jedna istno±¢, która przyj�ªaró»ne imiona i formy. Podobnie jak to samo mleko przyjmuje ró»ne imiona iformy: klarowane masªo, jogurt, ma±lanka, ±mietana, masªo i inne, tak salo-kjam, samipjam, sarupjam i sajud¹jam s¡ ró»nymi nazwami tego samegoduhowego prze»yia. S¡ to ztery stopnie post�pu na drodze urzezywistnianiaBoga. Salokjam oznaza i¡gªe my±lenie o Bogu i »yie w ±wieie duhowym,mo»na powiedzie¢ w ±wieie Boga, nie za± w ±wieie materialnym. Samipjamwskazuje na zbli»enie si� do Swamiego albo Boga. Sarupjam oznaza stanie



CZYM JEST WOLNO��? 11si� jednym ze Swamim. Sajud¹jam jest ostatnim stopniem stania si� samymSwamim, zyli kompletnym zª¡zeniem si�, bez »adnego ±ladu dwoisto±i.Je±li ktokolwiek w tym zjawiskowym ±wieie mówi, »e ma wolno±¢, mo»emynazwa¢ to tylko ÿszalon¡ wolno±i¡". Mo»na to równie» nazwa¢ wolno±i¡ egoi wolno±i¡ za±lepienia albo przywi¡zania. Gªupot¡ z waszej strony jest my-±le¢, »e maie wolno±¢ beszta¢ lub uderza¢ wasz¡ »on� lub dziei. Sko«zonymsamolubstwem jest d¡»enie do poszerzenia swojej swobody przez ogranizanieswobody innyh. W tym ±wieie wyst�puje hierarhia panowania | i na wy»-szym poziomie rz¡dz¡ tymi na ni»szym. Skutkiem tego nikt nie ma wolno±i,by¢ mo»e z wyj¡tkiem osoby na samym szzyie hierarhii. Jednak ±i±le rzezujmuj¡, nawet o tej osobie, zajmuj¡ej najwy»szy szzebel hierarhiznej dra-biny, nie mo»na powiedzie¢, »e ma wolno±¢, gdy» gdy istnieje tylko jeden bezdrugiego, wtedy w ogóle nie pojawia si� kwestia wolno±i. To, o nazywamywolno±i¡ jednostki i fundamentalnymi jej prawami, mo»e by¢ pomone w pro-wadzeniu naszyh dozesnyh spraw. Jednak w absolutnym sensie, prawdziwejwolno±i w tym wzgl�dzie nie ma.Na podstawie powy»szyh rozwa»a« dohodzimy do wniosku, »e z jakiegokol-wiek punktu by±my nie spojrzeli na t� spraw�, ludzko±¢ nie ma wolno±i i niemo»e jej mie¢. W rzezywisto±i, zªowiek nie wie, o prawdziwa wolno±¢ zna-zy. Kto±, kto ma t� wolno±¢, nie rodzi si� w tym ±wieie. Kto± przyhodz¡yna ±wiat z iaªem nie mo»e mie¢ wolno±i. Mo»eie poda¢ przykªad zwierz�-ia przwi¡zanego do koªka za pomo¡ trzymetrowego powrozu, by zilustrowa¢ogranizon¡ wolno±¢ zwierz�ia w promieniu trzeh metrów. Jak jednak mo-»eie mówi¢ o jego wolno±i, gdy zwierz� to jest przywi¡zane i nie mo»e pój±¢poza owe trzy metry? Nie mo»na i nie powinno si� mówi¢, »e mawolno±¢ okolwiek, je±li jest ono zwi¡zane jakimikolwiek ograni-zeniami. Pokazuje to jedynie, »e przywykli±my u»ywa¢ sªów bez rozumieniaih wªa±iwego znazenia.Je±li zrozumieie prawdziwe znazenie Sera, pojmieie »e jest ono pozawszystkimi ogranizeniami. To samo Sere, które jest w was, jest obene rów-nie» wewn¡trz wszystkih innyh | wª¡znie z tymi, któryh nienawidziie alboktórzy was nienawidz¡. Mo»eie mie¢ w¡tpliwo±i, »e skoro wszysy maj¡ tosamo Sere, dlazego ró»ne s¡ ih my±li, postawy i zyny? Uzniowie! Pami�-tajie, »e wszystkie te ró»nie tworzy umysª i nie maj¡ one nijakiego zwi¡zku zSerem. To nie �zyzne sere jest wszehobene, lez Sere duhowe. Nie maono formy, ale jest podªo»em wszystkih form. Mo»na je porówna¢ do ukru,który jest wspóln¡ podstaw¡ dla wszystkih rodzajów sªodyzy lubianyh przezró»nyh ludzi.Wszelkie ró»nie, jakie widziie w ±wieie, s¡ tylko odbiiami waszego umy-sªu. Czy kohaie albo nienawidziie kogo±, wy±miewaie albo wyhwalaie go,wszystko to s¡ wasze odbiia. Je±li zaniehaie tyh reakji albo odbi¢, którewydaj¡ si� zdarza¢ w ±wieie zjawiskowym, i zwróiie si� do Sera, które jestRzezywisto±i¡, wtedy znikn¡ wszystkie te ró»nie w my±lah, uzuiah i dzia-ªaniah. Bóg nie ma »adnego rodzaju my±li ani uzu¢. Ale przejawia si� Onodpowiednio do my±li, uzu¢, postaw i zynów wielbiieli. Bóg nie ma rzezyulubionyh, ani nielubianyh; nie jest On te» na jednyh zªy, a zadowolony zinnyh. Nie ma On nastrojów, które ulegaj¡ zmianie w stosunku do tej samej



12 WIZJA SAI (II)osoby albo ró»nyh ludzi | tylu, ilu tylko mo»eie sobie wyobrazi¢. Ozywi-±ie, Awatarowie, na skutek przybrania iaªa, wydaj¡ si� mie¢ takie reakjei reeksje, ale s¡ one tylko po to, by da¢ przykªad innym i pomó im w prze-ksztaªeniu si�, by mogli zyni¢ ozekiwany post�p w ih duhowej podró»y. Bógnie rozró»nia wy»szej kasty od ni»szej, mªodego od starego, m�»zyzn od kobiet,ludzi z jednego kraju od tyh z innego itd., itd. S¡ to wszystko ró»nie dozesne,odnosz¡e si� do ±wiata, i nie maj¡ ni wspólnego z Bosko±i¡.My±lenie, »e Rama urodziª si� w rodzinie kszatrija zyli wªadów, Krisznaw rodzinie jadawa zyli pasterzy krów, albo Sai Baba w rodzinie Ra-d¹u{kszatrija itd., ±wiadzy jedynie o iasnoie umysªowej. U Boga nie matakih rozró»nie«. Je±li wªa±iwie rozumie si� natur� Boskiego �ródªa Atmy,wtedy nie ma miejsa na takie niskie, ogranizone ró»nie i rozró»nienia.�yj¡ w tym rozlegªym wszeh±wieie, musiie rozwin¡¢ szerokie horyzontymy±lowe i uzuiowe, aby zrozumie¢ natur� niesko«zonej Atmy. Do duho-wo±i nie powinno si� podhodzi¢ z w¡skimi pogl¡dami. Wielu uwa»a, »e od-dawanie zi, ±piewanie nabo»nyh pie±ni, medytaje i tym podobne s¡ oznak¡duhowo±i. Lez wszystko to s¡ mentalne zbozenia sªu»¡e jedynie uspokoje-niu umysªu praktykuj¡yh. Wyhwalaie Boga mówi¡: ÿPanie, jeste± moj¡matk¡, moim ojem, moim przyjaielem" i tak dalej. Po o jednak ten aªybeªokot i paplanie? Dlazego nie powiedzie¢ po prostu ÿTy jeste± mn¡. Ja je-stem Tob¡" i konie? W tym kontek±ie, niewªa±iwie jest mówi¢ ÿTy i jajeste±my jedno", poniewa» ty i ja jeste±my my, nigdy za± jedno. Lepiej jestpowiedzie¢: ÿMy i my jeste±my jedno", poniewa» ja jestem w tobie i ty je-ste± we mnie. Dlatego, je±li shodzimy si�, stajemy si� jednym. Jednak»e wstwierdzeniu ÿMy i my jeste±my jedno" te» tkwi dwoisto±¢ poniewa» owo ÿmy"skªada si� z iaªa �zyznego i Boskiego �ródªa Atmy. Je±li zrozumieie natur�tyh dwóh aspektów swojej osobowo±i, nigdy nie b�dzieie my±leli o relajimi�dzy sob¡ i Bogiem jako matk¡, ojem, przyjaielem itp. Oboje jeste±ie jed-nym, hoia» mo»eie wydawa¢ si� dwoma. Oto konkretna tego ilustraja. Tenmikrofon przede mn¡ zdaje si� by¢ drugim, ale w proesie wzmaniania mo-jego gªosu funkjonuje jako jeden [z gªosem℄. Podobnie, powinni±ie wyobra»a¢sobie i urzezywistnia¢ jedno±¢ iaªa i Atmy. Jest to sadhana (dysyplinaduhowa), któr¡ winni±ie praktykowa¢.Uzniowie! Duhowo±¢ oznaza ª¡zenie si� z Bogiem. Nie jeste±ie ró»niod Boga. Jeste±ie Bogiem; Bóg jest wami. Je±li mono utrwaliie to przeko-nanie, nie musiie ju» podejmowa¢ »adnej innej sadhany zyli duhowej prak-tyki. Ozywi±ie, niektórzy ludzie powtarzaj¡ jak papugi: ÿJa i Ty jeste±myjedno", ale stosownie do tego nie »yj¡. Oto maªy na to przykªad. Pewien guruprzekazaª jednemu ze swoih uzniów mantr� �iwo{ham i powiedziaª mu,»e mantra ta znazy ÿJa jestem �iw¡". Kiedy uze« powtarzaª ÿ�iwo{ham,�iwo{ham", jeden z jego przyjaióª spytaª go o znazenie tej mantry. Usªy-szawszy, o ona znazy, przyjaiel powiedziaª: ÿSkoro ty jeste± �iw¡, jak si� doiebie ma Parwati?" Uze« po±piesznie odpowiedziaª: ÿNieh mi Bóg wybazyobraz�! Bogini Parwati o wiele przewy»sza mnie i zasªuguje na moje wielbie-nie i oddawanie zi". Nale»y tu zauwa»y¢, »e gdyby uze« miaª rzezywist¡wiar� i przekonanie w mantr� �iwo{ham, z której wynika »e jest tylko jedenBóg | który wydaje si� przyjmowa¢ wszystkie te imiona i formy wszystkih



CZYM JEST WOLNO��? 13bogów i bogi«, jak równie» wszystkih istot we wszeh±wieie | wtedy wªa±iw¡odpowiedzi¡ na pytanie przyjaiela byªoby: ÿJestem równie» Parwati".Jego bª�dna odpowied¹ wynikaªa z przekonania o tradyyjnej relaji m¡»-{»ona, jaka ª¡zyªa Parwati z �iw¡. Komplikaje takiego rodzaju pojawiaj¡si�, je±li o Bogu my±liie takimi dozesnymi, �zyznymi poj�iami jak matka,ojie itd. Powinni±ie mie¢ niewzruszon¡ wiar� w jedno±¢ Najwy»szego Bogai utwierdza¢ si� powtarzaniem: ÿJa jestem Tob¡, Ty jeste± mn¡ | nie jeste-±my dwóh, lez jeden". To jest wasz¡ prawdziw¡, wrodzon¡ wolno±i¡. Wtym kontek±ie powinni±ie zrozumie¢ wªa±iwe znazenie poj�¢ swadharmai paradharma u»ytyh w ÿBhagawad Giie". Znazeniem swadharmy jestAtma{dharma, nie za± dharma, zyli obowi¡zki przypisane rozmaitym ka-stom, tak jak brahmanadharma, kszatrijadharma itd. Podobnie, para-dharma znazy dehadharma albo dharma odnosz¡a si� do iaªa. W takimwªa±nie sensie pownni±ie rozumie¢ o±wiadzenie w ÿGiie": par{adharmobhajawahah, które sprowadza si� do stwierdzenia, »e je±li stosujeie si� dodeha{dharmy, zyli dharmy �zyznego iaªa, w »yiu strah b�dzie waszymtowarzyszem. Z drugiej strony, nie zaznaie strahu, je±li b�dzieie stosowa¢si� do Atma{dharmy. Je±li zrozumieie prawdziwe znazenie wersów i sªówÿGity" i je±li b�dzieie stosownie do tego ksztaªtowa¢ swoje »yie, nie b�dzieiemusieli obawia¢ si� oszzerstwa, wy±miania, smutku zy ierpienia.Uzniowie! Mo»eie mi wierzy¢ albo nie kiedy mówi�: ÿJa nie wiem zymjest smutek, zym jest zmartwienie, o znazy ubóstwo". Jedni mog¡ mnie wy-hwala¢ i zi¢. Inni mog¡ mnie krytykowa¢ i ozernia¢. W obu przypadkahjest to ih wola i przyjemno±¢. Nie przejmuj� si� tym wale. Moja postawawobe zªorzeze« innyh jest nast�puj¡a: je±li gªo±no mnie kln¡ i krzyz¡ namnie, mówi� ÿPrzemin�ªo z wiatrem"; je±li w milzeniu mi zªorzez¡, mówi�ÿTo ih tylko rani, gdy» do mnie nie doiera". Czemu miaªbym si� w ogóleprzejmowa¢? Dlatego wªa±nie, je±li trzymaie si� prawdy, nigdy was nie do-tknie pot�pienie ani pohlebstwo, smutek ani rado±¢. Ludzie przyhodz¡ domnie i uskar»aj¡ si� na osieroenie w rodzinie albo jakie± ierpienia, bóle itp.Odpowiadam sªowami: ÿ�ala santoszam", o znazy ÿBardzo szz�±liwy".Winni±ie zwrói¢ uwag� na to, »e ten rodzaj szz�±ia pozostaje taki samw rozmaityh okolizno±iah, gdy» jest oparty na Atmatatwie, która zna-zy ÿwszystko jest Atm¡". Jednak»e zasami udaj�, »e jestem rozgniewanyna uzniów ih zªym zahowaniem. Jest to jednak tylko gniew zewn�trzny;nie pohodzi on z wn�trza. Do niektóryh osób mog� nie odzywa¢ si� przezmiesi¡e. Jest to dla nih ±rodek zaradzy i lekarstwo na ih horob� niewªa-±iwego post�powania. Jakim prawem ktokolwiek pyta, dlazego Swami z niminie rozmawia?Oto drobny przykªad. Do lekarza przyhodzi ztereh pajentów. Wszysyierpi¡ na t� sam¡ dolegliwo±¢: bóle »oª¡dka. Lekarz bada ih po kolei. Jed-nemu z nih przepisuje okªady z gor¡ej wody. Drugiemu daje mikstur� mag.sulph. i dwuw�glanu sodowego i mówi, »e przejdzie mu ten ból »oª¡dka, któryjest wynikiem problemów z wydalaniem gazów. Trzeiej osobie daje pewnetabletki. Natomiast w stosunku do zwartej osoby he on, by poddaªa si� na-tyhmiastowej operaji, poniewa» ból wywoªany jest wyrostkiem robazkowym.Podobnie i ja ró»nyh ludzi traktuj� ró»nie, zale»nie od ih potrzeb i baz¡ na



14 WIZJA SAI (II)ih dobro. Na niektóryh ludzi nawet nie spojrz�. Z innymi nie rozmawiam.Unikam lub omijam innyh, hoia» i staraj¡ si� zwrói¢ na siebie moj¡ uwag�.S¡ to wszystko moje przepisy na wªa±iwe im dolegliwo±i. Dlazego przydzie-lam takie akurat lekarstwa albo terapie? Mam zasady; moje sªowa s¡ bardzoenne. Nawet je±li wy nie eniie moih sªów, ja przywi¡zuj� do nih wielk¡wag� i znazenie. Je±li kto± nie zwa»a na moje sªowa, nie h� ih marnowa¢na mówienie do niego. Zatem, aby utrzyma¢ wag� moih sªów, przestaj� mó-wi¢ do takih osób. Dlazego zamiast narzeka¢, »e Swami nie mówi do was,nie winiie siebie za niepodporz¡dkowanie si� do poleenie« Swamiego? Niejest to ruh jednokierunkowy | jest to ukªad dawania i brania. Je±li polee-nia Swamiego wykonujeie bezwarunkowo, Jego ªaska automatyznie na wasspªywa. Nie musiie spejalnie modli¢ si� o Jego ªask�. Przede wszystkim do-eniajie warto±¢ wªasnyh sªów. Pami�tajie to m¡dre powiedzenie: ÿPrawdajest »yiem sªowa; batalion odwa»nyh »oªnierzy jest »yiem fortu; skromno±¢jest »yiem kobiety, a podpis jest »yiem weksla dªu»nego".Nie wszysy mog¡ poj¡¢ natur� Bosko±i. Bóg nigdy nie wynosi si�, ani niejest przybity. Nawet gdyby aªy ±wiat obwiniaª mnie i ur¡gaª mi, nie b�d� przy-gn�biony. Nawet je±li aªy ±wiat b�dzie mnie wysªawiaª, nie b�d� z tego dumny.Jest tak, poniewa» trwam w Prawdzie. W waszym przypadku te» zabrakniemiejsa na zmartwienia zy niepokoje, je±li mono przywrzeie do Sera, Atmyalbo Prawdy, które wszystkie oznazaj¡ jedno i to samo. Starajie si� zrozu-mie¢ Bosko±¢ Swamiego, który jest niewzruszon¡ podstaw¡ wszystkiego, o si�zmienia. W ten sposób u±wi�iie i umotywujeie swój tutaj pobyt.ÿIndian Culture and Spirituality"Summer Course 1990



POWRÓT DO DOMU
Zadwoniª telefon i usªyszaªam gªos Donny: ÿCze±¢ Mamo". Zawsze dzi-wiªam si�, »e dzwoni po miesi¡ah nieobeno±i i rozmawia jak gdyby ni si�nie wydarzyªo od zasu ostatniej naszej rozmowy.|Mamo |mówiªa dalej |Mam dla iebie wiadomo±¢. Zostaniesz babi¡.Jestem w szóstym miesi¡u i¡»y.Ton, jakim mówiªa, wyra»aª szz�±ie | wydawaªo si�, »e jest zadowolona.Ale Donna nie byªa m�»atk¡ i jej rado±¢ starªa si� z dojrzaªo±i¡ rodzia,którego dzieko miaªo mie¢ dzieko pozamaª»e«skie. Pragn�ªam by¢ babk¡,ale o innego byªo usªysze¢ t� wiadomo±¢ tym razem. Mogªam tylko my±le¢ otrudnym »yiu samotnej matki i dzieka bez oja.Nie hiaªam zwala¢ moih obaw o jej przyszªo±¢ na te jej radosne odzu-ia. Spytaªam o oja i dowiedziaªam si�, »e byª to jej hªopak John, któregoutrzymywaªa przez ostatnie trzy lata. Byª synem alkoholizki, jak równie»alkoholika zn�aj¡ego si� nad dziekiem.John miaª bardzo podªe dziei«stwo, o wpªyn�ªo na jego m�sko±¢. Bardzodu»o piª i byª bez pray. Ci�»ko westhn�ªam i iho zawoªaªam: ÿSAI". ÿCoteraz b�dzie?" | my±laªam | ÿAle bagno!"Historia uzale»nienia Donny od narkotyków i alkoholu jest opisana w mojejpierwszej ksi¡»e, ÿWizja Sai".Donna urodziªa dzieko 11 lipa 1987 r. Zadzwoniªa ze szpitala, kiedymiaªa ju» bóle porodowe. Krzyzaªa z bólu i telefonowaªa, bym jej pomogªa.Próbowaªam j¡ uspokoi¢ i wyja±ni¢ jej przebieg porodu. Nie przeszªa »adnegoprzygotowania zy przeszkolenia przedporodowego. Jej histeri� spowodowan¡bólami wzmagaª jeszze strah przed nieznanym. Kiedy ko«zyªam nasz¡ roz-mow�, wiedziaªam »e dobrze zrobiªam daj¡ jej pozuie panowania nad sob¡poprzez podj�ie konkretnyh dziaªa« dla zªagodzenia jej ierpie«.| Donna, zy masz obok ªó»ka pod±wietlony przyisk, który si� naiskaby wezwa¢ piel�gniark�?Rozejrzaªa si� i powiedziaªa:| Tak.| Nai±nij go, Donna | powiedziaªam | i wyja±nij piel�gniare, jakiezujesz bóle. Ona i pomo»e. Wszystko b�dzie w porz¡dku, stajesz si� matk¡i to o si� dzieje jest normalne. Jeste± O.K. Pomodl� si� do Baby. B�d� tuzeka¢. Dzwo« je±li b�d� i potrzebna.15



16 WIZJA SAI (II)Mieszkaªa jakie± 1500 km od nas, w stanie Minnesota. Byªo okoªo póªnoy,kiedy odªo»yªam sªuhawk� i w duhu wrzeszzaªam do Baby.| Oh Babo | krzyzaªam | to dzieko nie rozumie, o si� z ni¡ dzieje.Ona nie mo»e tego znie±¢, Panie. Czuj� si� tak bezradna. Ul»yj jej w bólu,prosz� Babo, przyjd¹ jej z pomo¡.Jak bªagaªam go o lito±¢! Poszªam z powrotem do ªó»ka i le»aªam przebu-dzona modl¡ si� za ni¡.Sai mówi: ÿNajmniejsze ierpienie, jakie prze»ywaie, sprawia taki sam bóltak»e Mnie". [ÿSathya Sai Speaks" 4, s. 35℄Po godzinie znów zadzwoniª telefon, a ja zerwaªam si� by go odebra¢. ÿOBo»e" | my±laªam | ÿznowu to samo". W ogóle nie spodziewaªam si� zosta¢przywitana sªowami:| Jeste± babi¡; to dziewzynka!| Ju» urodziªa±? Upªyn�ªa dopiero godzina! | powiedziaªam.Jest to niezwykªe, gdy» poªóg pierwszego dzieka zwykle trwa dªu»ej.Donna upewniªa swoj¡ niedowierzaj¡¡ matk� i powiedziaªa:| Mamo, to dziewzynka, a ja po rozmowie z tob¡ nie miaªam ju» wi�ejbólów | sere przepeªniªa mi wdzi�zno±¢ Sai Babie.| �adnyh ju» bólów? | spytaªam.| �adnyh bólów | odparªa.Modliªam si� o ud, wi� dlazego byªam tak przej�ta speªnieniem moihbªaga«? Nie hodzi o to, »e nie wierz� w udown¡ ªask� Boga, ale jak si� do-my±lam powód wynika st¡d, »e z�sto otrzymywaªam odpowiedzi na modlitwyw innym zasie i w inny sposób ni» ozekiwaªam. Pi�knie jest, Panie, otrzy-ma¢ Twoj¡ natyhmiastow¡ odpowied¹. Wielokrotnie wydawaªo si�, »e mojemodlitwy nie znalazªy posªuhu, lez s¡ one po prostu umieszzane na li±ienapraw Boga i kto wie jak, kiedy albo nawet o si� zdarzy. W tej sytuajibardzo pokrzepiaj¡ym byªo stwierdzi¢ tak szybkie usuni�ie zyih± ierpie«.W sierpniu Donna zadzwoniªa i powiedziaªa:| MAMO, h� przyjeha¢ do domu i zabra¢ ze sob¡ Johna.| Donno | odpowiedziaªam | to mnie naprawd� nie interesuje.| Ale» mamo | i¡gn�ªa dalej | mo»e on by¢ twoim nowym zi�iem imy±l�, »e zas by±ie si� spotkali. Ka»esz nam przebaza¢. Nie s¡dzisz, »ewinna± zrobi¢ to samo wzgl�dem Johna?Donna nawi¡zywaªa do zdarzenia sprzed roku, kiedy John napastowaª moj¡órk�. Prosiªa nas wtedy o wiele rzezy. Teraz niew¡tpliwie wiedziaªa dobrze,gdzie uderzy¢ | musiaª j¡ prowadzi¢ Baba! Nauzaj przykªadem to pod-stawa nauk Sai, a sªowo ÿprzebazenie" natyhmiast przywoªaªo mi na pami�¢duhowe nauki : : : ÿMiªo±¢ daje i przebaza", mówi Sai. Bª¡dzi¢ jest rzez¡ludzk¡, przebaza¢ | Bosk¡, itd.Powiedziaªam jej, »e przedyskutuj� t� pro±b� z jej tat¡ i kazaªam jej za-dzwoni¢ za dwa dni. Tam, gdzie obenie mieszkaªa, nie byªo telefonu.Sai mówi: ÿNie traktujie zegokolwiek jako zªe. Je±li jaka± osoba uzyniªawam krzywd� i potraktujeie to jako zªo i odpªaiie tym samym, wtedy samistajeie si� ¹li. Ale je±li pozostajeie dobrzy i nie uwa»aie innyh za zªyh,zdobywaie tym samym prawo do zreformowania ih. Zªe post�pki winny spo-tyka¢ si� z dobrymi uzynkami i dobrymi nastawieniami, a wtedy zªo zostanie



POWRÓT DO DOMU 17zmienione." [ÿConversations" s. 102℄Na nasz¡ deyzj� wpªyn�ªy te wªa±nie nauki. Oboje hieli±my im pomói mieli±my nadziej�, »e je±li umo»liwimy im rozpoz�ie od nowa, by¢ mo»ezmieni to ih »yie. Obdarzyli±my ih Miªo±i¡ Sai.Kiedy zadzwoniªa, powiedzieli±my jej, aby przyjehaªa z Johnem. Po kilkudniah zjawili si� w St. Louis. Byªa pó¹na no, a my postanowili±my osobi±ieih przywita¢, zamiast zostawia¢ wskazówki. W ten sposób mieli±my te» pew-no±¢, »e nie pogubi¡ si�. Przyjehali przerdzewiaªym starym gratem. ChybaSwami podtrzymywaª go, by si� nie rozleiaª. Byªo iemno; Donna wygl¡daªana wyhudzon¡, a dzieko miaªo dopiero kilka tygodni. Zmi�kªo mi sere. Na-zywali j¡ Tara Marie. Tara znazy ÿ±wiatªo". Robert i ja pokohali±my maª¡Tar� niemal natyhmiast. Wydaje si�, »e jest mi�dzy nami silna wi�¹.Cieszyli±my si� »e Donna jest znów w domu. Z Robertem ±wiadomie posta-nowili±my okaza¢ Johnowi nasz¡ miªo±¢ i wyrozumiaªo±¢, odsun¡¢ uprzedzeniaw my±lah i pojmowaniu jego osoby, jakie powstaªy z wze±niejszyh opowie±iusªyszanyh od Donny. Nasze stosunki zaz�li±my nawi¡zywa¢ od nowa maj¡nadziej�, »e nie wniesiemy »adnyh negatywnyh aspektów zy krytyki opartejna przeszªyh zdarzeniah. To miaªa by¢ ih szansa, a my nie zamierzali±mystawia¢ im na drodze nizego negatywnego. Przysposobili±my odpowiednionasze postawy, a sera nasze byªy otwarte i gotowe na przyj�ie Miªo±i Panai dzielenie si� ni¡ z nimi.ÿZawsze rozpowszehniajie rado±¢. Nie zasypujie innyh opowie±iami onieszz�±iah i zmartwieniah. No±ie u±mieh na twarzah tak, by ka»dy ktowas widzi zara»aª si� rado±i¡. Gdy opowiadaie innym o swoih sukesah,waszym elem jest wywoªanie w nih zazdro±i. Musiie nie tylko koha¢ in-nyh, ale musiie by¢ tak dobrzy, by i inni mogli was pokoha¢. Starajie si�poiesza¢, pokrzepia¢, dodawa¢ siªy i o±wiea¢ tyh, którzy s¡ biedni, zaªamani,sªabi i niedoinformowani. Uzbrajajie si� do tej roli."[ÿSathya Sai Speaks" 4, s. 274℄Chieli przenie±¢ si� do St. Louis i zaz¡¢ nowe »yie. Zgodzili±my si�,ozywi±ie. Nigdy nie miaªam tyle nadziei.Sai Baba byª tak dobry. Swami zadbaª o ka»dy szzegóª. Przenie±li si� doLake Ozark. Jest to maªe miasto, podobne do tego z Minnesoty, z któregoprzyjehali. Czuli si� tam lepiej ni» w wielkim mie±ie. Poniewa» tam, nadjeziorem Ozarks, mieli±my równie» nasz domek wzasowy, byªo wiele okazjispotykania si� z nimi. Byªo to idealne miejse.Oboje dostali dobre prae. Jedno praowaªo w dzie«, a drugie | wie-zorami. Nie trzeba byªo wynajmowa¢ opieki do dzieka. My wyposa»yli±myih mieszkania w meble i inne artykuªy pohodz¡e gªównie z drugiej r�ki.Znale¹li±my dla nih ªadny domek wzasowy, dali±my im samohód i, dopókinie mieli wªasnyh dohodów, zapewnili±my im pomo �nansow¡. Wszystkieprzeszkody zostaªy usuni�te i powodzenie znajdowaªo si� teraz w ih r�kah.Trwaªo to trzy miesi¡e. Potem John zostawiª Donn�. Nie zgodziª si� na±lub, a teraz znalazª sobie inn¡ partnerk�. Wi�kszo±¢ ih zarobków wydawaªna alkohol.Powiedzieli±my Donnie, »e je±li zostawi go na dobre, b�dziemy jej pomaga¢.Rozmawiali±my te» z jej bratem i siostrami i wszysy wyrazili h�¢ wsparia



18 WIZJA SAI (II)jej w przypadku rozpoz�ia nowego »yia. Miaªa zadzwoni¢ do nas za dzie«lub dwa, ale : : : nigdy tego nie zrobiªa.Badaj¡a t� spraw� polija znalazªa pusty domek wzasowy. Nie byªo animebli, ani Donny. Nie mieli±my poj�ia, gdzie ona si� z dziekiem podziewa.Wiedzieli±my jednak jedno: Donna nie potra�ªa zdeydowa¢ si� na opuszzenieJohna. Wygl¡daªo na to, »e istniaªa mo»liwo±¢, i» pewnego dnia wrói do niej.Sai mówi: ÿDzisiejszy ±wiat przepeªniony jest strahem. Strah prze±ladujeludzi w domu, na uliy, w podró»y poi¡giem, autobusem i samolotem. �ródªemtego wszehobenego strahu jest brak w umysªah ludzi zystyh i ±wi¡tobliwyhmy±li. Caªy ±wiat jest nizym labirynt, w którym za ka»dym zakr�tem zai si�strah." [ÿIndian Culture and Spirituality" s. 71℄Zadaªam sobie pytanie: ÿDlazego moje dzieko jest tak ±lepe na miªo±¢,któr¡ hemy jej da¢? Dlazego wybiera »yie z osob¡, która zn�a si� nadni¡? Czy w jej ierpi¡ej duszy nie ma miªo±i zy ho¢by szaunku do siebiesamej? Oh, jak nie znosz� ±wiadomo±i jej ierpienia. Dlazego jest tak ±lepana nasz¡ miªo±¢ i proponowan¡ pomo? Dlazego, Swami, Donna nie mo»ewesprze¢ si� na nas dopóki nie znajdzie wªasnyh siª?Uieka, gdy si� przestraszy. Jak»e martwiªam si� o nih! Miaªa bardzomaªo pieni�dzy. Gdzie spali? Czy jedli? Kto miaª trzyma¢ ih tam w swoihramionah? Oh Babo, to Ty zapewniasz wszystko. Czuli±my si� tak bezsilni.Kiedy nasz wpªyw wymkn¡ª si� nam z r¡k i nie byªo ju» ni do zrobienia,poddali±my si�. W takih skrajnyh przypadkah bezradno±i, mo Boga stajesi� ozywista.Zdali±my sobie spraw�, »e dopóki rzua si� w ramiona m�»zyzny, któryzn�a si� nad ni¡ i który jest alkoholikiem, dopóty nie mo»emy ni jej pomó.Próbowali±my. To byª drugi przypadek, »e umie±ili±my Donn� w umeblowa-nym mieszkaniu. I znowu zdarzyªo si� to samo. Zmiana musi przyj±¢ z jejwn�trza : : : nam nie pozostaªo ni innego, jak polega¢ na Swamim.Pomy±laªam, »e jest w tym pewna analogia z naukami Sai. Baba wielokrot-nie mówi, »e nie przyhodzimy do Niego po to, o On ma do dania. Przyho-dzimy natomiast po zaspokojenie naszyh przyzwyzaje« i pragnie«. Ponadtojeste±my ±lepi na prawd� o Miªo±i, jak¡ On nas darzy. On za± ma skuter�e, gdy» musi zeka¢, dopóki sami nie postanowimy si� zmieni¢. Poprzezmaierzy«stwo Swami wiele nauzyª mnie o Bogu i Jego relaji do nas. Byierodziem jest bardzo trudne, ale daªo mi to wspóªzuie i wgl¡d. Zmi�kzyªoto moje sere.Zaªamaªy si� nasze nadzieje w stosunku do Donny. Pytaªam: ÿCzy naszymdzieiom ni nie grozi? Gdzie tej noy uªo»yli swoje gªowy?" Dzieko jesttak maªe | ma zaledwie kilka miesi�y. Teraz martwili±my si� o dwoje |Donn� i male«k¡ Tar�, która skradªa nasze sera. Nie wiedzieli±my, gdzie si�podziewaj¡. Czuªam wielk¡ pustk�.Kiedy nadhodzi nony zi¡b, moniej owijaie si� pledem, nieprawda»? Po-dobnie, kiedy ogarnia was smutek, ia±niej otulie swoje umysªy iepªem imie-nia Pana. [ÿSathya Sai Speaks" 4, s. 36℄



R�KOPIS
Nadszedª zas naszego wyjazdu do Indii do Sai Baby. Miaªam ju» gotowyr�kopis ksi¡»ki! W tym roku aª¡ swoj¡ energi� konentrowaªam na pisaniu.Musiaªam podda¢ si� odziennej dysyplinie i u±wiadomiªam sobie, »e to maªe¢wizenie byªo w rzezywisto±i jedn¡ z przyzyn, dla któryh Swami zaj¡ªmnie pisaniem. W istoie nie jest wa»ne, o robimy dla Swamiego; do osi¡-gni�ia duhowyh elów potrzebujemy owyh nauk, które wyi¡gamy z danegoprzedsi�wzi�ia rozwijaj¡ego nasz harakter.Byªam bardzo szz�±liwa, »e mój wysiªek daª efekt w postai tego manu-skryptu. Bardzo pragn�ªam przedstawi¢ go Swamiemu. Czuªam si� jak nie-posªuszne dzieko, które skorygowane i zdysyplinowane przez rodzia wraateraz do domu i lizy na aprobat� Boskiego Oja.Za takim my±leniem kryªo si� ozekiwanie, »e mój rodzi Pan Sai Babaprzyjmie mnie z otwartymi r�kami. Nie hiaªam my±le¢ o negatywnym odbio-rze, hoia» wiedziaªam, »e istniaªa taka mo»liwo±¢. Interesowaªa mnie tylkoJego akeptaja i uznanie. Jedyne, zego ozekiwaªam »e powie, to ÿDobrarobota!"Mimo, »e wiem »e On ozekuje ode mnie podj�ia si� roli dorosªego, nie-kiedy w stosunkah z Sai Bab¡ przyjmuj� rol� dzieka. Bardzo ªatwo jest by¢dziekiem wobe natury Boga i Jego roli jako naszego Boskiego Rodzia. BroniOn nas, prowadzi i zaopatruje. Mówi by±my polegali na Nim we wszystkim;by±my Mu si� oddali.Jednak poleganie na naszym Boskim Rodziu jest zym± innym ni» od-danie. Mog� polega¢ na Swamim w sprawah wszystkih moih potrzeb tak,jak dzieko jest uzale»nione od swoih rodziów. Natomiast oddanie powinnoodpowiada¢ stwierdzeniu: On okre±la moje potrzeby.Sai Baba prauje nad ka»dym z nas, uz¡ go byia dorosªym | duhowodorosªym. Celem ka»dego ziemskiego rodzia jest nauzenie swoih dziei sa-modzielno±i. Celem ka»dego dzieka jest dorosªo±¢. Kiedy dziei my±l¡, »es¡ dojrzaªe i h¡ przyj¡¢ odpowiedzialno±¢ podejmowania wªasnyh deyzji,z�sto nie s¡ ±wiadome, »e za tym senariuszem kryje si� odpowiedzialno±¢ zaskutki ih post�powania. To samo dotyzy moih stosunków z Sai Bab¡. Mimo»e rozumiem te stosunki, moje odzuia s¡ i¡gle tymi dziei�ymi | lizenie19



20 WIZJA SAI (II)na Jego bezwarunkow¡ akeptaj�.Do Jego a±ramu przyjehali±my 23 grudnia | zm�zeni, ale nieierpliwidosta¢ si� do naszego pokoju, wysprz¡tania tam i odpr�»enia si� przed popo-ªudniowym dar±anem. Jeste±my ÿprzydzieleni", o oznaza, »e w i¡gu rokubiuro kwaterunkowe wykorzystuje nasz pokój dla innyh go±i odwiedzaj¡yhSai Bab� w i¡gu roku, ale kiedy przyje»d»amy, my mamy pierwsze«stwo. Je±likto± korzysta z naszego pokoju, jest proszony o opuszzenie go.Panie z naszego pokoju nie hiaªy si� wyprowadzi¢ i uzyniªy to dopieropó¹nym popoªudniem. Mogªabym zrozumie¢ ih opór | szzególnie, je±limiaªy przenie±¢ si� pod wiaty albo do innego budynku. Jednak kobietomtym przydzielono pokój s¡siaduj¡y z naszym. Powiedziano nam, »e mo»emysi� wprowadza¢, ale gdy przyszli±my z naszymi baga»ami, pokój byª zamkni�tyna kluz. Musiaªam podj¡¢ zabaw� w howanego. Kiedy znalazªam jedn¡ zztereh mieszkanek, powiedziaªa mi, »e kluz ma druga kobieta. Kiedy znala-zªam t� drug¡, dowiedziaªam si�, »e ma go jedna z pozostaªyh dziewzyn itd.,itd. Zastanawiaªam si�, zy wiedz¡ jakiego przysparzaj¡ nam kªopotu.Zawsze jestem zaskozona, gdy jaka± osoba zahowuje si� niestosownie dodanej sytuaji albo miejsa. W tym przypadku ozekiwaªam, »e ludzie »yj¡yw duhowym miejsu b�d¡ zahowywa¢ si� milej. Caªa atmosfera duhowego±rodowiska powinna odzwieriedla¢ duhowe nauki nauzyiela, guru. Jednakfakt, »e jaka± osoba przyje»d»a do ±wi�tego miejsa, nie konieznie oznaza, »ejest ona ju» ±wi�t¡ osob¡. Po prostu pragnie tak¡ by¢.Ludzie przyje»d»aj¡y do Bhagawana kieruj¡ si� wielu rozmaitymi pobud-kami i maj¡ ró»norodne osobowo±i. Niekiedy odwiedzaj¡y bardziej s¡ za-interesowani szukaniem zjawisk paranormalnyh, zego± sensayjnego w SaiBabie, a naprawd� w ogóle nie iekawi ih praktykowanie Jego surowyh reguªbezinteresownej miªo±i.Przyjehali±my akurat na Bo»e Narodzenie. W Prasanthi jest to szzególnyokres dla hrze±ijan, poniewa» Sai Baba elebruje wtedy urodziny Chrystusai darzy spejaln¡ uwag¡ przybywaj¡yh na te urozysto±i. Te zarodziej-skie hwile odtwarzaj¡ o± z duhowej »arliwo±i, jak¡ musieli mie¢ pierwsiuzniowie i adoratorzy Jezusa.Bo»onarodzeniowy satsang i ±piewanie kol�d rozpozyna si� na okoªo 10 dniprzed Bo»ym Narodzeniem. Na satsangu odziennie wyst�puje inny mówa,który dzieli si� swoimi prze»yiami z obokrajowami. Przy jednej z takihokazji wysªuhaªam opowie±i Nassima Mishaana, znanego wielu z nas jakoNate.ÿPrzez wszystkie te lata kiedy tu przyje»d»aªem, za ka»dym razem prze-»yia byªy inne, nigdy takie same, zawsze wyj¡tkowe. Przyje»d»aªem do Bo-skiej Obeno±i ponad pi�¢dziesi¡t razy, a najwi�kszym udem, jakiego byªem±wiadkiem, jest przemiana, któr¡ kieruje w nas. Jest to powolna i staªa prze-miana, która dokonuje si� z dnia na dzie«. Musimy zdawa¢ sobie spraw� z tejzahodz¡ej w nas transformaji.Przyhodzimy by Go zobazy¢, zobazy¢ Jego lile, Jego materializaje, alejest to tylko z�±¢ zewn�trzna. Prawdziwy sens podró»owania do Niego za-wiera si� w spotkaniu z Jego Bosk¡ Obeno±i¡ i skierowaniu si� do naszegown�trza i u±wiadomieniu sobie, kim jeste±my. Nie jeste±my iaªem; jeste±my



R�KOPIS 21nad±wiadomo±i¡. Jest to rzezywisty powód naszyh podró»y i przy �aseSai powiedzie si� nam.Musimy by¢ ±wiadomi, »e On jest wykonaw¡. On to wszystko robi. Onwywy»sza nas, str¡a z piedestaªu, sprawia »e si� ±miejemy albo pªazemy, dajenam »yie i powoduje, »e umieramy. Tak, rzezywi±ie tak si� dzieje! Sam tegodo±wiadzyªem.Ile± lat temu byªem bardzo hory w swoim kraju. My±laªem, »e umr�.Kiedy przyjehaªem do Prasanthi, wezwaª mnie i powiedziaª:| Jak twoje zdrowie?| Swamid¹i1, bardzo ¹le; byªem bardzo, bardzo hory | powiedziaªemMu.| Chory? Ty zmarªe±! Daªem i »yie z powrotem; daªem i drugie »yie| odpowiedziaª.Bierzmy wszystko z rado±i¡! Pami�tam, »e kiedy po raz pierwszy przyje-haªem do Indii, bardzo pragn¡ªem znale¹¢ Boga. Wiele zytaªem o Indiah.Odwiedziªem wielu ±wi�tyh i m�drów, ale nie znalazªem tego, zego szuka-ªem.Ostatniego dnia pobytu w Delhi znalazªem ksi¡»k� ¯Sai Baba | Man ofMirales (Czªowiek Cudów)® napisan¡ przez Howarda Murpheta. Przezyta-ªem j¡ i powiedziaªem sobie, »e powinienem spotka¢ si� z Sai Bab¡. Byªo toto, zego szukaªem, ale jak mam dosta¢ si� do tej maªej wioski?W ko«u dotarªem do Puttaparthi. Przebywaªem tam przez trzy tygodnie.Na dzie« przed wyjazdem, na porannym dar±anie, Swami odezwaª si� do mniemówi¡:| Zobazymy si� po poªudniu.Po poªudniu, przyszedª do miejsa, gdzie si� znajdowaªem i wezwaª wszyst-kih wokóª mnie, opróz mnie! Byªem bardzo zªy. Przyjaiel powiedziaª:| Czemu si� gniewasz? Powiedziaª i, »e si� zobazyie i tak byªo.To jeszze bardziej mnie rozzªo±iªo. Pomy±laªem, »e nie do±¢ »e mnie niewezwaª, ale jeszze si� ze mnie naigrywa.Nast�pnego dnia podszedª do mnie i powiedziaª:| ID�, id¹ na interview.Pofrun¡ªem! Byªem jedynym obokrajowem tego dnia. Swami mówiªwiele w j�zyku telugu, a potem zakr�iª r�k¡ i zmaterializowaª pier±ie«. Sie-dziaªem z tyªu. Pokazaª pier±ie« ka»demu, a nast�pnie zawoªaª mnie i wªo»yªgo na mój pale. Rozpªakaªem si� jak dzieko. Potem powiedziaª wiele, wielerzezy. Poprosiªem o pozwolenie ponownego przyjazdu.| Tak; wiele, wiele, wiele razy.Musimy zda¢ sobie spraw� z tego, »e jest On WSZECHOBECNY,WSZECHWIEDZ�CY i WSZECHMOCNY. Jeste±my tutaj poniewa» On naswezwaª. Ka»dego z nas sprowadziª tutaj. Oto o musimy zrozumie¢. Wy-korzystajmy najlepiej t� okazj�. Kiedy± b�dziemy jego posªa«ami. B¡d¹myszz�±liwi aªym naszym serem, b¡d¹my szz�±liwi. D¹ai Sai Ram!"Dar±an w wigili� Bo»ego Narodzenia byª jednym z najbardziej wzrusza-j¡yh prze»y¢, jakih kiedykolwiek do±wiadzyªam. Siedzieli±my zekaj¡ na1Ko«ówka {d¹i wyra»a szaunek.



22 WIZJA SAI (II)wyj±ie Swamiego. Mono padaªo, ale nikt nie odszedª. Przemozeni wielbi-iele ubrani w swoje najlepsze stroje siedzieli ze zi¡ na dar±anowym plauzekaj¡ na pojawienie si� ÿih" drogiego Sai.Kiedy siedziie po±ród tysi�y ludzi dziel¡ z nimi tak mono duhowonaªadowane hwile, waszemu seru nie pozostaje ni, jak tylko wzruszy¢ si� nawidok Naszego Ukohanego Sai.W tym roku deszz byª dodatkiem do szzególnej atmosfery ±wi�ta Bo»egoNarodzenia. Wymagaª on od ka»dego z nas odrobin� zego± wi�ej. Nasze po-±wi�enie wyzwoliªo niewypowiedziane uzuie jedno±i. Ka»de z nas musiaªoznosi¢ t� sam¡ niewygod� | trudne warunki w deszzu. Oto siedzieli±my wdeszzu | tysi¡e wielbiieli o jednakowym nastawieniu i w tym samym elu:zekaj¡ na Sai Bab�. Ta sytuaja wzmogªa nasze pozuie jedno±i i miªo±¢do Niego.Wszystko to sprawiªo, »e pozuªam i» w jakim± drobnym stopniu, przez toniewielkie po±wi�enie, dawaªam o± Naszemu Panu. On daje i daje, i dajeka»demu z nas na tak wiele sposobów, tak z�sto, tak du»o. Jego dawaniepobudza we mnie pragnienie dawania Jemu. To wªa±nie byªo to szzególneuzuie, które tego dnia w�drowaªo od Niego do mnie i z powrotem. Byªato wi�¹ miªo±i spot�gowana przez wszystkih obenyh, która energetyzowaªaten wspaniaªy bo»onarodzeniowy Dar±an w deszzu.Kiedy Swami ukazaª si� na werandzie, i¡gle jeszze padaªo. Spojrzaªamw niebo, aby sprawdzi¢, zy deszz ustanie. Nie hiaªam, »eby nasz drogiPan mókª, ale deszz nie powstrzymuje Go od przyj±ia do swoih wielbiieli.Jak»e byªo mi przykro, gdy patrzyªam jak idzie w deszzu, ale On ja±niaªnizym sªo«e sun¡ w swojej pomara«zowej tunie i z promiennym, iepªymu±miehem Miªo±i. Popatrzyª na nas wszystkih siedz¡yh jak kazki nastawie i z gestem karenia powiedziaª:| Dlazego siedziie na deszzu?Wie On, »e kiedy jest pora na dar±an, nikt nie odhodzi | szzególnie wWigili�.ÿZróbie tylko jeden krok naprzód, a Ja uzyni� sto kroków ku wam. Uro«ietylko jedn¡ ªz�, a zetr� sto z waszyh ozu. Tylko w ten sposób bªogosªawi�!Nieh wzrasta wasza ananda (bªogo±¢)." [ÿSathya Sai Speaks" 4, s. 36℄Kiedy zbli»yª si� do mnie, uniosªam r�k� podaj¡ w Jego kierunku listy odwielbiieli z domu i powiedziaªam:| Swami?Pytaªam niewypowiedzianymi sªowami, zy zehe wzi¡¢ je. Podszedª domnie, wzi¡ª listy i u±miehn¡ª si� z serdezn¡ sªodyz¡. Miªo±¢, któr¡ namdaje, mo»e ulezy¢ wszystkie nasze rany. Ile» to razy w tym roku rozmy±laªam,jak te» b�dzie wygl¡daªo moje najbli»sze spotkanie z Sai? Czy zareaguje namnie po tym, jak odesªaª mnie sprzed pokoju interview? Czy udaªo mi si�ponownie zdoby¢ Jego ªask�? Ah, jak bardzo wypatrywaªam tego pierwszegospotkania. Nie byªo takiego prezentu pod hoink�, który mógªby si� równa¢ zwªa±nie otrzymanym od Niego.Po dar±anie Sai pla pustoszaª i wszysy wielbiiele opªywali miªo±i¡ niedbaj¡ o przeiekaj¡e ubrania. Pierwsz¡ spraw¡ do zaªatwienia byªo przebra-nie si� w suhe rzezy. Kiedy do pokoju przyszedª Robert, podzieliª si� swoimi



R�KOPIS 23wra»eniami z dar±anu. Nie mówiª o nizym innym tylko o Miªo±i, jak¡ od-zuwaª kiedy Sai staª obok koªysz¡ si� i gestykuluj¡. Jego znajomy ruh r�kizatazaj¡ej w powietrzu maªy okr¡g, wydaje si� odzwieriedla¢ Jego pra�nad ozyszzaniem nas i otazaj¡ej atmosfery.Gdy byªam w pokoju, spojrzaªam w dóª na stóª i zauwa»yªam nast�pu-j¡y ust�p w ÿSanathana Sarathi": ÿKiedy mój deszz dotyka was, wtedy wasozyszzam. My±lie o Mnie!"Na bad¹any wszysy ludzie wróili w zystyh, suhyh ubraniah; pogodasprzyjaªa | przestaªo pada¢. Swami kazaª swoim hªopom postawi¢ swójzerwony fotel na werandzie. Poniewa» byª gªówn¡ atrakj¡, wszystkie ozybyªy zwróone na Niego. Bo»onarodzeniowy hór zaz¡ª ±piewa¢ i, jak gdyby wodpowiedzi, przyszedª znów deszz, hoia» sªabszy. Swami byª bardzo szz�-±liwy. Poruszaª r�k¡ w takt ±wi¡teznyh melodii ±piewanyh przez hór. Immoniej padaªo, tym szybiej Sai poruszaª r�k¡. ÿPrzeie» On nas oraz bar-dziej ozyszza" | pomy±laªam. Wszystkie suhe ubrania znów byªy przesi¡k-ni�te.Wydawaªo si�, »e Swami bawi si� z nami. Kiedy sko«zyªy si� pie±ni bo-»onarodzeniowe, Sai nie baz¡ na deszz za»yzyª sobie, aby±my za±piewalitroh� bad¹anów. Najwyra¹niej podobaªa Mu si� ta zabawa!Ta Wigilia zainspirowaªa mnie do napisania artykuªu ÿBo»onarodzeniowydar±an w deszzu". Cieszyªam si�, gdy» artykuª ten wydrukowano w grudnio-wym numerze ÿSanathana Sarathi". Byª to dla mnie znak, »e Baba zaakep-towaª moje pisanie w tym roku.W a±ramie poranek Bo»ego Narodzenia przebiega aªkiem inazej ni» tra-dyyjne bieganie, by sprawdzi¢ o �wi�ty Mikoªaj przyniósª nam pod hoink�.Tu wstajemy wze±nie i o ±wiie zbieramy si�, aby zobazy¢ naszego Panastoj¡ego na balkonie i udzielaj¡ego tradyyjnego bo»onarodzeniowego Bªo-gosªawie«stwa.Wszysy zagranizni wielbiiele formuj¡ proesj� i id¡ wokóª a±ramu ±pie-waj¡ kol�dy. Proesja ko«zy si� pod balkonem Sai Baby. Tam na stoj¡ wy-peªniamy dziedzinie Mandiru tysi¡ami male«kih ogników. Ka»da ±wiezka,jak¡ trzymamy, symbolizuje nasz wªasny maªy wkªad ±wiatªa dla Jego ±wiata,który tak bardzo potrzebuje Jego duhowego ±wiatªa.Energia Miªo±i Swamiego spowodowaªa, »e z lekk¡ dusz¡ wraaªam dopokoju rozmy±laj¡ po drodze. Potem byªo zwykªe poranne przepyhanie iproedury przygotowania si� na spotkanie z naszym Panem Sai Jezusem nabo»onarodzeniowym Dar±anie.W tym roku pod Jego hoink¡ znalazªam niespodziewany prezent ±wi¡-tezny. Kiedy podeszªam do obszaru formowania szeregów dar±anowyh, po-proszono mnie o doª¡zenie do pi�iu zagraniznyh wielbiieli rozdaj¡yhbo»onarodzeniowy Prasad (po±wi�ony poz�stunek). Po raz pierwszy pozwo-lono zagraniznym wielbiielom rozdawa¢ prasad na plau dar±anowym. Tak,jak gdyby nie stanowiªo to jeszze wystarzaj¡ej rado±i dla mojego sera, do-staªam od Niego jeszze jeden prezent | miejse w przednim szeregu wprostprzed werand¡. Miaªam widok nizym z lo»y teatralnej! Takie umiejsowieniezapewniaªo ªatwy do nas dost�p, gdy nadejdzie pora na rozdzielanie prasadu.K¡pi¡ si� w promieniah porannego sªo«a, siedziaªam wpatrzona w drzwi



24 WIZJA SAI (II)do pokoju interview w nadziei, »e uhwy� pierwszy widok Sai wyhodz¡ego,by udzieli¢ nam dar±anu. Wªa±nie w my±lah dzi�kowaªam Mu za szz�±ieotrzymania najlepszego miejsa, gdy zªonkini grupy sewa dal, która zaprosiªamnie do tej grupy, teraz prosiªa, bym przeszªa do tyªu, gdy» miejse to b�dziepotrzebne dla kogo± innego. ÿCó»" | pomy±laªam | ÿdzi�ki za krótkotrwaªeprze»yie!" Pami�taªam o powiedzeniu Sai: ÿRado±¢ jest krótk¡ przerw¡ mi�-dzy dwoma smutkami!" Wstaªam i przesiadªam si�.Chªopy ze szkoªy Sai Baby zabawiali nas pie±niami i muzyk¡. Grali i±piewali nizym herubini Boga w niebia«skim otozeniu. Prze»ywanie tegospektaklu jest najwspanialszym sposobem sp�dzenia Bo»ego Narodzenia dlaka»dego hrze±ijanina. Kiedy nadszedª zas rozdawania prasadu, wiedziaªam»e jest to dla mnie zaszzyt, poniewa» reprezentuje rozdzielanie po»ywieniaw±ród Jego wielbiieli | jest to szansa podawania masom ludzi prasadu MI-�O�CI w Jego Boskiej Obeno±i i pod Jego bezpo±rednim kierunkiem. Mia-ªam nadziej�, »e byª to znak na moj¡ przyszªo±¢ |mó wypeªnia¢ wyi¡gni�te,potrzebuj¡e r�e Jego Sªodk¡ Miªo±i¡.Swami kierowaª t¡ z�±i¡ swojej sztuki stoj¡ na shodah werandy. Gdyprzehodzili±my przed Nim tam i z powrotem, wydawaª poleenia hªopom,aby przynie±li wi�ej, nam za± zwraaª uwag�, je±li pomin�li±my jaki± obszar,aby nikt z Jego trzody nie zostaª zapomniany. Kiedy aªa ilo±¢ prasadu zostaªarozprowadzona, ni nie pozostaªo dla rozdaj¡yh. Ale gdy usiedli±my, Swami,który wie o wszystkim i wszystko zapewnia k¡demu z nas, kazaª przynie±¢jeszze jedno pudeªko sªodyzy przeznazonyh dla nas. Karmi On nie tylkoobsªugiwanyh, ale tak»e obsªuguj¡yh.Gdy przebywam w towarzystwie Swamiego, wydaje si� »e zas si� zatrzy-muje. Byªam zdumiona, »e upªyn�ªo póªtorej godziny. Ka»de z nas w tenbo»onarodzeniowy poranek zostaªo suto obsypane Jego Miªo±i¡.Kolejnej nauki udziliª mi w ten dzie« Bo»ego Narodzenia wiezorem, kiedySai Baba wygªaszaª swój bo»onarodzeniowy Dyskurs i kiedy odbyªa si� inse-nizaja sztuki prezentowana przez dziei z zagraniy. Przyszªam wze±nie wnadziei, »e ªatwo znajd� wolne krzesªo. Pozostaªy jednak tylko dwa krzesªa,wi� usiadªam w jednym z nih ale, niestety, daleko od seny. Kiedy otworzonowielkie drzwi z boku hali, przeniosªam moje krzesªo na tyª przedniego sektoraw ksztaªie ªuku.Gdy wyszedª Swami, jak gdyby znik¡d pojawiªy si� tªumy ludzi otaza-j¡ krzesªa. Poniewa» byªam w ostatnim rz�dzie, tªumy napieraªy wªa±nie namnie. Jedna z dziewzyn obok mnie oparªa si� tak mono, »e poprosiªam j¡o odsuni�ie si� z uwagi na moje niesprawne pley i bóle. Odpowiedziaªa nie-grzeznie i nie odsun�ªa si�. Byªo gor¡o. Postanowiªam przeprowadzi¢ maªedo±wiadzenie. Zamkn�ªam ozy i medytowaªam o tej mªodej dziewzynie ijej rodzinie stoj¡ej wokóª mojego krzesªa. Przesyªaªam im przez siebie miªo±¢Swamiego i wkróte odsun�li si�, a owa dziewzyna zaz�ªa bardzo przyja¹-nie do mnie mówi¢. Dzi�ki temu mogªam teraz wygodniej wsªuhiwa¢ si� wdyskurs Sai. Cz�sto przypomina On nam, »e miªo±¢ jest najwi�ksz¡ siª¡.W przerwie mi�dzy dyskursem i przedstawieniem, wstaªo kilka kobiet zpierwszego rz�du. Jedna z nih, nieznajoma, popatrzyªa na mnie i powiedziaªa:| Czy he pani usi¡±¢ na moim miejsu? Ja wyhodz�.



R�KOPIS 25| Tak; dzi�kuj� | odpowiedziaªam i dzi�ki temu dziei�e przedstawienieogl¡daªam z przedniego rz�du.Pami�taªam, »e tego dnia rano miaªam przednie siedzenie i zostaªam po-proszona o przesuni�ie si� na tyªy. Po poªudniu miaªam z kolei miejse z tyªu,a zaproszono mnie na przód. Zastanawiaªam si�, o to miaªo znazy¢.Bo»e Narodzenie, obhodzone tak materialistyznie jak znaªam z domu,straiªo dla mnie sens. Z Sai rado±nie sp�dzam ten ±wi�ty dzie«. U±wiadamiamsobie, »e jest to jedyny sposób, w jaki pragn� w przyszªo±i elebrowa¢ ±wi�to±¢Urodzin Jezusa.Tyle rzezy wydarzyªo si� od zasu naszego przyjazdu przed dwoma dniami.Nie do wiary! Jak On obsypywaª mnie swoj¡ miªo±i¡! Jak w ogóle mogªamw¡tpi¢ w Jego staª¡ Obeno±¢? Na sze±¢ miesi�y przed nasz¡ podró»¡ do In-dii, nasze dziei sugerowaªy, by±my jehali przez Daleki Wshód, zamiast przezEurop�, gdzie wzmogªa si� aktywno±¢ terrorystów. Byªo to troh� niepokoj¡e,poniewa» zwórka znanyh nam wielbiieli zostaªa rzezywi±ie porwana. Zgo-dzili±my si�. Kieruj¡ si� zdrowym rozs¡dkiem poleieli±my przez Singapur.Ju» na pierwszym naszym dar±anie Robert dostaª miejse w pierwszym rz�-dzie. Sai Baba podszedª do niego i wzi¡ª listy napisane przez wielbiieli wkraju. Wtedy Robert ukl¡kª i powiedziaª:| Dzi�kuj� Ci Swami za bezpiezne dowiezienie nas tutaj.| Nie byªo porwania! | odpowiedziaª Baba.Zapomnieli±my ju» o naszyh niepokojah podzas rezerwaji biletów przedsze±iu miesi¡ami, ale Swami wiedziaª o wszystkim.Wszystkie te drobne zdarzenia staªy si� wkróte zym± wi�ej ni» koiny-denjami, w szególno±i dlatego, »e zahodziªy tak z�sto. Kiedy± sªyszaªam,jak Swami mówi: ÿJe±li nie dostrzegasz Boga : : : kto wi� pobudziª?" Bar-dzo spodobaªo mi si� to stwierdzenie. Jest tak jasne. Bóg mieszka w moimseru i stale tam przebywa. To ja postanawiam odwiedza¢ Go w seru po-przez ±wiadome staranie si� o Jego porady. Wielokrotnie jednak robi� o±bez uprzedniego doiekania. Gdy zuj�, »e Swami zdaje si� nie reagowa¢ namoje modlitwy, albo ignoruje mnie, wtedy stawiam sobie pytanie: ÿKto wi�pobudziª?"Niekiedy nie dostrzegamy w naszym »yiu obeno±i Boga, poniewa» nasza±wiadomo±¢ nie jest dostateznie dostrojona. Sªyszaªam jak ludzie mówi¡, »enie u±wiadamiaj¡ sobie, by Bóg robiª dla nih okolwiek i »e sami panuj¡ nadswoim »yiem.ÿUwa»aie, »e ±wiat jest bardzo wam bliski, jako »e jest wokóª was i z wami.Gdy jednak maie pokaza¢ Pana, wskazujeie Go gdzie± bardzo daleko od was,albo gdzie± w górze. Jest to bª¡d. Pan jest blisko; to ±wiat jest daleko. Wie-rzyie »e jest odwrotnie, gdy» obawiaie si� prawdy i woliie oszukiwa¢ si�."[ÿSathya Sai Speaks" 2, s. 166℄Kiedy odwiedzam Sai w Prasanthi Nilayam i jestem z dala od rozprasza-j¡yh wpªywów »yia, ªatwiej mi dostroi¢ si� do Jego Boskiej Interwenji.Szzególnie wtedy, gdy okolizno±i dramatyznie odbiegaj¡ od normy. Wy-raz Jego woli postrzegam najwyra¹niej, gdy jest uwydatniana poprzez Jegowi�ksz¡ lub mniejsz¡ zewn�trznie przejawian¡ wobe mnie uwag�. Warto te»zauwa»y¢, »e wi�kszego udziaªu ±wiadomo±i wymaga zignorowanie kogo±, ni¹li



26 WIZJA SAI (II)dora¹ne spotykanie si� z nim. Tylko tak si� wydaje, »e On unika lub ignorujemnie.Inny przykªad dziaªania w moim »yiu Jego Boskiej Woli pohodzi z dnianowego roku. Wszysy stali±my w koleje do audytorium Purnahandra (zyt.Purna¢andra) na Jego popoªudniowy Dyskurs. Tªum byª do±¢ niezdysyplino-wany i grupa sewa dal nie byªa w stanie zapanowa¢ nad wielk¡ lizb¡ wielbiieli,którzy przybyli na ten ±wi¡tezny okres. Nigdy w audytorium nie przypadªomi miejse w przednim rz�dzie, gdy» w wi�kszo±i s¡ one zarezerwowane dlaspejalnyh go±i. Tego dnia jednak miaªam by¢ ÿspejaln¡ osob¡". Przewo-dz¡a ohotnizym sªu»bom Mataji wybieraªa rodziny VIP (bardzo wa»nyhosobisto±i) do zaj�ia tyh spejalnyh miejs i nagle jej pale wskazaª namnie. Nie zekaªam, a» zmieni zdanie. Za±wieiªo dla mnie sªo«e. Pop�dzi-ªam do auli Purnahandra. Niektórzy moi znajomi ju» siedzieli w przednimrz�dzie. Nieo ±isn�li si� robi¡ mi miejse.Po dyskursie Sai obejrzeli±my i wysªuhali±my muzyznego konkursu Jegouzniów. Ka»da kolejna prezentaja byªa doskonalsza od poprzedniej. Z po-wodu ih wielkiej profesjonalno±i, trudno byªo uwierzy¢, »e uzestnikami kon-kursu byli uzniowie Sai Baby. Upajaªam si� wspaniaªo±i¡ hwili zaabsorbo-wana mistyznym brzmieniem muzyki i wizj¡ Sai w Jego królewskim fotelu.Po godzinah siedzenia na podªodze moje pley a» krzyzaªy dopominaj¡si� o uwag�. Program muzyzny prawie dobiegaª ko«a, kiedy na sen� wszedªostatni z uzestników konkursu. Nasz gospodarz najwybitniejszego muzykazostawiª na konie. Powietrze wypeªniªa anielska muzyka, a niebia«skie d¹wi�kipobudziªy te zaspane, zm�zone dusze do wyprostowania si� i wyt�»enia uwagi.Podzas gdy Sai koªysaª gªow¡ z boku na bok, mój wzrok spotkaª Jego i wkrótestaªam si� z�±i¡ Jego Bªogo±i. Straiªam pozuie iaªa i ju» nie dokuzaªymi »adne bóle. Byªam w siódmym niebie!ÿPromienna rado±¢ bij¡a z twarzy tego ogromnego tªumu jest pokarmem,którym »yj�. Orze¹wia Mnie wasze szz�±ie i zadowolenie. Rado±¢, któraja±nieje w waszyh ozah, gasi Moje pragnienie. Wasza ananda jest Moj¡ahar¡. W ogóle nie mam ohoty przemawia¢ do was, gdy» pragn� przekazywa¢wam Moj¡ Rado±¢ i wspólnie dzieli¢ wasz¡ Rado±¢. To wzajemne speªnieniejest zasadniz¡ rzez¡; mówienie i sªuhanie s¡ drugorz�dne."[ÿSathya Sai Speaks" 4, s. 332℄Podzas tego pobytu bardzo rzadko zdarzaª mi si� dar±an w pierwszym rz�-dzie. Zwykle wylosowywaªam numer mi�dzy 20 i 30. Po pierwszym dar±anietylko dwukrotnie przypadª mi pierwszy rz¡d. Raz, kiedy wzi¡ª mój list z pyta-niem zy Donna »yje i ma si� dobrze, a drugi, gdy otrzymaªam padnamaskari zaproponowaªam Swamiemu mój r�kopis, a On mi�kko powiedziaª:| Pozekaj : : : pozekaj.Nie byªo to tym, o hiaªam usªysze¢, ale Jego sªowa wyra»aªy fakt przy-j�ia do wiadomo±i, »e miaªam r�kopis. Byªam wdzi�zna.Ci¡gle sªyszaªam wewn�trzny gªos mówi¡y: ÿNie wybieraj numerków |siadaj na krzesªa. Kiedy b�d� i� potrzebowaª, wezw� i�. Ju» nie potrzebujeszi¡gªej opieki. Ju» dojrzaªa±. Braªem twoje listy, podpisywaªem obrazy, z�stoz tob¡ rozmawiaªem i podzas wielu wizyt udzieliªem i padnamaskaru. Te-raz przyszedª zas, by± siedziaªa z tyªu i pozwoliªa innemu wielbiielowi zaj¡¢



R�KOPIS 27swoje miejse." W miar� jak ubywaªo dni pobytu, wzrastaªa potrzeba zbli»e-nia si� do Baby. Przyhodziªam pó¹niej i siadaªam z tyªu. Nie wyi¡gaªamnumerków, tak jak mi nakazaª wewn�trznym gªosem. Post�powaªam w tensposób tak dªugo, jak potra�ªam, lez przygl¡danie si� z du»ej odlegªo±i byªobolesne | szzególnie, gdy przypominaªam sobie t� aª¡ uwag�, jak¡ darzyªmnie wze±niej. Pragn�ªam, by aªy Jego urok promieniaª wprost na mnie.Kiedy nie mogªam ju» dªu»ej znie±¢ tylnego miejsa, szªam do kolejki dar±a-nowej i losowaªam numerek. Miaªam nadziej�, »e moje wewn�trzne przesªaniebyªo nieprawdziwe. By¢ mo»e dzisiaj dostan� si� bli»ej przodu. Ale nawetkiedy wkªadaªam r�k� do worka, aby wyi¡gn¡¢ numer rz�du, otrzymywaªamostatni rz¡d. Pomagaª mi odwykn¡¢ od przednih rz�dów.ÿMy±liie, »e zwraam uwag� tylko na tyh, którzy siedz¡ z przodu, ale Jawidz� wszystkih i jestem ze wszystkimi | gdziekolwiek by nie byli. Wiedz¡ otym tylko i, którzy zostali pobªogosªawieni | nikt inny."Zªo±iªam si� na to unikanie Swamiego. Znów zuªam si� odrzuona i igno-rowana. ÿSk¡d te emojonalne wyskoki! Dlazego si� gniewam?" | zapytywa-ªam siebie. ÿDlazego mn¡ nosi?" Przyjrzaªam si� aªej sytuaji i zobazyªammoje pierwotne odzuia, z którymi rozpozynaªam t� wypraw� | ozekiwa-nie jakiego± uznania za pisanie tego r�kopisu mimo, »e odziennie zazynaªamz intenj¡ ÿWszystko o robi�, Tobie po±wi�am". Teraz jednak, gdy tutaj je-stem wystawiana na próby, stwierdzam »e to, o mówªam nie byªo tym, zegorzezywi±ie hiaªam. Jak ta niezysto±¢ wkradªa si� w moj¡ pierwotn¡ mo-tywaj�?�atwo jest obiea¢ albo wyrazi¢ dobr¡ wol�, ale gdy wzywa si� nas do po-st�powania zgodnego z obietni¡, wymaga to dodatkowyh siª. W tym przy-padku stan�ªam wobe zªo±i wywoªanej nieotrzymaniem tego, zego hiaªam.A przeie» odziennie przez aªy ten rok mówiªam Swamiemu, »e Jemu oddaj�wszystkie moje zyny i ih owoe. Có», teraz musz� post�powa¢ zgodnie zdanym sªowem. Wyzbyªam si� gniewu.Po grze z wyi¡ganiem numerków wreszie zrozumiaªam, o mi si� przy-darzyªo w dzie« Bo»ego Narodzenia. Pami�taie, miaªam miejse z przodu ipoproszono mnie o przej±ie na tyªy. Na popoªudniowym dyskursie i podzasprzedstawienia oba osoba zaproponowaªa mi przej±ie na przód i skorzystaniez jej miejsa. Byª to bardzo skutezny manewr.To do±wiadzenie potwierdziªo moje wewn�trzne przesªanie. Miewaªamprzednie miejsa, o znazy »e podzas poprzednih pobytów po±wi�ano mibardzo du»o uwagi. Teraz natomiast kazano mi odsun¡¢ si� na tyªy i da¢ szans�komu± innemu. Powinnam pozosta¢ z tyªu, a kiedy On mnie zehe, wezwiemnie. Niew¡tpliwie takie jest tªo mojego obenego pobytu. Jak wspaniaªegomam nauzyiela!Jakie± pi�¢ dni przed naszym wyjazdem z Prasanthi siedzieli±my z Rober-tem w naszym apartamenie ogl¡daj¡ uszkodzenia w postai du»yh p�kni�¢i zaieków, które pohodziªy od wielkiego zbiornika wodnego znajduj¡ego si�nad naszym mieszkaniem. Uszkodzenia te powstaªy w zasie sze±¢dziesi¡tyhUrodzin Swamiego. Mieszkamy na ostatnim pi�trze, a zbiornik jest nad nami.Solidny przeiek zalaª aªy dah, a i�»ar wylanej wody spowodowaª p�kni�iai zaieki w su�ie i ±ianah. Chieli±my naprawi¢ szkody w naszym mieszka-



28 WIZJA SAI (II)niu, ale potrzebowali±my fahowej pomoy i nie bardzo wiedzieli±my, jak si�do tego zabra¢.Kiedy siedzieli±my rozwa»aj¡ t� spraw� usªyszeli±my pukanie do drzwi.Byª to Bob Reinhart. Wszedª i powiedziaª:| Je±li maie jakie± prae do zrobienia w waszym apartamenie, hiaªbymsi� ih podj¡¢ w ramah sªu»by.Pomy±laªam, »e zst¡piª do nas anioª lito±i! Oh Swami, jak sªodki jeste±!!Ozywi±ie, powiedzieli±my ÿTak!" Powiedzieli±my te» Bobowi, »e Bosko wy-braª moment, gdy» akurat rozmawiali±my o tej wªa±nie sprawie i Pan przysªaªgo do naszyh drzwi. Nie byªo nikogo lepszego nad Boba do kierowania takimipraami.Zgodnie z jego radami w kilka pozostaªyh dni zaªatwili±my równie» zro-bienie ementowej podªogi pod nasze ªó»ka. Za»yzyli±my sobie ªó»ka, któreza dnia mo»na byªo u»ywa¢ jako przy±ienne kanapy. Poprosili±my o sugestieRiharda i Mihelle Kaplowitzów, którzy niedawno remontowali swoje miesz-kanie. Powiedzieli nam, gdzie zakupi¢ kafelki i wyposa»enie ªazienek, jakieusterki mog¡ zaistnie¢ i jak uhroni¢ si� przed dostarzeniem niepeªnowarto-±iowyh artykuªów.Mieli±my póªtora dnia na zakupy materiaªów w Bangalore. Zdawali±mysobie spraw�, »e nasz zas na dokonanie zakupów byª bardzo ogranizony wporównaniu do zasu normalnie sp�dzanego w Indiah na tego rodzaju zaopa-trzenie. Wiedzieli±my wi�, »e R�ka Boga aran»owaªa aª¡ spraw� | ka»dyszzegóª przehodziª gªadko i wszystko zaªatwili±my w jeden dzie«.Nie otrzymali±my interview, ani nie wr�zyªam Sai Babie r�kopisu, ale podka»dym innym wzgl�dem rozpieszzaª nas. Krótko przed naszym wyjazdemRobert miaª wspaniaªy dar±an. Kiedy bhad¹any rozpozynaªy si� intonaj¡trzykrotnego OM, Swami staª wprost przed nim. U±miehaª si� tak przemiledo Roberta, podszedª do niego i wzi¡ª nasz list z pro±b¡ o pozwolenie odje-hania w pi¡tek. Baba pozwoliª Robertowi trzyma¢ swoj¡ r�k� i poaªowa¢stop�.V.K. Narasimhan, redaktor ÿSanathana Sarathi", powiedziaª, »e po bha-d¹anah hiaªby si� z nami spotka¢. Poszli±my do jego apartamentu. Chiaªpokaza¢ nammój artykuª w najnowszym numerze tego miesi�znika. Byªo tamte» zdj�ie Swamiego udzielaj¡ego dar±anu w Bo»e Narodzenie i zgadnijie,kto na nim siedziaª przed Nim. Nie kto inny jak Robert. Musiaª wykona¢pewn¡ zynno±¢, a asystowaª mu Pan!W przeddzie« naszego wyjazdu w ±wi�to Pongal2, we zwartek 14 styznia1987 r., Sai Baba wygªosiª Dyskurs i rozdaª nagrody zdobyte podzas niedaw-nyh Dni Sportu. Dyskurs Sai kierowany do Jego uzniów na temat warto±isportu byª iluminuj¡y i inspiruj¡y.ÿPowodem wzrostu zahorowa« na ±wieie jest brak spokoju umysªu. Dzi-siejsi uzniowie nie zaznaj¡ spokoju umysªu. Je±li zbadamy przyzyny tegostanu umysªu, stwierdzimy, »e s¡ to zªe nawyki i niewªa±iwe po»ywienie.Czªowiek straiª rozró»nianie tego, o jest dla niego dobre, a o jest zªe.Aby zaspokoi¢ gªód, je wszystko. Lepiej jest gªodowa¢, ni» zje±¢ o±, o jest dla2Pongal | jedno z wa»niejszyh ±wi¡t w poªudniowyh Indiah; tamilski nowy rok.



R�KOPIS 29was niedobre.Gry i sport dobrze sªu»¡ waszemu zdrowiu i konentraji. Ale dzisiaj sportzamienia si� na interes. Celem staj¡ si� pieni¡dze. Z hwil¡ przeksztaªeniagier albo muzyki na interes, podupada zdrowie zªowieka.Jaki el przy±wiea sztue i grom sportowym? Przysporzenie dobrego imie-nia i szaunku naszemu krajowi. Pieni¡dze temu szkodz¡. Pieni¡dze przyho-dz¡ i odhodz¡. Wa»ne jest po±wi�enie, konentraja, patriotyzm i oddanie,jakih uzyie si� z uprawiania sportu. Nie powinni±my by¢ lud¹mi samolub-nymi i arogankimi.Dzisiaj nasza mªodzie» wyprzedaje si�, a to prowadzi do samozniszze-nia. Dzi�ki sportowi mo»eie zapanowa¢ nad my±lami i rozwin¡¢ konentraj�,jednak musiie podporz¡dkowa¢ si� reguªom i zasadom dysyplin sportowyh.Piªka no»na i siatkówka wymagaj¡ pray zespoªowej. Trzeba w nih zapomnie¢o wªasnym ¯ja® i odda¢ piªk� temu, kto jest bli»szy elu.Je±li maie silny umysª i iaªo, wtedy nie ma nizego, zego nie mogliby±iedokona¢. Otrzymaie Miªo±¢ Boga. Je±li zdob�dziemy Miªo±¢ Boga, b�dziemyw stanie osi¡gn¡¢ wszystko w tym ±wieie."



MI�O��, PO�WI�CENIE,JEDNO��ÿNigdzie na ±wieie Bo»e Narodzenie nie jest obhodzone w taki sposób,jak w Prasanthi Nilayam. Nigdzie indziej nie znajdzieie ludzi nale»¡-yh do ró»nyh narodów, ró»nyh religii i ró»nyh kultur, którzy zje»-d»aj¡ si�, aby wielbi¢ Boga i obhodzi¢ to ±wi�to w tak ±wi�tej atmosfe-rze. Miªo±¢, Po±wi�enie i Jedno±¢ powinny by¢ waszymi przewodnimihasªami."BOSKI DYSKURSIstnieje Stwóra tego wspaniaªego i pi�knego kosmosu, skªadaj¡ego si� zrzezy ruhomyh i nieruhomyh. Jest On Wszehwiedz¡y, Wszehmony iWszehobeny. Byª On zzony jako Bóg pod wielu imionami i w ró»norodnyhformah przez rozmaite ludy.Wielbionego przez muzuªmanów jako Allah,Jako Jehowa przez hrze±ijan,Jako Lotosooki Pan przez wisznuitów,Jako Sambhu przez ±iwaitów,Tego, który darzy zdrowiem i dostatkiem,Czij Go jako Najwy»sz¡ Wszehja¹«.Dla ka»dej ludzkiej istoty zasadnize s¡ jedno±¢, wspóªzuie dla bli¹niegoi oddanie. W elu rozwijania tyh ±wi�tyh eh w ludziah, niektóre wielkiedusze deydowaªy si� zakªada¢ ró»ne religie. Religia nie jest poj�iem ograni-zaj¡ym. Ma ona na elu rozwój osobowo±i zªowieka i wskazanie podsta-wowyh kierunków prawego »yia. Religia uzewn�trznia humanizm zªowieka iumo»liwia mu »yie w harmonii z innymi lud¹mi. Ustanawia ona ª¡ze mi�-dzy jednostk¡ i Bosko±i¡. Pokazuje jedno±¢ le»¡¡ u podstaw ró»norodno±i w±wieie.Miªo±¢, Po±wi�enie, Sªu»ba i Prawo±¢ stanowi¡ ztery ko«zyny Religii.Religia pobudza ±wi�te i wzniosªe uzuia w zªowieku i nakªania go do sªu»bydla spoªeze«stwa. Za jej przyzyn¡ w ludziah przejawia si� wszystko, o jestwielkie, bªogie i dobre, oraz demonstruje ona jedno±¢ ludzko±i.Najwi�kszym nieszz�±iem jest to, »e Religia, która ma tak wzniosªe i±wi�te ele, jest interpretowana i praktykowana w zaw�»ony sposób i propa-gowana jako w¡ska wiara.Reliagia jest jak pr¡d, który podtrzymuje aª¡ ludzko±¢. Zaªo»yiele reli-gii, którzy pragn�li rozpowszehni¢ subtelne tajniki religijnej wiary, przekazalipewne przykazania dotyz¡e prowadzenia si� oraz swoje posªania do ludzi.Buddyzm stwierdza, »e Prawda i Niekrzywdzenie s¡ podstawowymi narz�-dziami niezb�dnymi do wyzbyia si� z uªudy i osi¡gni�ia zysto±i w »yiu.Chrze±ija«stwo gªosi, »e wszysy s¡ dzie¢mi Boga i powinni »ywi¢ do siebie30



MI�O��, PO�WI�CENIE, JEDNO�� 31wzajemne braterskie uzuia. Jezus o±wiadzyª: ÿWszysy s¡ jednym, traktuj-ie wszystkih jednako".Zgodnie z islamem, z duhowego punktu widzenia wszysy nale»¡ do jednejrodziny. Religia ta traktuje modlitw� jako najlepszy sposób zapewnienia pokojui bezpieze«stwa spoªeze«stwa.Imperator Manu o±wiadzyª: ÿTrzeba by¢ przygotowanym na po±wi�eniewªasnego iaªa dla spoªeze«stwa, a spoªeze«stwa dla narodu". Dharma±a-stra Manu uznaje dobrobyt spoªeze«stwa za rzez najwa»niejsz¡.Upaniszady stwierdzaj¡: ÿBosko±¢ ma miriady ozu i miriady stóp".Wszystkie ozy nale»¡ do Boga; wszystkie stopy s¡ Jego; wszystkie r�e s¡ Jego.Takie jest przesªanie Upaniszad. Tym sposobem podkre±laj¡ one jedno±¢ ludz-ko±i.Fundamentaln¡ dla zªowieka jest idea kolektywizmu, a nie indywidualizm.Nikt nie mo»e »y¢ na tym ±wieie wyª¡znie sam. Je±li pragnie »y¢ w pokojui szz�±liwie, musi wykazywa¢ pozuie wspólnoty. ÿ�yjmy razem; walzmyrazem; razem wzrastajmy w rado±i i harmonii" | tak uz¡ Wedy.Jest wi� ozywiste, »e wszystkie religie gªosiªy jedno±¢ w elu zapewnie-nia pomy±lno±i spoªeze«stwa. Dobrobyt ±wiata wi¡»e si� ze szz�±iem spo-ªeze«stw. Samorealizaj� i poznanie siebie samego mo»na osi¡gn¡¢ jedyniepoprzez zaanga»owanie si� w sprawy spoªeze«stwa. Niestety, w dzisiejszyhspoªezno±iah panuj¡ walka, haos i konikt.Wszystkie religie nauzaªy o wielkim znazeniu duhowej zysto±i. Wszyst-kie wzywaªy ludzi do pod¡»ania ±ie»k¡ Prawdy. Uzyªy równie», »e dla zªo-wieka zasadniz¡ rzez¡ s¡ dobre ehy. Zatem, skoro taka sama jest esenjawszystkih religii, skoro wszystkie pisma ±wi�te gªosz¡ t� sam¡ prawd�, skorojeden jest el wszystkih ludzkih d¡»e«, gdzie» jest podstawa do jakihkolwiekró»ni? �ie»ki s¡ ró»norakie, ale el jest jeden i ten sam.To, »e zªowiek, wbrew tym prawdom, folguje sobie w koniktah i agita-jah opartyh o ró»nie religijne, jest oznak¡ jego upadku. Spadaj¡a podzasulewy woda jest zysta. Deszz spada na góry, równiny, rzeki, morza itd. Na-zwa i forma wody deszzowej zmienia si� zale»nie od miejsa, przez które si�przemieszza. Na podstawie tyh zmian nie powinno si� s¡dzi¢, »e sama wodajest inna.W opariu o nauki zaªo»yieli ró»nyh wiar, które uwzgl�dniaj¡ wymogizasu i okolizno±i danego kraju oraz szzególne potrzeby ludu tego kraju, usta-nowiono pewne przykazania i reguªy. Z tego powodu nie powinno si� uwa»a¢jednej wiary za wy»sz¡, a innej za ni»sz¡. Pierwszorz�dn¡ powinno±i¡ zªo-wieka jest pami�tanie o tyh ±wi�tyh prawdah i praktykowanie ih w »yiu.Podstawow¡ zasad¡ jest Prawda. Wszystkie religie gªosiªy, »e nikt nie po-winien ªama¢ danego sªowa. To, »e zªowiek powinien szanowa¢ swoje sªowohonoru, »e winien traktowa¢ swoje sªowa jak wªasny oddeh, »e honorowanieswoih obietni jest najwi�kszym skarbem, byªo pierwszoplanow¡ nauk¡ prawo-dawy, imperatora Manu (autora Dharma±astry).Platon byª najwybitniejszym po±ród uzniów Sokratesa. Arystoteles byªuzniem Platona. Aleksander byª uzniem Arystotelesa. Platon zaleaª,jako sprzyjaj¡y dobrobytowi spoªeze«stwa, system administrowania pa«stwemoparty o moralno±¢, prawo±¢ i wzajemn¡ wyrozumiaªo±¢. Najwi�ksz¡ wag�



32 WIZJA SAI (II)przykªadaª Prawdzie, Pi�knu i Dobroi jako podstawowym notom. W We-dah te trzy ehy nazwano sathyam, ±iwam, sundaram. Tak wi�, mimo»e u»ywa si� ró»nyh sªów, ih podstawowe znazenie jest takie same. Dysy-plina duhowa zasadza si� na rozpoznaniu jedno±i le»¡ej u podstaw pozornejró»norodno±i oraz na urzezywistnianiu bosko±i.W kulturze Bharatijów (Hindusów) wiara w Boga zawsze byªa stawiana napierwszym miejsu. Kultura Bharatijów opieraªa si� na pogl¡dzie, »e w ±wieienie ma nizego, zego nie przenikaªaby Bosko±¢. Jako przejaw Bosko±i byªotraktowane wszystko | od kamienia do diamentu, od ¹d¹bªa trawy do kwitn¡-ego lotosu, od mrówki do sªonia. Kultura Bharatijów utrzymywaªa pogl¡d,»e miªo±¢ nie powinna by¢ ogranizana tylko do istot ludzkih, ale »e doty-zy wszystkih istot i rzezy stworzenia. Ignorani, którzy nie zrozumieli tejwielkiej prawdy, mówi¡ uwªazaj¡o o Bharatijah jako o ludziah, którzy zz¡kamienie, drzewa, w�»e itp. W ozah Bharatijów ka»dy przedmiot jest tworemBoga. ÿSarwam khalwidam Brahma (Wszystko to jest Brahmanem)", ÿSar-wam Wisznumajam D¹agat (Caªy kosmos przenika Wisznu)". Te wedyjskiedeklaraje gªosz¡ t� sam¡ prawd�. W »adnym innym kraju nie znajdzieie tegorodzaju uniwersalnej, wszehobejmuj¡ej i ±wi�tej deklaraji. Zawieraj¡ one wsobie szeroko pojmowan¡ sprawiedliwo±¢ spoªezn¡. W »adnym innym krajunie ma tak ±wi�tyh pogl¡dów.Choia» wszystkie religie gªosiªy t� sam¡ prawd� jedno±i i równo±i, sa-molubni ludzie dla wªasnyh elów interpretowali j¡ jednostronnie wspieraj¡walki i niezgod� mi�dzy ró»nymi lud¹mi.Kogo±, kto jest zaledwie dobrze ozytany w pismah ±wi�tyh, nie mo»nanazywa¢ ÿpanditem" (osob¡ ±wiatª¡ i m¡dr¡). Nawet mistrza Wed, ±astr ipuran nie mo»na darzy¢ mianem pandit. Sama uzono±¢ nie zyni zªowiekapanditem. Opanowanie j�zyka nie uprawnia do tego tytuªu. ÿPandii toi, którzy na wszystko patrz¡ jednakim okiem" | mówi Bhagawad Gita.Tylko osoba, która posiada taki wzrok równo±i zasªuguje na miano pandita.Wszystkie religie winni±my wi� traktowa¢ z jednakowym szaunkiem. �adnejreligii nie nale»y krytykowa¢ ani jej ur¡ga¢. We wszystkih religiah nale»yprzyswaja¢ sobie sªodk¡ ih esenj�.Esenj¡ wszystkih religii jest zasada Jedno±i, zasada Miªo±i. Nie mamiejsa na nienawi±¢ tam, gdzie kultywuje si� t� zasad� miªo±i.Dzisiaj uwa»a si�, »e religie s¡ przyzyn¡ wszystkih koniktów, przemoyi nieszz�±¢ tego ±wiata. Ale przyzyn¡ nie jest religia. Za wszystkie koniktyodpowiedzialne s¡ samolubne umysªy. Czy» nie ma koniktów w krajah, w któ-ryh wyst�puje tylko jedna religia? Ludzie w Iranie i w Iraku wyznaj¡ t� sam¡wiar� islamsk¡. Co jest ¹ródªem koniktu mi�dzy nimi? Co jest przyzyn¡koniktów mi�dzy krajami hrze±ija«skimi? W Bharaie [Indiah℄ wszysys¡ Bharatijami. Dlazego jednak panuje tam niezgoda? Gdy gª�biej zbadamyten problem, stwierdzimy, »e to nie religie s¡ rzezywist¡ przyzyn¡ wszystkihtyh koniktów. Przyzyn¡ s¡ tylko samolubne umysªy. Te samolubne osobypod przykrywk¡ religii podburzaj¡ jednyh ludzi przeiwko innym.Uiele±nienia Boskiej Miªo±i! Je±li pragnieie szzerego pokoju w ±wieie,nie powinni±ie mie¢ »adnego rodzaju antypatii do religi. W swoim spoªeze«-stwie musiie wspiera¢ moralno±¢ jako najwy»sz¡ not�. Dobre uzuia musiie



MI�O��, PO�WI�CENIE, JEDNO�� 33rozwija¢ i przyjmowa¢ jako wa»niejsze ni» wierzenia religijne. Wzajemny sza-unek, jednakowe traktowanie wszystkih, wyrozumiaªo±¢ | to s¡ podstawoweehy niezb�dne ka»dej ludzkiej istoie. Tylko osob� posiadaj¡a te trzy ha-rakterystyki mo»na uwa»a¢ za prawdziwego zªowieka. Zasadniz¡ spraw¡ jest,by ka»dy kultywowaª te trzy ±wi�te ehy. W jaki sposób powstaªy ró»nie we-wn¡trz ka»dej religii? Po odej±iu zaªo»yieli tyh religii, nast�py pogwaªiliih nauzanie i kªóili si� mi�dzy sob¡ z powodu egoistyznyh interesów. Zzasem owe rozªamy w ka»dej religii rozwin�ªy si� i powstaªy oddzielne sekty.Jest to skutek indywidualnyh, samolubnyh pobudek, nie za± bª¡d pierwotnyhzaªo»yieli.Ludzie przede wszystkim musz¡ wyzby¢ si� interesowno±i i egoentryzmu.Musz¡ rozwin¡¢ miªo±¢, wyrozumiaªo±¢ i wspóªzuie. Musz¡ stara¢ si� »y¢ wharmonii. Tylko wtedy mo»emy utrzymywa¢, »e jeste±my wielbiielami pokojuw narodzie i dobrobytu ±wiata.Wiod¡¡ zasad¡ winna by¢ ÿsªu»ba". Nie ma by¢ miejsa na »adne ró»nie wsprawowaniu sªu»by. Je±li pragnieie sªu»y¢ spoªeze«stwu, musiie by¢ gotowipo±wi�i¢ swoje indywidualne i wspólnotowe interesy. Tylko takie po±wi�eniewzniesie »yie na wy»szy poziom. Wedy stanowzo stwierdzaj¡, »e nie±mier-telno±¢ mo»na zdoby¢ tylko poprzez po±wi�enie, a nie »adne inne ±rodki.Armia wielbiieli Sai musi przygotowa¢ si� na rozpowszehnianie tego po-sªania równego traktowania wszystkih. Dzisiaj do Prasanthi Nilayam zjehalisi� zªonkowie rozmaityh wyzna«. Mówi¡ ró»nymi j�zykami. Przynale»¡ doró»nyh tradyji. Wszysy jednak maj¡ jedn¡ wspóln¡ wiar�, jeden ideaª |Miªo±¢.�wi�to Bo»ego Narodzenia w wielu krajah obhodzone jest z wielk¡ fanfa-ronad¡, zabawami i rozpust¡. Powinni±ie zauwa»y¢ jedn¡ rzez. Nigdzie na±wieie Bo»e Narodzenie nie jest obhodzone tak, jak w Prasanthi Nilayam.Nigdzie indziej nie mo»na znale¹¢ ludzi nale»¡yh do ró»nyh krajów, wyzna«i kultur shodz¡yh si�, by wielbi¢ Boga i obhodzi¢ to ±wi�to w tak nabo»nejatmosferze. Powinno zosta¢ to rozpowszehnione we wszystkih krajah.Bo»e Narodzenie obhodzi si� w Amerye, w Niemzeh, we Wªoszeh i winnyh krajah. Ale w jaki sposób? Wystawnym jedzeniem, piiem i ta«amioraz marnotrawstwem zasu. Tutaj wy te» oddajeie si� piiu. Lez o to jest,o pijeie? Pijeie Czyst¡ Bosk¡ Miªo±¢. To tak¡ Miªo±¢ winni±ie o�arowa¢±wiatu.Nie no±ie si� z »adn¡ my±l¡ o religijnyh ró»niah. Wprowadzajie w»yie posªanie, które tutaj otrzymujeie i dzielie si� z innymi bªogo±i¡ swojegoprze»yia. Nie wystarzy samo nauzanie innyh.Ka»dy powinien rozwija¢ oddanie i po±wi�enie. �yie bez oddania jestbezwarto±iowe. Na o przyda si� zyje± »yie, je±li nie okazuje on swojejwdzi�zno±i Stwóry. Czy nie powinni±ie wykaza¢ nieo wdzi�zno±i Panu,który zapewniª wam tak niesko«zone korzy±i w postai Przyrody i »ywioªów?Wdzi�zno±¢ powinna by¢ »yiodajnym oddehem zªowieka.Zaªo»yiele religii do±wiadzyli tyh prawd i rozgªosili je jako ideaªy dlaludzko±i. Caªym serem musiie »y¢ zgodnie z tymi naukami. Samo zyta-nie Biblii, reytowanie Koranu, powtarzanie Bhagawad Gity albo ±piewanieGranth Sahebu nie przynosi zasªug. Podstawowe nauki ka»dego z tyh tekstów



34 WIZJA SAI (II)musz¡ zosta¢ wielone w odzienne »yie.Sokrates zwykª zbiera¢ wokóª siebie mªodyh ludzi i wyja±nia¢ im, jak nale»ydoieka¢, o jest przemijaj¡e, a o staªe. Powiadaª im, »e do rozporz¡dzaniawªadz¡ uprawnieni s¡ tylko i, którzy maj¡ oddanie i po±wi�enie. Wªadapowinien trzyma¢ si� Prawdy i okazywa¢ wdzi�zno±¢ Bogu. Nie powiniennadyma¢ si� pyh¡ i zapomina¢ Wszehmonego. Ci, którym nauki Sokra-tesa byªy nie w smak, wysun�li przeiwko niemu oskar»enia. Gdy skazano gona ±mier¢, wybraª ±mier¢ przez wypiie kieliha ykuty z r¡k swoih uzniów.Przed ±mieri¡ powiedziaª swoim uzniom, »e nikt nie powinien umiera¢ pozo-stawiaj¡ niewypeªnione zobowi¡zania. Jednemu z uzniów powiedziaª, »e mau przyjaiela dªug koguta i poprosiª go o jego zwrot.Równie» prorok Mahomet przed odej±iem powiedziaª swoim uzniom, »epieni¡dze, które byª winien poganiazowi wielbª¡dów, powinny zosta¢ spªaonezanim przyjdzie jego konie. Spªaenie dªugów uwa»ane jest za ±wi�ty obo-wi¡zek ka»dego Bharatiji. Haris¢andra po±wi�iª wszystko dla uhonorowaniadanego sªowa.Jasne jest, »e wszystkie religie podkre±laj¡ wielko±¢ Prawdy, Po±wi�enia iJedno±i. Uzie si� »y¢ w miªo±i i harmonii ze wszystkimi zªonkami spoªe-ze«stwa. Jest to podstawowe nauzanie w hrze±ija«stwie i islamie. GuruNanak dawaª pierwsze«stwo wspólnym modlitwom nad indywidualnymi mo-dªami w odosobnieniu. Gdy wszysy ludzie ª¡z¡ si� we wspólnej modlitwie doBoga, na ih pro±by mi�knie Jego sere. W wielkim zgromadzeniu musi by¢przynajmniej jedna osoba, która modli si� z zystym serem. Taka modlitwadoiera do Boga. Dlatego wielbiiele powinni uzestnizy¢ we wspólnym ±pie-waniu bhad¹anów. Winni uzestnizy¢ w sªu»bie spoªeznej i anga»owa¢ si�w »yie spoªezne. Jest to najszlahetniejsza droga.Kultywujie miªo±¢. Miªo±¢ jest form¡ Bosko±i, a Boga mo»na urzezy-wistni¢ jedynie poprzez miªo±¢. Z aªyh miriad imion nadanyh Bogu, najen-niejszym jest Sat{�it{Ananda (Prawda{�wiadomo±¢{Bªogo±¢). ÿSat" re-prezentuje Prawd�, a ÿ�it" | d¹nan� (m¡dro±¢). Tam, gdzie obene jest Sati �it, musi by¢ obena te» ÿAnanda" (Bªogo±¢). Poniewa» Bóg jest Prawd¡,musi by¢ urzezywistniany poprzez Prawd�. Poniewa» Bóg jest D¹nan¡, musiby¢ urzezywistniany ±ie»k¡ wiedzy. Poniewa» jest On Bªogo±i¡, musi by¢urzezywistniany poprzez Miªo±¢. Id¹ie ±ie»k¡ Miªo±i i osi¡gnijie el w po-stai Jedno±i. Przegnajie wszelkie ró»nie. Jest to dzisiaj najwy»sze dla wasprzesªanie.Uiele±nienia Boskiej Miªo±i! Gdziekolwiek b�dzieie, w jakimkolwiekkraju, nie dopuszzajie do siebie ró»ni religijnyh. Nie porzuajie religii.Wyzbyjie si� ró»ni na tle religii. Trzymajie si� swojej wiary i swoih tra-dyji. Gdy ró»nie religijne zostan¡ wykorzenione, rozwinie si� w was miªo±¢.Kiedy wzro±nie miªo±¢, mo»eie dost¡pi¢ bezpo±redniej wizji Boga. Werbalnemodlitwy bez miªo±i na ni si� nie zdaj¡. U±wiadomie sobie, »e miªo±¢ obenaw ka»dym, jest wszystkim wspólna. To miªo±¢ sprowadziªa tutaj was wszyst-kih. To sznur miªo±i zwi¡zaª was wszystkih. Jest ona siª¡ jednoz¡¡ imotywuj¡¡ oraz zdrojem rado±i dla wszystkih. Rozwijajie wi� miªo±¢.[ÿSanathana Sarathi", , styze« 1991, s. 18℄
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Byli±my wyzerpani, gdy przyleieli±my do St.Louis witani przez ro-dzin�. Wkróte Craig podaª nam niepokoj¡¡ wiadomo±¢ o naszyh rodziah.Matka Roberta i mój ojie byli powa»nie horzy. W obu przypadkah lekarzeinformowali, »e umieraj¡. Wiadomo±¢ o ±miertelnej horobie obojga naszyhrodziów sprawiªa, »e byª to smutny powrót do domu. Matka Roberta, Nadine,miaªa wrodzone zaburzenia pray sera. Od kilku lat borykaªa si� z rozma-itymi stanami tej horoby; byªa przykuta do wózka inwalidzkiego oraz musiaªakorzysta¢ ze wsparia tlenem przy oddyhaniu.Cud zwi¡zany z horob¡ mojego oja jest opisany w pierwszej ksi¡»e.W styzniu 1985 r. Swami wylezyª go z raka. Dokªadnie trzy lata temutata za»yª wibhuti zmaterializowane przez Swamiego i dane naszemu synowiCraigowi podzas dar±anu. Craig szybko przysªaª je do domu.W styzniu 1985 r. tata miaª operaj�, podzas której lekarze wykryli rakana jego w¡trobie, okr�»niy i »oª¡dku. Stan taty byª powa»ny i dawano mutylko kilka miesi�y »yia. Nie mógª ni je±¢ wi� osªabª i wyhudª, ale pospo»yiu wibhuti Swamiego jego zdrowie poprawiªo si�. Gdy lekarze dokªadnieprzebadali go hirurgiznymi metodami, stwierdzili, »e nowotwór jest ªagodny.Szybko nabraª apetytu, wróiªy mu siªy i powróiª do normalnego trybu »y-ia. Miaª 77 lat i graª w golfa. Byª to ud potwierdzony przez Swamiego.Teraz sªysz�, »e jest znów w takim samym stanie jak przed trzema laty. Tatanie zmieniª diety ani trybu »yia, dlatego pierwotne warunki, które wywoªaªyhorob�, ponownie dominowaªy.Sai mówi: Nale»y zauwa»y¢, »e wszystkie problemy i kªopoty zªowieka wy-nikaj¡ z faktu »e nie wie on jak wªa±iwie u»ywa¢ swojego iaªa. Dlatego ªatwostaje si� o�ar¡ smutków i horób.ÿGdy odziennie sprz¡taie swój dom i zmieione ±mieie stale rzuaie najedno miejse, uro±nie z tego wielka sterta. Podobnie te», je±li i¡gle, tak wielerazy dziennie, do swojego iaªa wrzuaie rozmaite artykuªy spo»ywze, waszeiaªo niezauwa»enie zamienia si� w kup� ±miei."[ÿIndian Culture and Spirituality" s. 18℄Ka»de z naszyh rodziów znajdowaªo si� w innym szpitalu | okoªo go-dziny drogi od siebie. Tata byª w szpitalu w pobli»u lotniska, które le»y okoªo35



36 WIZJA SAI (II)godziny od naszego domu, dlatego postanowili±my odwiedzi¢ go zanim wró-imy do domu, a ze wzgl�du na pó¹n¡ por� mam� Boba mieli±my odwiedzi¢nast�pnego dnia rano.Tata uieszyª si� widz¡ nas. Testy wykazaªy, »e nowotwór znów uaktywniªsi�. Ojie wygl¡daª beznadziejnie wyzerpany zmaganiem si� z rakiem, którypojawiª si� przed 12 latami. Wydawaªo si�, »e jest ju» zm�zony walk¡ o »y-ie. Rak i jego dewastuj¡e objawy nie byªy zym± obym dla mamy i taty.W minionyh latah wyi�to mu nerk� opanowan¡ przez raka i przeszedª dwieoperaje okr�»niy oraz hemoterapi�. Poddaª si� te» terapii w spejalistyz-nym entrum w Meksyku. Walzyª bardzo dzielnie, lez wygl¡daª apatyznie.Czy mo»na byªo go wini¢? W tym »yiu przeierpiaª �zyznie o wiele za du»o.Lekarz wysyªaª tat� do domu, poniewa» nie byªo sposobu, by przekona¢ go dokolejnej operaji. Nowotwór byª zbyt rozlegªy.Przygn�biaj¡e byªy zarówno te wiadomo±i, jak i wygl¡d mamy i taty.Smutkiem napawa nas, gdy ierpi kto±, kogo kohamy, a my nie mo»emy nato ni poradzi¢. W seru osadza si� jaka± beznadzieja sprawiaj¡a, »e ho-dzimy z ÿi�»kim serem". Im bardziej kogo± kohamy, tym bardziej bolejemy.Kohaªam mam� i tat� tak bardzo. W tej sytuaji prze»ywanie gro¹by osta-teznego ih rozdzielenia i ih pragnienia pozostawania razem, ho¢by jeszzetylko troh�, byªo prawie nie do zniesienia.Ci¡gle wraaªo pytanie, jak ja zahowaªabym si� w podobnyh okolizno-±iah? Nie mogªam wiele o tym my±le¢, gdy» wywoªywaªo to we mnie zbytdu»o emoji, a byªa to najmniej po»¡dana rzez, jakiej potrzebowali teraz moirodzie. Chiaªam by¢ dla nih podpor¡, tak jak oni zawsze byli dla mnie.Pokrzepiaªa mnie przynajmniej �lozo�a »yia i ±mieri, której uzyª mnie SaiBaba.Podkre±laª On, »e iaªo mamy tylko zasowo, a nasza duhowa to»samo±¢jest trwaªa. Wiedziaªam, »e iaªo duhowe mojego oja b�dzie dalej »yªo po±mieri i kiedy± znów si� spotkamy.Choia» nasze iaªo jest tylko tymzasowe, jest to jedyny ±rodek jakimdysponujemy na podró» od zªowieka do Boga. Mamy wielkie szz�±ie »y¢na ziemi w tym samym zasie, kiedy jest tu Bóg. Wiele dusz zeka na t�sposobno±¢. Bardzo ªatwo jest strai¢ z horyzontu nasze duhowe zadania inadzwyzajny przywilej dost�pu do Boga, który tu na ziemi osobi±ie pomaganam osi¡gn¡¢ duhowy el. Nie osi¡gniemy powodzenia, je±li ten jedyny ±ro-dek, nasze iaªo, obarzamy horobami.Baba mówi: ÿCiaªo przehodzi rozmaite przemiany zwi¡zane z od»ywianiemi innymi »yiowymi nawykami. Jakiekolwiek zmiany nie zahodz¡ w iele, indy-widualno±¢ pozostaje niezmieniona. Zmiany nazwy i formy | takie jak dziei«-stwo, wiek mªodzie«zy, wiek ±redni i staro±¢ | odnosz¡ si� do iaªa, a zatems¡ zwodnize. Wale nie powinni±ie wi� uwa»a¢ iaªa za o± rzezywistego itrwaªego. Niemniej, waszym obowi¡zkiem jest zadba¢ o to, by nie nara»a¢ iaªana horoby i utrzymywa¢ ten instrument w nale»ytym stanie. Dopóki »eglujeiet¡ rzek¡ »yia, dopóty musiie zwa»a¢, by ªód¹ waszego iaªa nie zostaªa po-dziurawiona i nie wdarªa si� do niej woda. �ód¹ mo»e znajdowa¢ si� w wodzie,ale wody nie powinno by¢ w ªodzi. B¡d¹ie w ±wieie i wypeªniajie swoje obo-wi¡zki, ale nie pozwólie zmartwieniom wst�powa¢ do waszyh umysªów, aby



�MIER� I UMIERANIE 37nie sprawiaªy, »e iaªa wasze stan¡ si� podatne na wszelkiego rodzaju horoby.Traktujie iaªo tylko jako instrument." [ÿIndian Culture and Spirituality" s. 21℄Inn¡ przyzyn¡ mojego niepokoju byªo pogorszenie si� stanu zdrowia mo-jego wªasnego iaªa wywoªane nieprawidªowym od»ywianiem si�. Jak z�stoSwami mówiª nam, aby±my nie jedli ukru, soli i tªuszzów. Jednak wszystko,o jest smazne, zawiera te skªadniki. Mój j�zyk wprost uwielbia smakowaniesi� w kulinarnyh spejaªah nie tylko z Ameryki, ale tak»e z wielu innyhkrajów. Dostarza mi on zbyt wiele przyjemno±i z jedzenia | staj� si� ±lepana realno±¢ samozniszzenia. Jak dªugo mo»emy zadowala¢ podniebienie niepªa¡ harazu w postai horoby?Nie min¡ª nawet tydzie« od zasu, gdy byªam w Indiah i sªuhaªam dys-kursu Sai Baby w ±wi�to Pongal 1988 r.ÿKto mo»e uhroni¢ was od waszego wªasnego losu? Wszysy rodzimy si�z i�»kim wie«em wokóª szyi. Choia» nie wida¢ go podzas urodzenia, alenosiie ten wienie. Dostarza on zynów, które wywodz¡ si� z waszej wªasnejprzeszªo±i. Dobre owoe, którymi si� razyie, pohodz¡ z tego niewidzialnegowie«a. Oparte s¡ na waszyh wªasnyh my±lah i post�pkah z przeszªo±i.My±li te i zyny s¡ ±wi�te."Wiedziaªam, »e tata odrabiaª jak¡± i�»k¡ karm�. Pewien wielbiiel po-wiedziaª mi kiedy±, »e Swami mówiª i» ÿNowotwór mo»e szybko zneutralizo-wa¢ karm�". Musi to wynika¢ z przemo»nego ierpienia i wielkih kªopotów.Obena sytuaja mamy i taty byªa istnym piekªem. Poieszaªy mnie jedyniedwie rzezy | »e wkróte wszystko si� dla niego zako«zy i »e jego karmazostanie wymazana.Sai mówi: ÿW przypadku ludzkiego iaªa, nie mo»eie unikn¡¢ zebraniaowoów dobryh i zªyh my±li i zynów, które wykieªkowaªy z zasianyh przezwas ziaren. Jest pewne, »e otrzymaie zwrot o do grosza. Jak posiejeie, takzbierzeie. Jest to niemody�kowalne prawo."[ÿIndian Culture and Spirituality" s. 14℄Nast�pnego dnia rano odwiedzili±my mam� Roberta, Nadine. I ona wy-gl¡daªa mizernie a diagnoza lekarska mówiªa o wrodzonej horobie sera. Wostatnih dwóh latah jej »yie ulegªo drastyznej zmianie. Z powodu niewy-dolno±i sera i niegro¹nego ataku musiaªa przebywa¢ w swoim mieszkaniu |samiutka, gdy» tata Brue zmarª 8 lat wze±niej.Mama Brue kohaªa »yie i dziei. Uwielbiaªa zakupy, szyie ubra« dlalalek, nale»aªa do klubów i z rado±i¡ sp�dzaªa zas ze swoj¡ rodzin¡ i przyja-ióªmi. Byªa to kobieta, która odziennie gdzie± hodziªa, nie mog¡ usiedzie¢na jednym miejsu. Teraz tra�ªa na trzy najwi�ksze przeszkody swojego »yia:horob�, strat� m�»a i uwi�zienie w domu.Jasne jest, »e kiedy osi¡gamy wiek seniora, stajemy wobe olbrzymih tru-dów, hoia» marzy si� nam, »e przeie» »yie z wiekiem winno stawa¢ si� ªa-twiejsze. Ale w rzezywisto±i skutki karmy trwaj¡ tak»e w starzym wieku iwidz�, »e starsi ludzie wystawiani s¡ na najwi�ksze wyzwania, jakie »yie mo»erzui¢ | szzególnie, gdy maj¡ oni �zyznie sªabsze punkty. Znosz¡ starzywiek, horoby, ±mier¢ wspóªmaª»onka, �nansow¡ niepewno±¢ i samotno±¢.Bóg nie jest dla nas zanadto ªaskawy. Che by±my zerwali ze ±wiatem iskupili si� na Nim. Najbardziej Mu zale»y na naszej duhowej pomy±lno±i.



38 WIZJA SAI (II)Zmusza nas do prze»ywania ka»dego pragnienia, jakie »ywimy, dopóki nie ÿod-pu±imy". Rzez, której najbardziej hemy, mo»e sta¢ si� zbyt niezno±na,albo zbyt ÿgor¡a", by si� jej trzyma¢.Mówi On: ÿDahajati iti dehah | To o jest spalane, nazywa si� iaªem.Znazenie tego wyra»nia wywodzi si� od sªowa deha | iaªo. Powszehniewiadomo, »e po ±mieri iaªo bywa spalane. Jednak jeszze za »yia iaªo ulegaspalaniu wywoªywanemu przez zmartwienia."[ÿIndian Culture and Spirituality" s. 11℄Mama Brue miaªa trudno±i z oddyhaniem, dlatego lekarz zaordynowaªjej tlen. Ju» od kilku lat brakowaªo jej thu. Miaªa krótki oddeh. Widywaªamj¡ jak starªa si� zªapa¢ oddeh, gdy próbowaªa okolwiek robi¢ | przyrz¡dza¢jedzenie, ubiera¢ si� itd. Ko«zyªo si� to zadyszk¡. Jakie to straszne | samoddeh j¡ opuszzaª.Modliªam si� do Naszego Pana, aby skróiª ih nieszz�±ia.Mój tata nie mógª ni je±¢ i dosªownie umieraª z gªodu. Kiedy byª wdomu, korzystali±my ze wszystkih usªug jakie oferowaª Mediar, instytujapomoy medyznej dla pajentów przebywaj¡yh w domu, takih jak wizytypiel�gniarek itp. Korzystali±my te» z hospijum. Ci ludzie s¡ anioªami wprzebraniu. Ih zapewnienia i wspóªzuie uspokajaªy nas. Równie» mojamama ze stresu i zmartwienia, spowodowanyh ogl¡daniem umierania taty,straiªa prawie szesna±ie kilo.Gdy zbli»aª si� konie, domowa opieka nad tat¡ staªa si� dla nas zbyt kªo-potliwa, musiaª wi� wrói¢ do szpitala. Nie hiaª tam i±¢; a ja nie hiaªammu powiedzie¢. Dla mnie byªo rozdzieraj¡e samo zakomunikowanie tego ta-ie, ale o wiele powa»niejsze byªo dla niego usªysze¢ to i zgodzi¢ si�. Jak tuopuszza¢ wªasny ziemski dom po tylu latah wiedz¡, »e ju» nigdy si� tam nieb�dzie? �atwiejsze b�dzie takie przej±ie, je±li wze±nie w »yiu przygotujemysi� na fakt, »e wszystko tutaj jest tymzasowe.| Tato, tak bardzo osªabªe±, a twój wielki korpus jest za i�»ki dla ko-gokolwiek z nas, by przenie±¢ i� na to krzesªo toaletowe przy ªó»ku. Lekarzpowiedziaª, »e nadszedª zas, by± poszedª do szpitala; otrzymasz tam lepsz¡opiek� | powiedziaªam.Wiedziaª, o powiedziaªam, ale mimo to wymamrotaª, »e nie he tami±¢. Poniewa» nie lubiª szpitali, zuªam si� tak, jak gdybym wydawaªa na«wyrok wi�zienia. Tata wi�ej nie mówiª, gdy» byª za sªaby. Mógª jednakporozumiewa¢ si� potakiwaniem gªow¡ i gestami r¡k. Przemówiªam:| Tato, kiedy umrzesz zrób mi jedn¡ uprzejmo±¢. Wiem, »e nie rozumieszSai Baby, ale kiedy umrzesz, b�dziesz mógª podró»owa¢ w swoim duhowymiele. Obieaj mi prosz�, »e udasz si� do Niego do Indii i sprawdzisz JegoBosko±¢.Nasze ozy spotkaªy si�, gdy potakiwaª gªow¡ na znak zgody. Ojie byªzªowiekiem honoru; wiedziaªam, »e mog� lizy¢ na speªnienie jego obietniy.Tata podpisaª dokument wyra»aj¡y jego wol� nie aplikowania od»ywianiado»ylnego. Nie hiaª nizego, o mogªoby zapobie jego ±mieri lub j¡ odwle.Sai Baba oszz�dziª taie �zyznyh bólów, o byªo ogromnym Jego darem.Tak ojie, jak i matka, byli bardzo pobo»ni i obojga podtrzymywaªy mo-dlitwy. Jednak mój ojie baª si� nieznanego, ±mieri. Wida¢ to byªo z jego



�MIER� I UMIERANIE 39przybitej twarzy, a ja nie wiedziaªam, jak temu zaradzi¢, hoia» opowiadaªammu o naukah Sai Baby dotyz¡yh ±mieri. Wydawaªo mi si�, »e moje sªowaniewiele pomagaªy.Sai mówi: ÿNie mo»eie podj¡¢ nitek duhowej dysypliny nagle po wyo-faniu si� z aktywnej sªu»by! Nie mo»eie nauzy¢ si� duhowyh praktyk, gdyjeste±ie �zyznie osªabieni i osazeni zbli»aj¡¡ si� ±mieri¡. Jak zªowiekmo»e my±le¢ o Bogu, swoim Zbawiielu, kiedy sam jest przej�ty smutkiem zpowodu koniezno±i odej±ia z tego ±wiata i kiedy wszysy jego krewni gªo±noi dªugo ªkaj¡ i zawodz¡." [ÿSathya Sai Speaks" 9, s. 8℄Jego strah zmusiª mnie do zastanowienia si� nad moimi wªasnymi l�kamiprzed ±mieri¡ i horob¡, o daªo mi pierwszy rzezywisty wgl¡d w proesumierania w wyniku dewastuj¡ej horoby. Byªo to okropne prze»yie. Jednakz obserwaji tej zrodziªa si� we mnie motywaja do utrzymywania higieniznegood»ywiania si�.Swami powiedziaª: ÿUzniowie! �wiat dzisiejszy gotuje si� od niezgody iprzemoy. Nie ma pokoju ani bezpieze«stwa, na ziemi. Wsz�dzie zyha strah.Aby pozby¢ si� strahu, musiie zdoby¢ nieustraszono±¢ (abhajatwam). Jakto osi¡gn¡¢? Przez zredukowanie pragnie« i przywi¡za«"[ÿSanathana Sarathi", kwieie« 1993, s. 107℄Uzepiªam si� Swamiego naprawd� mono. Chiaªam zªagodzi¢ obawy ojai matki najlepiej jak potra�ªam. Choia» sama byªam równie» przestraszona,miaªam Bab�. Zawsze, gdy whodziªam do szpitala, ªapaªam Go za r�k� imono trzymaªam. Szpitale doprowadzaªy mnie do szale«stwa; gdy hodziªamkorytarzami, zuªam ierpienie ludzi. Byªam zbyt wra»liwa, a Swami uzyªmnie pozostawania w równowadze i bez przywi¡zania. Dawaª mi wiele okazjido parania si� z wªasnymi l�kami podzas tyh trudnyh hwil z mam¡ i tat¡.Wiedziaªam, »e ostatni¡ rzez¡, jakiej ozekiwali, byª mój strah, dlatego zer-paªam z zasobów siª Naszego Pana. Jednak zasami, kiedy opuszzaªam mam�i tat�, równie» ja si� rozklejaªam i pªakaªam. Wspierali±my si� wzajemnie zRobertem i oboje bardzo polegali±my na Sai Babie.W Kodai, latem 1992 r. Swami powiedziaª: ÿStawiam przed wami jedenproblem; je±li go rozwi¡zujeie : : : aplikuj� wam dziesi�¢ dalszyh!" Gdy tomówiª, byª bardzo z siebie zadowolony. Mo»e lepiej byªoby powiedzie¢ ÿra-dosny", ale byªo ozywiste, »e wiedziaª On o± wi�ej ni» my. Ci¡gn¡ª dalej:ÿDlazego Bóg stawia przed wami problemy? Poniewa», gdy maie problemy,T�SKNICIE za Bogiem. Kiedy jeste±ie szz�±liwi i zadowoleni, nie my±liieo Nim."Dziei�e zahowanie si� Swamiego daªo mi do my±lenia. Jego emojonalnapostawa byªa zym± podobnym do przyjemno±i, z jak¡ 3{ lub 4{letnie dziekopo raz pierwszy dosiada trójkoªowego rowerka woªaj¡ ÿJehaªem, jehaªem!"Tak wªa±nie ieszyª si� Swami, kiedy mówiª: ÿStawiam przed wami jeden pro-blem; je±li go rozwi¡»eie : : : podsuwam wam 10 dalszyh."Drug¡ rzez¡, na któr¡ zwróiªam uwag�, byªo sªowo T�SKNICIE. Znanami ju» byªa wielka potrzeba t�sknoty za Panem, ale nie dostrzegaªam zwi¡zkumi�dzy mo¡, bólem i t�sknot¡. Nasze emojonalne reakje na ból i stres s¡silniejsze ni» na rado±¢. Te intensywne uzuia wywieraj¡ wi�kszy wpªyw nanasz¡ zdolno±¢ zerpania nauk z do±wiadze«. Efekty s¡ trwalsze. Im silniejsze



40 WIZJA SAI (II)s¡ reakje emojonalne, tym lepiej zapami�tujemy. Im wi�kszy emojonalnywstrz¡s, tym lepiej utrwalaj¡ si� my±li! Tego rodzaju prze»yia pogª�biaj¡ iwzmaniaj¡ nasze zwi¡zki z wewn�trznym Bogiem.T�sknota wzrusza sere Boga, a tak»e nasze. To t�sknota wzmaga wibrajemiªo±i, a» do magiznego momentu, gdy nasza dusza osi¡ga poziom Miªo±iPana i mo»emy si� z Nim poª¡zy¢.Jego sªowa m¡dro±i i emoje, z jakimi wypowiedziaª to stwierdzenie, po-gª�biªy moje rozumienie elu bólu i ierpienia. Boga interesuje wyª¡zniedoprowadzenie nas do domu, do Niego, i wyzwolenie nas z yklu narodzin i±mieri. Che da¢ nam Bªogo±¢, a my z niewiedzy nie potra�my tego zreali-zowa¢! Posiadanie dobryh dziei, szz�±liwego maª»e«stwa, wspaniaªej pray,doskonaªego zdrowia, pomy±lno±i itd., itd., jest ludzkim elem, lez nieko-nieznie Boskim. Rzez nie w tym, »e nie ieszy Go ludzka sytuaja, »e niezuje rado±i zy smutku, kiedy my to odzuwamy, ale Jego pierwszorz�dn¡trosk¡ jest nasza Duhowa Ewoluja. Jego obowi¡zkiem wobe nas jest usuni�-ie aªej naszej ignoranji i karmy, jak równie» rozwini�ie w nas wewn�trznegospokoju, nie za± zapewnienie hwilowej wygody spokojnego, wysªanego ró»ami»yia! Popatrzmy prawdzie w ozy | nikt nie he nas rani¢!Choroba taty niew¡tpliwie dostarzyªa mi sposobno±i dostrze»enia przej-±iowo±i w naturze zªowieka. Pozuªam nawet na nowo potrzeb� osi¡gni�iazdrowszego iaªa, »eby ustrze si� horoby zanim osi¡gn� duhowy el. Uzna-ªam te» za równie istotne przykªadanie wi�kszej uwagi do rozwijania bli»szejjedno±i z Bab¡ | tak bym, w przypadku ui¡»liwej staro±i, albo jakiego±innego wyzwania rzuonego przez »yie, byªa zdolna wznie±¢ si� ponad iaªo iby¢ tylko z Nim. Nigdy przedtem nie zuªam si� tak zobowi¡zana do prakty-kowania porad Swamiego.Mój ojie zmarª 1 mara 1988 r., a matka Roberta | 11 mara, zaledwie wodst�pie dziesi�iu dni. Nasza »aªoba byªa spot�gowana blisko±i¡ ih ±mieri.Sai mówi: ÿ�mier¢ nie jest zdarzeniem godnym ubolewania. Jest to koniepodró»y. Wªa±iiel wysiada z samohodu, gdy upªyn¡ª zas i osi¡gni�to el.Jest to speªnienie, szz�±liwe zako«zenie, jakim powinna ona by¢, je±liby tylkowszysy byli do±¢ m¡drzy, aby potraktowa¢ j¡ jako tak¡ i byli na ni¡ przygoto-wani." [ÿSathya Sai Newsletter", s. 11℄Dopiero o zako«zyli±my jeden pogrzeb, a musieli±my przygotowywa¢ na-st�pny. Choia» byli±my w »aªobie, nieustannie powtarzaªam sobie: b¡d¹ spo-kojna, skup si� i darz wszystkih miªo±i¡! Wiedziaªam, »e Sai podtrzymywaª idbaª o ka»de z nas podzas, gdy my opªakiwali±my strat� naszyh ukohanyhrodziów.Nast�pnym zadaniem byªa straszna praa sprz¡tania, sprzedawania i roz-dawania ih osobistyh rzezy. Sai mówi: ÿW sprawah dozesnyh zªowiekbª¡dzi wierz¡, »e jest wªa±iielem rozmaityh posiadªo±i, takih jak domy,ziemia, pojazdy itd. Budujeie dom i nazywaie go swoim. Gdy go sprzedaie,nie jest ju» wasz. Podobnie, kupujeie samohód i nazywaie go swoim. Gdyzostanie sprzedany, przestaje by¢ wasz. Tak wi�, rzezy s¡ wasze jedynie do-póty, dopóki jeste±ie ih wªa±iielami i u»ywaie ih. Rozwijaie nadmiernedo nih przywi¡zanie, zapominaj¡, »e wszystkie te maj�tno±i s¡ równie hwi-lowe jak przepªywaj¡e hmury." [ÿIndian Culture and Spirituality" s. 19℄



�MIER� I UMIERANIE 41Cieszyªam si�, »e przed dwoma laty sprzedali±my dom matki Roberta.Miaªa ona natur� homika! Ih dom miaª parter i dwa pi�tra, a poza t¡ gªówn¡powierzhni¡ mieszkaln¡ jeszze stryh i piwnia aªkowiie zapeªnione rupie-iami | wszystko to pami¡tki mamy. Przehowywaªa dosªownie wszystko:paiorki od korali, aluminiowe misezki, jakie sprzedawano razem z artyku-ªami gotowymi do spo»yia. Zamiast wyrzui¢ te opakowania, przehowywaªaje. Na sprz¡tanie tylko jednego pokoju po±wi�ili±my razem z Robertem osiemrobozogodzin i zapeªnili±my 16 toreb na odpadki! Przygotownie domu dosprzeda»y zaj�ªo jej synom i ih »onom peªne trzy miesi¡e pray w ka»dyweekend lata.ÿMusiie wypeªni¢ swój obowi¡zek wobe najbli»szyh. Ale speªniaj¡ go,nigdy nie powinni±ie zbaza¢ z duhowej ±ie»ki. Wasze dozesne »yie po-winno by¢ zharmonizowane z »yiem duhowym. Dopóki »yjeie w ±wieie,dopóty musiie podporz¡dkowywa¢ si� przepisom i uregulowaniom rz¡dz¡ymsprawami ±wiekimi. Ale okolwiek robiie, nie wolno wam trai¢ z pola widze-nia Najwy»szego duhowego elu »yia. Powinni±ie uzna¢ fakt, »e ni do wasnie nale»y | ani matka, ani ojie, ani brat, ani krewny, ani dobra, ani domitd. Wszystkie te efemeryzne rzezy dotyz¡ zmieniaj¡ego si� iaªa, któresamo stanowi podstaw� dla wszelkih zaburze« umysªowyh."[ÿIndian Culture and Spirituality" s. 21℄Moja mama zdeydowaªa przenie±¢ si� do apartamentu w domu spokoj-nej staro±i, w którym miaªa zapewnion¡ prywatno±¢ wªasnego mieszkania, ausªugi i udogodnienia domu starów. Mogªa je±¢ wszystkie posiªki w stoªówe,albo przygotowywa¢ je we wªasnej kuhni. Zapeniano tam dowóz do lekarzy,sklepów spo»ywzyh, domów towarowyh itd. oraz dziaªalno±¢ sojaln¡. Jejszwagierka, która mieszkaªa po s¡siedzku z mam¡, tak»e niedawno owdowiaªai przeniosªa si� do tego samego entrum. Wspieraªy si� nawzajem.Sªowa Baby ÿpodró»uj z mniejszym baga»em" zrobiªy na mnie wielkie wra»e-nie. Kiedy na mnie przyjdzie zas opuszzenia domu, h� pozby¢ si� wszyst-kiego, zego nie potrzebuj�. O wiele lepiej jest pozwoli¢ komu± innemu nau»ywanie naszyh dóbr, ni¹li magazynowa¢ je na aªe »yie. Jakie to mar-notrawstwo energii. Jeste±my prawdziwie op�tani przez nasze posiadªo±i. Imwi�ej posiadamy, tymwi�ej zasu zajmuje nam dbanie o te rzezy i tymmniejmamy zasu na pomaganie innym. Nauki tego malownizego do±wiadzeniapozostan¡ ze mn¡ ju» na zawsze.Sai mówi: ÿW hwili urodzenia nikt nie przynosi ze sob¡ nawet najdrob-niejszego skrawka odzie»y i nikt nie pozostawia swojego nowego adresu w hwili±mieri. Je±li s¡ oni rzezywi±ie wasi, dlazego nie zostawi¡ wam swojegoadresu w hwili ostateznego odej±ia? Ni do was nie nale»y. Zapominaj¡ oswojej wªasnej to»samo±i i bior¡ w tym iluzoryznym ±wieie nierzezywisteza rzezywiste, stwarzaie problemy samym sobie."[ÿIndian Culture and Spirituality" s. 20℄



ODWIEDZINY W POJEDYNK�
W maª»e«stwie »yli±my z Robertem od 38 lat. Jak, albo gdzie, nale»yzaz¡¢ odrywanie si� od historyznego zapisu 38 lat wspólnego po»yia? Niewpominaj¡ ju» o tym, ile to »ywotów dzieliªy razem nasze dusze!Kiedy rozpozynaªam te duhowe poszukiwania bezwarunkowej miªo±imiaªam na elu uzdrowienie naszego maª»e«stwa. �adne z nas w rzezywisto-±i nie znaªo prawdziwego znazenia miªo±i, jednak ja na poz¡tku pragn�ªamwalzy¢ za siebie i za niego. Ch� przez to powiedzie¢, »e Robert oi¡gaª si�,mnie Swami popyhaª, a ja poi¡gaªam za sob¡ Roberta.W zasie tamtego zaanga»owania nie miaªam poj�ia o nieprzywi¡zaniu. Wmaª»e«stwie tak dalee si� oddalili±my, »e jedyn¡ ide¡, jaka mi przy±wieaªa,byªa ponowna unia. Chiaªam zjednozy¢ nas wi�zami miªo±i : : : w ogóle nieu±wiadamiaj¡ sobie, »e na ko«u tego wszystkiego nauzymy si� rozdziela¢nasze zwi¡zki na korzy±¢ wy»szej unii z nasz¡ Bosk¡ Iskr¡ | Bogiem wewn¡trznas.Przed 23 latami, od 1968 r., podj�li±my si� zadania nauzenia si� wza-jemnego kohania poprzez analiz� wªasnyh postaw, zdobywanie wiedzy, po-prawianie si� i praktykowanie w elu ewentualnej zmiany zahowa«. Zamiastreguªy ÿkohajie jedno drugie tak, jak kohaie siebie" byli±my opanowaniprzez samolubstwo. Pierwszym wi� zadaniem byªo wykorzenienie egoizmu.Sai powiedziaª: ÿMiªo±¢ jest Bogiem, Bóg jest miªo±i¡. Tam, gdzie jestmiªo±¢, tam niew¡tpiwie obeny jest Bóg. Kohajie oraz wi�ej i wi�ej ludzi;kohajie ih oraz bardziej i bardziej. Przeksztaªajie miªo±¢ w sªu»b�, prze-ksztaªajie sªu»b� w oddawanie zi. Jest to najwy»sza duhowa praktyka."[ÿSathya Sai Speaks" 4, s. 309℄�atwiej jest to robi¢ w stosunku do przyjaióª i s¡siadów ze wzgl�du na opi-ni�. Prawdziwym wyzwaniem jest dopiero panowanie nad negatywnymi za-howaniami we wªasnym domu! Dlazego? Poniewa» najnaturalniejsze miejsewyªadowywania naszyh uzu¢ niezadowolenia znajduje si� mi�dzy ±ianaminaszego domu. Samolubstwo wykazujemy poprzez sªowa i zyny. �atwiej jestokazywa¢ ierpliwo±¢, wypowiada¢ sªodkie sªowa i uprzejmie si� zahowywa¢ nazewn¡trz komórki rodzinnej. �yie domowe to miejse, gdzie bardziej otwar-ie wyra»a si� nasz wewn�trzny wizerunek, zyli to, o naprawd� zujemy lub42



ODWIEDZINY W POJEDYNK� 43my±limy.Wielokrotnie rozmy±laªam o wielkiej m¡dro±i Boga, który daª nam dwawizerunki | wewn�trzny i zewn�trzny. Wydaje si�, »e uzyniª On wa»niejszymnasz zewn�trzny wizerunek, tj. ten który hemy by inni widzieli, z powodukorzy±i jakie mo»emy odnie±¢ ze strony spoªeze«stwa | takih jak praa,awanse, przyja¹nie, maª»e«stwo, zaszzyty, dobrobyt, sªawa itp. Dla tyhkorzy±i usilniej d¡»ymy do opanowania negatywnyh my±li, sªów i zynów.Gdyby±my nie posiadali zewn�trznego wizerunku, by¢ mo»e obeszliby±my si�z ludzko±i¡ jeszze gorzej ni» ujawnia to historia.Z drugiej strony, gdyby±my nie mieli tego zaworu bezpieze«stwa, daj¡-ego upust pewnej z�±i »yiowego i±nienia i stresu z naszego wn�trza douj�¢ »yia domowego, sko«zyliby±my na destrukyjnym niepokoju i gniewie.Zdeydowanie nie twierdz�, »e te dwa typy wyhamowania i rozªadowania s¡absolutne. Wielokrotnie przekrazamy ih granie, ale te to»samo±i | we-wn�trzna i zewn�trzna | zwykle sprzyjaj¡ mody�kaji naszyh zahowa«.Te ogranizenia na wyra»anie siebie Bóg daª, by pomó nam nauzy¢ si� sa-mokontroli. Jest to aªy el duhowo±i: zdoby¢ wiedz� o naszym prawdziwymÿja" i opanowanie zmysªów.Sai mówi: ÿPowinni±ie skorzysta¢ ze ±ie»ki doiekania i dzi�ki temu doj±¢do monego przekonania: nie jestem ani iaªem, ani organami zmysªów; jestemAtm¡ o nieustaj¡ej bªogo±i. Organy zmysªowe przestan¡ was gn�bi¢ dopierowtedy, gdy niewzruszenie umoniie si� w tym przekonaniu."[ÿIndian Culture and Spirituality" s. 58℄Kiedy to zostanie osi¡gni�te, mo»emy sªu»y¢ innym z bezwarunkow¡ miªo-±i¡.Sai mówi: ÿDostrze»ie prawd�, »e zªowiekowi dano iaªo po to, by bezin-teresownie sªu»yª innym. Beziteresowna sªu»ba odsªania Bosko±¢ we wn�trzuzªowieka." [Boski Dyskurs, 19 listopada 1990 r.℄Byª to el i motywaja, jakie miaª Bóg uz¡ nas zamienia¢ nasz¡ samo-lubn¡ miªo±¢ w miªo±¢ bezinteresown¡. Nigdy w tej sprawie nie pojawiª si�mi�dzy nami »aden ±lad rozbie»no±i | oboje d¡»yli±my do jedno±i i harmo-nii. Caª¡ nasz¡ energi� skupili±my na rozwini�ie pozytywnego domowego »y-ia. Zanim do naszej rodziny wª¡zyli±my aªe stworzenie, musieli±my wpierwnauzy¢ si� dawa¢ w ramah wªasnej rodziny. Jest to miejse, którego Bógu»ywa jako laboratorium w uzeniu nas | poprzez próby i bª�dy | poznawa¢wªasne reakje i natur� naszej rodziny oraz skutki negatywnyh i pozytywnyhmy±li, sªów i post�pków.Ale Sai Baba nauzyª nas, »e ±ie»ka do Boga prowadzi nawet dalej. Wy-kraza ona poza stosunki harakterystyzne dla m�»a, »ony i dziei. Wykrazapoza nasze pragnienia dozna« materialnyh. Wykraza poza ±wiat pot�gi egoi uznanie. Miªo±¢ rozrasta si� obejmuj¡ wszystkih i wyª¡zaj¡ ego.Kiedy Swami na nowo nas po±lubiª w 1983 r., byª to ±lub duhowy. Odtego zasu zah�aª nas do innego my±lenia o naszyh stosunkah. Dawaªdrobne wskazówki mówi¡: ÿNie dotykaj", gdy Robert dotkn¡ª mnie, a domnie powiedziaª: ÿm¡» zy byªy m¡»".Teraz, kiedy nasze dziei dorosªy i nie mamy ju» obowi¡zków rodziielskih,Sai ka»e nam wyrze si� roli m�»a i »ony mentalnie | nie �zyznie. Mamy



44 WIZJA SAI (II)teraz my±le¢ o Bogu jako naszym ±lubnym partnerze. Jest to ogromne przepro-gramowanie w odwrotnym kierunku. Ale jest to Jego zadanie | ja nie mampoj�ia, gdzie zaz¡¢.Po pogrzebah obu naszyh rodziów, Swami powiedziaª mi w medytaji:ÿPrzyjed¹ tego lata na dwa miesi¡e sama | bez Roberta". Zimne iarkiprzeszyªy moje iaªo. Nigdy jeszze nie byªam oddzielona przez dwa miesi¡eod Roberta, ani nie podró»owaªam sama za grani�. Co za test i jaki strahdo przezwyi�»enia. Nie trzeba dodawa¢, »e troh� obawiaªam si� powiedzie¢o tym Robertowi.Jak zawsze, przyj¡ª to jednak dobrze. Nie miaª w¡tpliwo±i, »e przesªaniebyªo rzezywiste i nie robiª wyrzutów, »e jest to jaka± moja fantazja. W rze-zywisto±i uznaª to za rzez bardzo dla nas korzystn¡ i wielk¡ okazj� na naszosobisty post�p.Wielokrotnie widywaªam kobiety same podró»uj¡e do Sai Baby. Czuj¡ si�one niezwykle ohraniane przez Bab�. Dzi�ki wze±niejszym do±wiadzeniomz Sai wiedziaªam i ja, »e nigdy mnie nie odst¡pi.Postanowili±my z Robertem, »e do Indii pojad� na sierpie« i wrzesie«.Chieli±my sp�dzi¢ troh� zasu tego lata w naszym domku nad jeziorem. Odnaszego powrotu do domu »yie nie oszz�dzaªo nas, pragn�li±my wi� troh�samotno±i, jak¡ zapewnia mieszkanie nad jeziorem.Nast�pnego dnia Sai Baba zmieniª zas wyjazdu. Powiedziaª: ÿPrzyjed¹bezpo±rednio po Konferenji Regionu �rodkowo{Wshodniego; pozosta« przezzerwie i lipie". Nasz Pan Sai jest zdeydowany wygrzeba¢ ka»de pragnienie!W peªni zaakeptowaªam wyjazd do Indii na sierpie« i wrzesie«, a teraz Onprzeskozyª na zerwie i lipie. Ta zmiana wystawiªa mnie na dwa pragnienia iw moim umy±le wywoªaªa niepewno±¢ w stosunku do tego, o Swami mi mówiªi o mówiªy mi moje pragnienia: zerwie i lipie zy sierpie« i wrzesie«?????25 maja Swami kazaª mi usi¡±¢ i pisa¢. Przekazaª mi wtedy posªanie. Naj-pierw spytaª: ÿCzy jeste± gotowa wysªuha¢ mnie teraz?" Odpowiedziaªam,»e tak. Mówiª do mnie wewn�trznie, a ja to zapisywaªam.ÿDlazego walzysz albo opierasz si� mojej woli? Tak zy owak musiszule : : : Zawsze i� dopadn�. Kazaªem i przyjeha¢ na zerwie i lipie!Chiaªa± przyjeha¢ na sierpie« i wrzesie«, poniewa» nie hiaªa± zostawia¢swojej matki, która ostatnio straiªa m�»a. Nie hiaªa± zostawi¢ Roberta idomku nad jeziorem, gdy» straiªaby± wi�kszo±¢ lata nad jeziorem. Tak wi�to twoje pragnienia, a nie ja, wmówiªy i sierpie«. Je±li pozostaniesz w domua» do sierpnia, zekanie oka»e si� trudniejsze.Nie opieraj si�, przyje»d»aj. Przetr� szlak tak, by mo»liwa byªa podró»w zerwu. Przyjm� od iebie ten albo tamten zas tej podró»y, ale wolaª-bym zerwie. Ch�, aby± nabraªa nawyku akeptowania mojego pierwszego»yzenia, nie baz¡ na niezgodno±¢ z twoimi pragnieniami."Podporz¡dkowaªam si�. Byªam na li±ie ozekuj¡yh na wylot do Indiiw dniu 1 zerwa. Rzezywi±ie przetarª drog� i wkróte mój bilet zostaªpotwierdzony. Pó¹niej okazaªo si�, »e w sierpniu Sai po±lizn¡ª si� w ªaziene izraniª sobie biodro, byªo wi� mniej dar±anów.Regionalna Konferenja zawsze przypada na ostatni weekend maja, w Dniu



ODWIEDZINY W POJEDYNK� 45Pami�i3. Jest tak planowana ze wzgl�du na dodatkowy dzie« ±wi¡tezny wponiedziaªek. Od roku 1978 udzielali±my si� z Robertem w tej Konferenjijako zªonkowie komitetu organizayjnego.Znaªam korzy±i jakie odnosimy z Konferenji Sai. Jego energia zwielo-krotnia si� przy naszym wzmo»onym oddaniu i miªo±i. Wielbiiele staj¡ si�»ywymi kanaªami Jego Premy. Wiedziaªam, »e Swami posyªa mnie do Indii zdodatkow¡ energi¡ miªo±i.Przywitaª mnie nasz taksówkarz, Bala Gopal. Odethn�ªam z ulg¡ | wie-dziaªam, »e jestem prawie w domu. No sp�dziªam w hotelu i zamierzaªamodpoz¡¢ jeden dzie«, a nast�pnego pojeha¢ do Prasanthi.Spotkaªa mnie jednak nieozekiwana reakja. Po raz pierwszy od opuszze-nia Roberta byªam zupeªnie sama. Ogarn�ªo mnie uzuie straty jego towarzy-stwa. Bardzo mi go brakowaªo; byªam skrajnie wstrz¡±ni�ta. Nie wiedziaªam,o mam robi¢. Powinnam rozproszy¢ moje uzuia i my±li, ale samotno±¢hotelowego pokoju temu nie sprzyjaªa.Sai Baba opowiada tak¡ histori�: ÿW jednym domu mieszka dziewzyna.W drugim | mªody m�»zyzna. Ih domy niemal si� stykaj¡. Dziewzynajednak ni nie wie o mªodzie«u, a on ni nie wie o pannie mieszkaj¡ej w s¡-siednim domu. Pewnego dnia dziewzyna powa»nie zahorowaªa. Tego dnia wdomu tym wszysy wpadli w popªoh; wzywano kilku lekarzy. Kiedy do hªopaw s¡siednim budynku dotarªy haªasy, uznaª to za przeszkod� w swojej nauei dlatego zamkn¡ª okno i zaz¡ª zyta¢. Z zasem jednak, zrz¡dzeniem prze-znazenia, hªopie ten o»eniª si� z dziewzyn¡ z s¡siedztwa. �lub odbyª si�z rana. Po poªudniu dziewzyn� rozbolaª »oª¡dek, a pan mªody bardzo si� oni¡ niepokoiª i martwiªa go jej dolegliwo±¢. Gdzie i kiedy rozwin¡ª on to przy-wi¡zanie do dziewzyny? Poniewa» o»eniª si� z ni¡, nawet niewielki jej ból»oª¡dka wyprowadziª go z równowagi. Kiedy ta sama dziewzyna nieo wze-±niej powa»nie zahorowaªa, nie odzuwaª najmniejszego niepokoju, poniewa»wówzas nie miaª z ni¡ »adnego powi¡zania zy pokrewie«stwa. Tak wi�, uzu-ia i przywi¡zania s¡ odpowiedzialne za wszelkie rado±i i smutki. Musimystara¢ si� osi¡gn¡¢ ów pogodny stan umysªu, ow¡ równowag�, która pozwalanam nie unosi¢ si� rado±i¡, ani nie da¢ przybi¢ si� smutkiem. Je±li potra�-ie osi¡gn¡¢ takie opanowanie umysªu, wówzas mo»eie osi¡gn¡¢ samadhi."[ÿSummer Showers" 1972, s. 240 & 241℄Zeszªam na dóª porozmawia¢ z Gopalem. Byªam mu gª�boko wdzi�zna zanatyhmiastowy odzew i domy±lno±¢. Powiedziaª:| Pani, musisz dzisiaj pojeha¢ do Prasanthi | nie jutro. Gdy zobazyszBab�, pozujesz si� dobrze. Zaªatwi� dla pani taksówk�.Bardzo uieszyªam si� z jego propozyji. Rzezywi±ie miaª raj�. Kiedyznalazªam si� w drodze, znikªa presja, jak¡ zuªam z braku Roberta. Jak»ebyªam szz�±liwa widz¡ bram� Prasanthi!Nie byªam przygotowana na to pi�kne przyj�ie, jakie zgotowaª mi Swami.Whodz¡ po shodah zastanawiaªam si�, zy w domu s¡ obeni Ginny i BobReinhardtowie. Kiedy zapukaªam do ih drzwi, gªos ze ±rodka odpowiedziaª:| S¡ w 4{D.3Dzie« Pami�i | w Stanah Zjednozonyh dzie« po±wi�ony zmarªym ludziom sªu»by.W wi�kszo±i stanów obhodzony 30 maja.



46 WIZJA SAI (II)ÿWspaniale" | pomy±laªam | ÿto jest mój apartament!" Po zapukaniui wej±iu przywitali mnie z otwartymi r�kami. Caªy mój apartament zostaªkompletnie przerobiony. Byª udowny! Nie tylko wyremontowany, ale te»inazej urz¡dzony. Nasz apartament przekszataªiª si� w dzieªo sztuki wiejskiej.Bob dopilnowaª, by wykonawstwo byªo najlepsze z osi¡galnyh. Trudno mibyªo uwierzy¢ w t� przemian�. Czuªam te godziny, jakie sp�dziª prauj¡ zoddaniem nad naszym pokojem i wsparie oraz po±wi�enie ze strony jego»ony, Ginny. Gdy m�»a nie ma w domu, »ona ma wi�ej pray. B�dziemy imobojgu dozgonnie wdzi�zni.Zastanawiaªam si� jak dam sobie rad� z przesuni�iem mebli z zamkni�tejna kluz kuhni, ale teraz zobazyªam, »e zyszzenie, sprz¡tanie i ustawia-nie mebli | wszystko to byªo ju» zrobione. Z powodu dobroi Sai hiaªomi si� pªaka¢. Zadbaª o ka»dy najmniejszy szzegóª poprzez kohane seraReinhardtów.Sai mówi: ÿM¡dro±¢ za±wita dopiero wtedy, gdy my±li, sªowa i zyny wiel-biiela zostan¡ po±wi�one Bogu. Bóg koha tyh, którzy kohaj¡ swoih wspóª-brai. Zatem, nale»y osadzi¢ w seru Boga i wzi¡¢ si� do wypeªniania obo-wi¡zków, jakie On przypisaª. Oto lekja, któr¡ wpaja prawdziwe ksztaªenie."[ÿSathya Sai Newsletter", lato 1993, s. 11℄Na pierwszym dar±anie przypadª mi pierwszy rz¡d. Swami podszedª ikieruj¡ ruhem r�ki poblisk¡ kobiet� na interview powiedziaª: ÿMaja, maja,maja". Zapami�taªam Jego sªowa i zanotowaªam w moim dzienniku, gdy»z�sto zdarzenia z pierwszyh dni wskazuj¡ temat lub kierunek na aªy pobyt.Maja znazy iluzja : : :Przez pierwsze kilka dni dar±anów Swami dawaª mi miejsa w pierwszymlub drugim rz�dzie. Kilka razy spojrzaª wprost na mnie i raz, kiedy patrzyª,powiedziaªam:| Ksi¡»ka : : :| Pozekaj, pozekaj | odpowiedziª ªagodnie.Mam wi� teraz drugie sªowo Jego przesªania. ÿMaja" i ÿpozekaj, poze-kaj". �adne z nih nie robiªo na mnie wra»enia.Po ostatniej podró»y z�±¢ r�kopisu napisaªam na nowo. Czy Jego odpo-wied¹ znazyªa, »e powinnam jeszze popraowa¢ nad ksi¡»k¡, zy sugerowaª,»e teraz zaakeptuje j¡, ale musz� pozeka¢, a» mnie nie wezwie? W ka»dymrazie : : : daª mi pewne wskazówki i przyj¡ª do wiadomo±i, »e napisaªam t�ksi¡»k�.Podzas mojej porannej medytaji Swami powiedziaª: ÿNie musisz rzua¢si� na piasek, aby zªapa¢ moje stopy. W odpowiednim zasie sam i je dam.Dotkni�ie �zyznej postai nie jest tak wa»ne, jak wzruszenie sera Boga przezposªusze«stwo i oddanie. Siadaj w fotelu albo na krze±le."Nasz Pan wiedziaª, »e prosiªam o padnamaskar i znaª równie» stan moihpleów. Mam problemy z kr�gami szyjnymi, ±rodkiem i doªem kr�gosªupa.Zaleaª mi rozs¡dek i wi�ksze wygody. Tak samo mnie instruowaª w zasiepoprzedniego pobytu: ÿSiadaj na krzesªa. Wezw� i�, gdy b�d� i� potrzebo-waª".Sªyszaªam jak wewn¡trz Swami mówi: ÿWzrusz Sere Boga swoim odda-niem i posªusze«stwem zamiast dotyka¢ Jego stóp na dar±anie". To posªanie



ODWIEDZINY W POJEDYNK� 47otrze¹wiªo mnie i stanowiªo wyra¹ne poleenie. Musz� si� Mu podporz¡dkowa¢i wrói¢ do siadania z tyªu. My±laªam: ÿPan zdaje si� by¢ zmienny. Czasamiwydaje si�, »e mnie adoruje; kiedy indziej zwyzajnie ignoruje mnie!" Czu-ªam si� tak daleko od Roberta i brakowaªo mi jego towarzystwa. Teraz Swamijeszze odstawiaª mnie na tyªy. Otrzymywaªam od Niego jedynie ÿPleowyDar±an" | widok tylko Jego pleów. Czuªam si� lekewa»ona.Baba mówi nam: ÿB¡d¹ie skromni i mili | gdziekolwiek jeste±ie, w ja-kimkolwiek towarzystwie. Pami�tajie Imi� Pana wskazuj¡e na Jego Chwaª�,Jego Miªosierdzie i Jego Miªo±¢. Wówzas odejd¡ od was wszystkie egoistyzneodzuia. �yie jest jak gra w piªk� no»n¡. Wy jeste±ie piªk¡ i zeka wasrzuanie i kopanie na wszystkie strony. Jak dªugo musiie znosi¢ takie trak-towanie? Dopóty, dopóki aªe powietrze nie wyjdzie z piªki. Wypu±ie z niejpowietrze, a nikt ju» jej nie kopnie. Powietrze, które j¡ nadyma, to ego! Gdywyhodzi ego, wtedy whodzi Bªogo±¢." [ÿMy±l Dnia", 19 listopad, 1991 r.℄Przewa»nie pozostawaªam sama z sob¡. Moja droga przyjaióªka Cathe-rine, na której towarzystwo lizyªam, krótko po moim przyje¹dzie przysªaªa miwiadomo±¢: ÿTeraz nie b�d� mogªa z tob¡ rozmawia¢; mo»e za miesi¡". Takwi�, odinaª mnie On od aªego zewn�trznego ±wiata.Przywykªam do przebywania w samotno±i za dnia, ale zawsze miaªamjakie± sprawy z Robertem, gdy wraaª do domu. Tego mi teraz brakowaªo.Nie miaªam nikogo, z kim mogªabym podzieli¢ si� zdarzeniami aªego dnia zwyj¡tkiem Niego | Boskiego partnera wewn¡trz. Ta podró» miaªa wyra¹neznami� ÿwewn�trznej podró»y".Wolny zas sp�dzaªam na pisaniu. Napisaªam kolejny artykuª do ÿSana-thana Sarathi" pt. ÿSai{Wizja kontra telewizja". W rzezywisto±i w zasietego pobytu skupiªam si� na dzieiah i programah Bal Wikas. W swoimdzienniku pisaªam pytania kierowane do Sai Baby na temat lepszyh metodnauzania i dysyplinowania dziei w ramah Programów Rodziny Sai. Byª toniew¡tpliwie mój zas na spokojn¡ kontemplaj� i odnowienie wewn�trznegokontaktu z Bogiem.Za ka»dym razem, gdy szªam do kolejki i wyi¡gaªam los, otrzymywaªambardzo wysoki numer i w zasie dar±anu widziaªam jedynie Jego pley. Podzastego pobytu byªam zmuszana do takiej samej zmiany zahowa« jak w zasiepoprzedniego. Swami jest mistrzem!Tym razem bardzo wyra¹nie sªyszaªam wewn¡trz Jego gªos. Zawsze po-magaª mi uhwyi¢ swój punkt widzenia. Pewnego dnia powiedziaª: ÿTwojarzezywisto±¢ to wyobra¹nia. Caªy ten ±wiat jest fantazj¡. Rito, to ty stwa-rzasz t� fantazj�. Trzymasz si� kurzowo tego, o my±lisz, »e jest rzezywiste;nie tego, o jest rzezywiste. Nie jest koniezne posiadanie tej �zyznej po-wªoki; koniezne jest jedynie byie z wewn�trzn¡ form¡ Boga."Ozekiwaªam przyjazdu Audrey Staton, wielbiielki z St.Louis, która miaªasp�dzi¢ ze mn¡ ostatnie sze±¢ tygodni. 11 lipa mieli doª¡zy¢ do nas jeszzemoja siostra i inna wielbiielka.Uieszyªam si� z przyjazdu Audrey. Zniosªam z powodzeniem te ostatnie10 dni sama. Byªam pewna, »e Audrey przywiezie list od Roberta. Spytaªamj¡: | Czy masz dla mnie list od Roberta?



48 WIZJA SAI (II)| Nie | odpowiedziaªa.| Czy przekazaª i jak¡± wiadomo±¢? | dopytywaªam si�.| Nie.| Czy dzwoniª przed twoim wyjazdem?| Nie | odparªa | my±laªam, »e mo»e zadzwoni, ale nie dzwoniª.Bardzo byªam rozzarowana.Min�ªy trzy tygodnie, a od Roberta i¡gle nie byªo wiadomo±i. Ja pisaªamdo niego z�sto. Nie miaªam poj�ia, dlazego on nie pisaª. Brak jakiejkolwiekuwagi ze strony Sai Baby i brak informaji od Roberta podziaªaªy na mójumysª. Napisaªam dwa listy | jeden do Sai Baby, a drugi do Roberta. Byªato dobra terapia | daªam upust swoim uzuiom. Istota listów sprowadzaªasi� do stwierdzenia: ÿ�adnego z was nie h� za m�»a". Robertowi napisaªamnawet, »e mam jego zeki pªatnize i w drodze do domu zatrzymam si� w HongKongu, aby na jego konto zrobi¢ zakupy. Zamierzaªam wyda¢ jego emerytur�.Czuªam si� dotkni�ta, pomini�ta i zªa.ÿCo w rzezywisto±i le»y u podstaw smutku? O »al przyprawia przywi¡za-nie do iaªa oraz afektaja i nienawi±¢, które bezpo±rednio go poprzedzaj¡. Tedwa odzuia s¡ skutkiem uznawania przez intelekt jednyh rzezy i warunkówza korzystne, a innyh za niekorzystne. Ta idea korzy±i i szkodliwo±i jestuªud¡. Niemniej, przywi¡zujeie si� do przedmiotów uznanyh za dobrozynne,a zazynaie zu¢ awersj� do innyh. Jednak»e, z najwy»szego punktu widze-nia nie ma ani jednyh, ani drugih. To rozró»nienie nie ma sensu. W ogólenie ma dwóh rzezy. Jak wi� mogªoby by¢ dobro i zªo? Iluzj¡ albo ignoran-j¡ jest postrzeganie dwóh tam, gdzie jest jedno. Tej natury byªa ignoranja,która pogr¡»yªa w rozpazy Ard¹un� | postrzeganie wielo±i, gdy istnieje tylkoJEDEN. [ÿSanathana Sarathi", lipie 1992, 158℄List do Swamiego poªo»yªam na oªtarz, a do Roberta | wysªaªam. Kilkadni pó¹niej przebudziªam si� ze snu. Swami powiedziaª mi:| Ten list przynie± mi na dar±an.| O nie, Swami, nie mogªabym osobi±ie wr�zy¢ i tego listu | odpowie-dziaªam.| Dlazego nie? | spytaª.| Poniewa» napisaªam go, gdy byªam zªa i obra»ona | powiedziaªam.| Ale ja jestem twoj¡ Matk¡ i Ojem | i¡gn¡ª dalej | Do kogo in-nego mo»esz zwrói¢ si� z pretensjami, je±li nie do wewn�trznego Boga? Ch�uzestnizy¢ we wszystkih twoih rado±iah i smutkah. Przynie± mi ten listna jutrzejszy dar±an, a ja przydziel� i miejse w przednim rz�dzie i udziel�padnamaskaru.Wyt�»yªam sªuh.| Padnamskar? | powiedziaªam.| Padnamskar | odparª.Swami wypowiedziaª to ÿmagizne sªowo". Tu mnie zªapaª. Zrobiªabymwszystko, aby si� znale¹¢ blisko i poaªowa¢ Jego stopy. Rano wzi�ªam list iposzªam do kolejki wylosowa¢ numer.Byªam bardzo podnieona, gdy» dostaªam rz¡d numer dwa. Byª to omalpierwszy rz¡d. Siedziaªam na skraju i Swami mógª podsun¡¢ mi tam swoje



ODWIEDZINY W POJEDYNK� 49stopy. Czekaªam i staraªam si� przygotowa¢ duhowo na akt poddania si� JegoBoskim Lotosowym Stopom.Swami szedª w moim kierunku, a ja w ozekiwaniu wstrzymaªam oddeh.ÿO, jeszze troh� bli»ej, mój Panie", ponaglaªam wewn�trznie. Jego wzrokspotkaª si� z moim. Wzi¡ª mój list, a gdy pohyliªam si� do Jego Stóp powie-dziaª:| Bardzo, bardzo szz�±liwy.Byªam odpr�»ona i peªna wdzi�zno±i i rado±i. Znikª niepokój, jaki prze-±ladowaª mnie od wielu dni. Delektowaªam si� pami�i¡ tej hwili. Czuªamwielkie odpr�»enie. Od zasu, gdy ostatni raz sªyszaªam te sªowa, min�ªy trzydªugie lata odziennyh zmaga«. Pojehaªabym dowolnie daleko, gdziekolwiek,kiedykolwiek »eby tylko usªysze¢ Jego sªowa ÿBardzo szz�±liwy".Mówiª mi przez to, »e jest ze mnie zadowolony, hoia» tak ¹le my±laªamprzed tym dar±anem. Byªam Mu niezmiernie wdzi�zna. Byª to szzytowymoment tego pobytu.Par� dni pó¹niej Audrey zostaªa zaproszona na interview. Wiedziaªam, »enie mam i±¢, o ile nie zostan� wezwana. Musz� wyzna¢, »e w zasie mojego tupobytu prawie wszysy, któryh znaªam w Prasanthi, byli ju» na interview : : :opróz mnie.Moja najmªodsza siostra, Judy, przyjehaªa z Andrea. Teraz aªa zwórkabyªa w kompleie. Judy miaªa dla mnie list. Wygl¡daªo na to, »e Robertnie¹le si� ubawiª z mojego zagniewanego listu. Zawoªaª naszego syna Craiga ipowiedziaª:| Mama naprawd� musiaªa by¢ w±iekªa, Craig. Posªuhaj, o napisaªa.Po przezytaniu synowi listu spytaª:| Dlazego mama nie otrzymaªa listu, który posªaªem przez twojego przy-jaiela?Niezmiern¡ przyjemno±¢ sprawiª mi pierwszy przyjazd mojej siostry. Byªawielbiielk¡ Baby tak samo dªugo jak ja, ale dopiero teraz miaªa okazj� Goodwiedzi¢. Judy i Andrea hiaªy pój±¢ na interview. Ih sªowa brzmiaªyswojsko. Modliªam si�, aby speªniªo si� pragnienie tyh dwóh kobiet.W aspekie wygód �zyznyh otrzymywali±my nadzwyzajne bªogosªawie«-stwa. Zaopatrzenie w »ywno±¢ dosªownie pªyn�ªo do naszego pokoju. Ci¡glemieli±my ob�te zapasy i dano nam nawet harmonium | hinduski klawiszowyinstrument muzyzny. Niew¡tpliwie byªa to ªaska dla Judy, która uwielbiaªamuzyk�. Umiaªa ±piewa¢ i gra¢ na gitarze i fortepianie, pisaªa religijne pie±nioraz prowadziªa hóry | dziei�y i dla dorosªyh. Muzyka byªa jej wielk¡miªo±i¡ i sprawiaªa jej wiele rado±i, dlatego wiedziaªam, »e ten instrumentbyª wyrazem Jego sªodkiej ªaski. �piewaªy±my prawie o wiezór. Koiªo to na-sze zbolaªe sera. Judy, Audrey i Andrea miaªy wspaniaªe gªosy, dzi�ki zemuaª¡ zwórk¡ mogªy±my zgodnie ±piewa¢ pohwalne i nabo»ne pie±ni.Trzy tygodnie sp�dziªy±my razem na zaj�iah domowyh, hodzeniu nadar±any, dzieleniu si� my±lami i wzajemnym wspieraniu si�. Byªo to dla mnieniezwykªe prze»yie. Takiego »e«skiego towarzystwa nie miaªam od szkoªy±redniej. Niekiedy hihotaªy±my przed snem. Wszystkie z nas dzieliªy obo-wi¡zki rodzinne, dlatego na swój sposób razyªy±my si� t¡ wolno±i¡ i po-z¡tkowo miaªy±my wielkie ozekiwania. Jednak w miar� upªywu dni, wielkie



50 WIZJA SAI (II)nadzieje na interview opadªy!Chodzenie po linie jest ªatwiejsze, gdy jest na niej tylko jeden artysta. Inn¡sztuk¡ jest utrzymanie równowagi, gdy na tej samej linie znajduje si� zwórka| szzególnie, kiedy wªa±iielem yrku i re»yserem jest Swami.Nasz pobyt miaª si� zako«zy¢ w ±wi�to Gurupurnima4. Po trzytygodnio-wym ignorowaniu mojej siostry Judy przez Swamiego, nabawiªa si� ona w¡tpli-wo±i zy Baba jest istotnie wªa±iwym dla niej guru. S¡dziªa, »e mo»e hiaª,by trzymaªa si� tylko Jezusa.Napisaªa list prosz¡ Sai Bab�, aby wzi¡ª go, je±li hiaª, by byªa Jegowielbiielk¡. Byªo to naturalnie wiezorem przed Gurupurnim¡ : : :Judy przyszªa na dar±an z listem w r�e. Miaªa wspaniaªe miejse nako«u drogi, któr¡ Sai Baba powinien przehodzi¢. Judy miaªa zapewnioneJego przej±ie obok, ale tylko On wiedziaª zy we¹mie list.Swami, w peªnej krasie swojej Chwaªy i Majestatu, wzi¡ª jej list! Judy byªabardzo szz�±liwa, a my z ni¡! Swami w jednej hwili potra� zamieni¢ nasz bólw rado±¢. Wybraª najdoskonalszy moment na przekazanie jej swojego »yzenia.Sk¡d wiedziaª, »e problem, z jakim si� najbardziej borykaªa, brzmiaª: ÿCzyhiaª, by byªa Jego wielbiielk¡?" I zy mo»e by¢ lepszy moment na odpowied¹ni» Gurupurnima? Pytanie, moment, miejse, data i zainteresowana osoba |wszystko si� zbiegªo.Zanim zaz�ªy±my si� pakowa¢ do wyjazdu, Swami wewn�trznie wyja±niªmi, dlazego byªam przeze« ignorowana. Powiedziaª:ÿRito, przyjehaªa± do Indii pozostawiaj¡ w domu swojego ziemskiegom�»a. Zamierzaªa± zamieni¢ �zyzn¡ uwag�, jak¡ darzy i� Robert, na moj¡ iozekiwaªa±, »e otoz� i� t¡ uwag¡.Nie odª¡z� i� od Roberta zamieniaj¡ go swoj¡ form¡. Dlazego miaªbymhie¢ zamieni¢ jedno przywi¡zanie na inne? Musisz zrozumie¢, »e moja formatak»e jest przej±iow¡. Nie zah�am do przywi¡za«; moim zadaniem jestznieh�a¢ do nih. Nie wspieram pragnie«; ja je niszz�!"Dohodzi do tego jeszze ÿLila" zwi¡zana z listami, które Robert napisaª, aktóryh nigdy nie otrzymaªam. Listy zostaªy przekazane przyjaielowi Craiga,którego ojie, dyrektor zagraniznej plaówki, wyje»d»aª do Indii. Dowiedzia-ªam si� o tym na dwa dni przed powrotem do USA. Odnalazªam tego oja iokazaªo si�, »e pami�taª jedynie o listah, jakie daª mu jego syn od wielbiielidla Sai Baby. Ponad miesi¡ temu wr�zyª te listy Sai Babie. Powiedziaª mi,»e kiedy Swami otrzymuje list dla kogo± innego, przekazuje go panu KatumbieRao, wi� powinnam u niego sprawdzi¢. Dowiedziaªam si�, »e nie otrzymaª odBaby »adnego listu dla mnie.Byªo teraz jasne, »e moje listy z domu zatrzymaª Sai Baba. Chiaª, bymzdaªa sobie spraw� ze swoih przywi¡za«. Brak wiadomo±i od Roberta pot�-gowaª moje prze»yia, o pomogªo w u±wiadomieniu mi tyh przywi¡za«.Sªowa Sai, które usªyszaªam w drugiej kolejno±i brzmiaªy: ÿpozekaj, po-zekaj". Ksi¡»ka znów przele»aªa na póªe. Wraaªam do domu, aby j¡ po-prawia¢.4Gurupurnima | dzie«, w którym ±iszjowie (uzniowie) potwierdzaj¡ swój duhowyzwi¡zek z guru (nauzyielem) i wyra»aj¡ swoje postanowienie stosowania si� do jego nauk.



ODWIEDZINY W POJEDYNK� 51Pokonaªam niektóre z moih l�ków i z Bo»¡ pomo¡ udaªo mi si� prze»y¢bez Roberta dwa miesi¡e. Ponadto, ponownie do±wiadzyªam »yia w Put-taparthi be interview i poraªam si� z pewnymi l�kami. Otrzymywaªam lepszywewn�trzny kontakt i praktykowaªam przystosowanie si� do bardzo ubogiejstyzno±i z form¡. Jego Wszehobeno±¢ dogl¡daªa ka»dego szzegóªu mo-jego pobytu. Byªo tego ju» troh� za wiele i ieszyªam si�, »e wraam dodomu.Gdy odje»d»aªam, usªyszaªm jak mówi: ÿIm bardziej si� do mnie zbli»asz,tym bardziej stajesz si� mn¡".W domu, Robert i dziei przywitali mnie nar�zami miªo±i. M¡» porozwie-szaª po domu komputerowe napisy wyra»aj¡e swoj¡ miªo±¢ i rado±¢ z mojegopowrotu. Mieli±my ±wiadomo±¢, »e nasza miªo±¢ pogª�biªa si� i umoniªa.Po dwóh tygodniah od przyjazdu do domu wyzerpaª si� entuzjazm zmojego powrotu i zaz�ªam odzuwa¢ przygn�bienie. Ostatnio odbyªam dwiepodró»e do Sai Baby, a praktyznie nie obdarzyª mnie »adn¡ uwag¡ swojej Bo-skiej formy. Pi�¢ lat min�ªo od mojego ostatniego interview. Podzas wszyst-kih poprzednih pobytów Swami zepsóª nas swoj¡ miªo±i¡ i trosk¡. Teraztego brakowaªo. Przywykªam do musuj¡yh napojów, sªodko±i, kawy i her-baty, ale wyzbyie si� ih nie wytworzyªo tego wielkiego bólu pustki w moimuzuiowym seru. Zaz�ªam rozumie¢, »e to o odzuwam, jest ÿsymptomemodsuni�ia". Przywykªam do Jego Sªodyzy, która wypªywa z Jego formy.Gdybym tylko mogªa sªysze¢ jak mówi do mnie, u±mieha si�, gªaszze mniepo gªowie, aªowa¢ Jego stopy, trzyma¢ Jego r�k� albo spotyka¢ Jego wzrok.Cierpiaªam w ±rodku, a niepewno±¢ o do przyszªej Jego troski sprawiaªa, »ezuªam si� jeszze gorzej. Wielbiiele z a±ramu mówili mi, »e osi¡gn�ªam nowypoziom i b�d� miaªa jedynie wewn�trzny kontakt. Woªaªam: Drogi Swami, jakmam si� do tego przystosowa¢?Usiadªam, aby napisa¢ list do Swamiego, a mój wewn�trzny Gªos Sai za-z¡ª mówi¢: ÿMy±lisz, »e odbyªa± dalek¡ drog�, aby spotka¢ si� z Sai Bab¡,a z powodu braku �zyznej troski zujesz pustk�. Czy jest tak dlatego, »eMoja miªo±¢ ograniza si� jedynie do pokoju interview? Gdyby Bóg Miªo±i¡darzyª tylko tyh, którzy whodz¡ do pokoju interview, Miªo±¢ Boga byªabyogranizona. Moja Miªo±¢ nie ma ogranize«. Pªynie ona przez wszystko i jestwe wszystkim.Wszysy, którzy siedz¡ u Moih stóp | zy to w Moim pokoju interview,na dar±anowym dziedzi«u, zy przede Mn¡ gdziekolwiek na ±wieie | s¡ zeMn¡ i Ja jestem z nimi, z ka»dej hwili na hwil�.Moja Miªo±¢ jest siª¡ »yiow¡, która sprawia »e widzisz, mówisz, sªyszysz izujesz. To Bóg wewn¡trz. Ch� by± Jego znalazªa, a nie t� Fizyzn¡ Form�,któr¡ symbolizuje Sathya Sai Baba.Czy my±lisz, »e skoro Mój wzrok nie spoz¡ª na twoih ozah, nie jestem±wiadomy twojej obeno±i? Unikn¡¢ iebie, albo kogokolwiek innego, wymagaode Mnie wi�kszego ±wiadomego wysiªku. Jak mógªbym i� unikn¡¢ b�d¡±wiadomy twojej obeno±i?Poniewa» nie po±wi�iªem i zewn�trznej uwagi, zujesz si� poni»ona za-miast wywy»szenia. Jednak teraz jeste± silniejsza i ju» nie potrzebujesz i¡-gªej zewn�trznej opieki. Otrzymaªa± promoj� uprawniaj¡¡ do siedzenia pod



52 WIZJA SAI (II)skrzydªami Pana, zawsze gotowa i wyzekuj¡a, aby Mu usªu»y¢, gdy wezwie.Czy s¡dzisz, »e nie wiedziaªam o twoim zªamanym seru, gdy podzasostatniego dar±anu siedziaªa± za wielkim �larem tak daleko od Mojej �zyz-nej formy? Odzuwam ka»dy ból i rado±¢ prze»ywane przez zªowieka. Zawszejestem obeny tam wewn¡trz iebie. Wiem, jak dzielnie walzyªa± by powstrzy-ma¢ ªzy »alu i rozzarowania i to dlatego Moja �aska wybawiªa i� z opresji iwzniosªa ponad te emoje.Ta wyprawa do Baby byªa dla iebie sprawdzianem Oddania | testemoddania si� MOJEJ WOLI. Czy pami�tasz, »e przed wyjazdem z domu po-wiedziaªa± do Roberta: ¯Je±li otrzymam interview, spytam Swamiego o hemi powiedzie¢ | a nie o to, o ja h� wiedzie¢®?Caªy ten pobyt byª dokªadnie Moj¡ odpowiedzi¡ na tamto stwierdzenie.Daªem i to, o JA CHCIA�EM; nie to, o ty hiaªa±. Moje post�powanieniosªo posªanie: ¯Oddaj wszystko Mnie, a Ja zapewni� wszystko i zatroszz�si� o ka»d¡ twoj¡ potrzeb�®. Wspomnij sobie ten pobyt, a stwierdzisz, »ezapewniono i wi�ej ni» potrzebowaªa±!"



EMERYTURA
Kiedy przekrazaªam wiek dwadzie±ia i trzydzie±i lat sªowo ÿemery-tura" byªo tylko wyrazem ze sªownika i ni dla mnie nie znazyªo. Krótko pozterdzieste sªowo to zaz�ªo o± dla mnie znazy¢. Na ten okres spozynkuoszz�dzali±my i inwestowali±my pieni¡dze. Gdy zbli»yªam si� do pi�¢dzie-si¡tki, sªowo to zeszªo z póªki zakurzonyh ksi¡g i zaz�ªo stanowi¢ o stylunaszego »yia w przyszªo±i. Zdaje si�, »e wreszie w mojej ±wiadomo±i wy-kieªkowaªa realno±¢ stania si� wkróte obywatelem w starszym wieku. Mamro-taªam sªowa, które ostateznie wypowiadaj¡ wszysy ludzie: ÿGdzie ten zasuleiaª? W jaki sposób staªam si� tak stara? Czuj� si� jeszze równie mªoda,jak przed laty."W grudniu 1988 r. mój syn Craig i jego »ona Patriia pojehali do Sai Babyaby sp�dzi¢ z Nim Bo»e Narodzenie. Zanim Craig odjehaª, Robert poprosiªgo, aby spytaª Swamiego: ÿCzy mo»emy przyjeha¢ w nast�pnym roku wewrze±niu?" Za niedªugo Robertowi miaªo stukn¡¢ 55 lat i hiaª spotka¢ si� zBab¡ i spyta¢ Go, zy mo»e przej±¢ na wze±niejsz¡ emerytur� i reszt� naszego»yia sp�dzi¢ na sªu»eniu Jemu.Praodawa Roberta niedawno usun¡ª ostatni¡ przeszkod� w postaiÿZdrowotnego Ubezpiezenia", o umo»liwiaªo nam rozwa»anie wze±niejszegoprzej±ia w stan spozynku. Nowe przepisy przesun�ªy peªne ±wiadzenia eme-rytalne z wieku 60 na 55 lat. Obejmowaªo to peªne ±wiadzenia zdrowotne dlanas obojga.Kiedy Craig wróiª do domu, zaskozyª nas. Zamiast poprosi¢ dla nas opozwolenie przyjehania, napisaª na karte: ÿSwami, zy mój ojie powinienodej±¢ z obenej pray na emerytur� w wieku 55 lat w 1990 r.? Prosz� o ustn¡odpowied¹. Z miªo±i¡ | Craig". Gdy Swami podszedª do Craiga, otworzyªkartk� z tekstem napisanym du»ymi literami, by mo»na byªo go odzyta¢ napozekaniu. Baba odpowiedziaª:| Tak. Zaopiekuj� si� nim.ÿAh", pomy±leli±my, ÿoto mamy nasz¡ odpowied¹! Swami powiedziaª¯Tak®". Byli±my rozradowani, poniewa» znazyªo to, »e b�dziemy mogli sp�-dza¢ ze Swamim w Indiah wi�ej zasu. Speªniaªy si� nasze marzenia.Nast¡piªo to o 9 miesi�y wze±niej ni» ozekiwali±my | Mistrz znów naszaskozyª. Oznazaªo to te», »e wkróte b�dziemy wolni od domowyh obo-53



54 WIZJA SAI (II)wi¡zków. Nareszie ±wiatªo na ko«u tunelu. Wydawaªo si� to zym± niereal-nym: 34 lata pewnego stylu »yia i nagle zmiana. Byli±my jednak absolutniegotowi na zmian�!Mówi¡ wprost, Swami wyeliminowaª wszelkie w¡tpliwo±i, niepokoje iniepewno±¢. Bez konkretnego sªowa Sai, podj¡¢ t� deyzj� byªoby bardzoTRUDNO. Za po±rednitwem Craiga uªatwiª nam to przej±ie.Nigdy nie zapomn� zdarzenia sprzed kilka lat, gdy Joan poprosiªa nas, by-±my wzi�li ze sob¡ do Indii zdj�ie Tony'ego i spytali Sai zy byª wªa±iwymdla niej kandydatem na m�»a. Znali si� od szkoªy ±redniej. Byªam wtedyzupeªnie zaskozona, gdy» Joan wale nie interesowaªa si� Sai Bab¡. Podej-rzewaªam, »e na jej deyzj� wpªyn¡ª wybór przez Sai Bab� ±lubnej partnerkiCraiga. Cieszyªam si�, »e o to poprosiªa.B�d¡ na dar±anie Robert trzymaª zdj�ie Tony'ego do pobªogosªawieniaprzez Swamiego. Kiedy Swami przehodziª, powiedziaª do Roberta:| Wªoh.Po dar±anie Robert byª zakªopotany. Powiedziaª mi o si� staªo. Robertspytaª:| Dlazego Swami powiedziaª ÿWªoh"? Przeie» Tony jest Amerykani-nem.| On jest Amerykaninem, ale jego rodzie s¡ Wªohami, jest wi� wªoskimAmerykaninem! | odpowiedziaªam.Robert roze±miaª si�; Swami niew¡tpliwie zbiª go z pantaªyku. Jestempewna, »e Baba ±wietnie si� przy tym bawiª.W pokoju interview Robert podaª Sai Babie zdj�ie Tony'ego i spytaª:| Czy ten mªody zªowiek b�dzie dobrym m�»em dla mojej órki?| Dobrzy przyjaiele przez dªugi zas | odpowiedziaª Sai.Robert powtórzyª pytanie tak, jak zrobiªby ka»dy zaniepokojony ojie,który he jak najlepiej dla swojej órki:| Czy b�dzie dobrym m�»em?| Tak | odpowiedziaª Sai | Jest to dobry hªopak; b�dzie mu si� wiodªoi b�dzie dobrym m�»em.Przypadek Joan wydaje si� kolejnym przykªadem doskonaªego umiejso-wienia w zasie przez Swamiego. O±wiadzyªa ona, »e wyjdzie za m¡» wpa¹dzierniku 1989 r. | na kilka miesi�y przed odej±iem Roberta na eme-rytur� przewidywanym na kwieie« 1990 r. Wkróte mieli±my zako«zy¢ rol�rodziów | Swami wi¡zaª konie z ko«em usuwaj¡ lu¹ne nitki naszej karmy.Przy okazji przygotowa« do ±lubu wynikªa interesuj¡a historia o tym, jakSwami pomógª nam w delikatnej sytuaji. Jedynie dzi�ki Jego naukom i ªasemogªam godnie stan¡¢ wobe niewygodnego problemu : : : Robert i ja poje-hali±my nad jezioro na weekend, a kiedy wróili±my w niedziel� wiezoremspytaªam Joan:| Czy w sobot� znalazªy±ie z druhnami stroje?| Tak, mamo; s¡ doskonaªe. Dziewzyny próbowaªy we wszystkih miej-sah w St.Louis (wymieniªa wszystkie sklepy) i wsz�dzie o± nie pasowaªoprzynajmniej jednej z dziewzyn. Wyj¡tkiem byªa ta suknia | ±wietnie si�prezentuje na wszystkih pi�iu dru»kah.



EMERYTURA 55| Naprawd�? | powiedziaªam i zastanawiaªam si� do zego ona zmierza| zy dostaªa± szmaragdowozielone? (taki kolor hiaªa).| Nie. Tyh strojów nie byªo w takim kolorze. Jest to najnowszy i naj-modniejszy kolor w tym roku | jest we wszystkih ±lubnyh reklamah!| Dobrze : : : mów | powiedziaªam.| S¡ z zarnego atªasu | odparªa Joan.| Czarne na ±lub? | zdziwiªam si� | Joan, to nie jest wªa±iwy kolor.| Mamo, mo»e nie za twoih zasów, ale to przebój w dzisiejszej modzie.Nasze dziei s¡ wytworem wieku komunikaji i s¡ mistrzami w przekonywa-niu rodziów, »e stare moralne noty i warto±i nie stosuj¡ si� do lat 90{tyh,gdy» s¡ zdezaktualizowane i przestarzaªe. Ale Sai Baba nauzyª mnie, »eduhowe Prawdy trwaj¡ wieznie. Nie zmieniaj¡ si� z epoki na epok�. Uprzej-mo±¢, szaunek, ze±¢ dla rodziów itd. pozostaj¡ takie same i nie zmieniaj¡znazenia z ka»dym nowym pokoleniem. Teraz, kiedy to wiem, moje dziei niemog¡ ju» przekona¢ mnie, »e jestem staromodna albo »e si� myl�. Mam w r�-kah bro« M¡dro±i Sai Baby. Joan kontynuowaªa swoj¡ dobrze przygotowan¡argumentaj�.| Jedn¡ z najwi�kszyh zalet tego stroju jest to, »e poniewa» suknie s¡lu¹ne i bez falbanek, dziewzyny po ±lubie b�d¡ mogªy ubiera¢ je na prywatki.Wiesz mamo jak drogie s¡ stroje dru»ek, a w ten sposób nie »al im pieni�dzy,gdy» mog¡ je u»ywa¢ pó¹niej.| Jak ty, Joan, sobie wyobra»asz strój bez falbanek na ±lub do ko±ioªa?| spytaªam.Staraªam si� skªoni¢ j¡ do przemy±lenia tego. Ona jednak odpowiedziaªa:| Stroje dru»ek Mary Ann s¡ bez falbanek, a bierze ±lub ko±ielny.ÿWspaniale", pomy±laªam, Mary Ann byªa jej najlepsz¡ przyjaióªk¡. Co-kolwiek bym teraz powiedziaªa, obraziªabym albo Joan, albo Mary Ann. Mia-ªam jeszze nadziej�, »e w przyszªym tygodniu b�d¡ mogªy ponownie si� ro-zejrze¢, lez ten promyk nadziei szybko zgasª. Joan powiedziaªa:| Stroje s¡ zamówione i wszystkie dziewzyny wpªaiªy pieni�»ny depozyt.| Ale» Joan | spytaªam | dlazego nie porozumiaªa± si� ze mn¡ przedpodj�iem tej ostateznej deyzji?| To jest mój ±lub, mamo.| To jest nasz ±lub, Joan. Tata i ja jeste±my gospodarzami na tej urozy-sto±i | powiedziaªam.Wewn¡trz wzywaªam Swamiego o pomo. Rozmowa ta byªa peªna puªapekprowadz¡yh do kªótni. Zako«zyªam wi� nasz¡ dyskusj� mówi¡:| Musz� to przemy±le¢; porozmawiamy pó¹niej | i poszªam do swojegopokoju.Sai Baba tak wiele mnie nauzyª. Dawna Rita, sprzed Baby, hiaªabyzaªatwi¢ t� spraw� od r�ki mimo, »e nie byª po temu odpowiedni moment.Rozmowa zako«zyªaby si� kªótni¡.Dwie nauki Baby uhroniªy mnie przed starym zahowaniem i pomogªy wzapanowaniu nad sob¡. Baba mówi: (1) ÿMowa ma wielk¡ mo. Potknieie si�podzas hodzenia | szkod� mo»na naprawi¢; ale gdy potknieie si� w mówie-niu, powstaªa szkoda jest nie do naprawienia." (2) ÿPi�¢ minut gniewu niszzystosunki na pi�¢ pokole«." [ÿSathya Sai Speaks" I, s. 87℄



56 WIZJA SAI (II)Rozmowa z Joan jest dobrym przykªadem wywierania presji na rodziów.Dziei wystawione s¡ na presj� rówie±ników, a my | na presj� dziei. Mamna my±li starania dziei, by nas przekona¢ do przyj�ia ih sumienia, zamiastkorzystania z wªasnego. Znalazªam si� w sytuaji, w której nie ma wygranyh.Gdybym si� sprzeiwiªa, obraziªabym jej najlepsz¡ przyjaióªk�, odrzuiªabymih os¡d w wyborze sukni dla dru»ek, przysporzyªabym przyjaióªkom wi�k-szyh kosztów i strat zasu, ogranizyªabym im mo»liwo±i wyboru sukien dotego jednego sklepu, gdzie zrobiªy przedpªat�, wprawiªabym Joan w zakªopo-tanie i urz¡dziªabym jej niemodny ±lub : : : oto presja na rodziów! Dzisiaj wwyhowywaniu dziei trzeba by¢ niemal obro«¡ s¡dowym, aby sprosta¢ ihhytro±i.Wezwaªam wi� Sai Bab�, prosz¡ Go o pomo, i pozwoliªam sobie nanieo wolnego zasu, by przygotowa¢ aª¡ spraw� i porozmawia¢ z m�»em, gdyprzyjdzie do domu. Rozmow� z Joan miaªam kilka dni pó¹niej. Powiedziaªam:| Joan, h� podzieli¢ si� z tob¡ przemy±leniami twojego oja i moimina temat sukni dru»ek. Dla nas ±lub jest ±wi�to±i¡ dan¡ zªowiekowi przezBoga. W ±wieie duhowym, biel i zer« symbolizuj¡ siªy dobra i zªa, not� irozpust�. Tradyyjnie panna mªoda ubieraªa si� w biaª¡ sukni�, gdy» jest tosymbol zysto±i, dziewitwa i moralno±i. Jeste±my przekonani, »e zer« nieliuje ze ±wi�to±i¡ ±lubu. Je±li obenie na urozysto±iah ±lubnyh stosujesi� zer«, jest to ±wiadetwo, »e zªo wtargn�ªo do naszego systemu ±lubnego iatakuje nawet ów dzie«, który powinien reprezentowa¢ wszystko, o jest dobrei szlahetne w poª¡zeniu m�»zyzny i kobiety.Ch� Tony'emu i tobie uzmysªowi¢ wag� tego dnia. Zobowi¡zanie si� domiªo±i i sªu»by Bogu i sobie nawzajem jest na zawsze. Deyzja ta wpªyniena aªe wasze »yie. Sama urozysto±¢ ±lubu jest przykªadem, stwierdzeniemkierowanym do wszystkih, którzy ogl¡daj¡ j¡, wzniosªo±i w jakiej skªadanes¡ wasze przysi�gi. Urozysto±¢ ta b�dzie »yªa przez sto lat i b�dzie pami�tanai ogl¡dana na zdj�iah przez wasze dziei i wnuków.Sai Baba mówi nam: ÿSkromno±¢ jest podstawow¡ spraw¡ dla kobiet; jestih bezennym klejnotem". Jestem przekonana, »e stroje bez falbanek nie wy-ra»aj¡ kobieyh nót; roznieaj¡ one seksualno±¢. Staramy si� wzbudzi¢ wnaszyh go±iah my±li o zysto±i, kobieo±i i skromno±i, nie za± stwarza¢atmosfer� otail party. Ka»da zwi¡zana w�zªem maª»e«skim osoba obenana ±lubie wspomni swój wªasny ±lub i porówna swoje tera¹niejsze stosunkiz ówzesnymi. Pomó»my im upewni¢ si�, »e maª»e«stwo nie jest ÿprzelotn¡spraw¡", lez trwaªym zobowi¡zaniem si� do miªo±i i po±wi�enia.Bóg byªby bardzo niezadowolony z twego oja i ze mnie, gdyby±my zgodzilisi� na te stroje. Jeste±my przed Bogiem odpowiedzialni za zahowanie si�naszyh dziei, dopóki przebywaj¡ w naszym domu. Powiedz, prosz�, swoimprzyjaióªkom o naszym punkie widzenia i przepro± je w moim imieniu zakªopoty. Reszt¡ zajmnie si� Bóg : : :| zako«zyªam.Obieaªam Joan, »e pójd� z ni¡ do sklepu i wyja±ni� kierownize mójpogl¡d na temat strojów i zobazymy zy zehe zwolni¢ dziewzyny z umowyi odda im pieni¡dze. Kiedy rozmawiaªam w sklepie, Joan byªa zakªopotana,ale owa kobieta okazaªa wyrozumiaªo±¢ i zwróiªa pieni¡dze. Obie bardzo si�uieszyªy±my.



EMERYTURA 57Dziewzyny znalazªy pi�kne, szmaragdowozielone stroje i kapelusze do ko-loru. To Jego zadziwiaj¡a ªaska sprawiªa nam ten maªy ud. Mówi takz�sto: ÿZrób jeden krok w Moim kierunku, a Ja zrobi� 10 w twoim". Jednak,by zrobi¢ ten krok, potrzeba zasu i energii. O wiele ªatwiej jest pobªa»a¢ tymbª�dom, ni» je korygowa¢. Trudno±¢ t� pogª�bia jeszze dotkliwy brak zasuprzy naszym stylu »yia.Przez aªy ±lubny dzie« Jego Miªo±¢ przejawiaªa si� w doskonaªo±i i pi�knieurozysto±i. Obeni odzuwali Jego Miªo±¢ wyra»aj¡ swoje uzuia rado±i,szz�±ia i przyjemno±i z uzestnizenia w za±lubinah Tony'ego i Joan.Zawsze n�i przygl¡danie si� jak Sai ujmuje za sere kogo±, kto nie wykazujezainteresowania. Kiedy Joan byªa bardzo mªoda, jej kole»anki na±miewaªy si� znaszyh obrazów Sai Baby i wyrosªa w atmosferze tyh kr�puj¡yh wspomnie«z dziei«stwa. Jeszze jako dorosªa nosiªa ten stygmat. Kiedykolwiek kto± z jejprzyjaióª przyhodziª do naszego domu, usuwaªa wszystkie zdj�ie | nawette najmniejsze | aby unikn¡¢ zakªopotania.Ten senariusz powtarzaª si� do pewnego lata, kiedy byªa na wakajahszkoªy ±redniej. Praowaªa wtedy jako przewodnizka wyiezek i jedna zewspóªpraowni pojehaªa do Nowego Jorku. Po powroie pokazaªa Joan swojezdj�ia.Tego dnia wiezorem, kiedy przyszªa do domu, podnieona przybiegªa domnie.| Mamo, nie uwierzysz kto jest na tym zdj�iu! | mówiªa pokazuj¡ mizdj�ie | Co widzisz, mamo, o widzisz?| O! Jest tu obraz Sai Baby | odpowiedziaªam.| Ale zgadnij, gdzie to jest, mamo | pytaªa Joan.Jej kole»anka odwiedziªa Hard Rok Cafe w Nowym Jorku i zrobiªa kilkazdj�¢ ni nie wiedz¡ o Sai Babie. Byª to dowip Swamiego zrobiony Joan!Na ±ianie w publiznym miejsu, które odwiedziªy, widniaª Sai | wielki jakw naturze | a obok Jego motto: ÿKohaj wszystkih; sªu» wszystkim". Niema w¡tpliwo±i, »e tym sposobem Swami przyi¡gn¡ª jej uwag� i podszepn¡ª,by popatrzyªa na swoje poni»enie w dziei«stwie ozami i rozumem obenejdojrzaªo±i. Moja sªodka Joan przestaªa howa¢ obrazy.Ostatnie póªtora roku przed naszym odej±iem w stan spozynku ob�towaªow sytuaje rozdzieraj¡e mi sere. Kiedy wróiªam z mojej wizyty u Baby,zekali na mnie Donna i jej hªopak oraz Tara. Przyjehali do St.Louis nakilka dni przed moim przyjazdem i Robert zekaª teraz na mnie, aby razempodj¡¢ deyzj�. Chieli, by±my dali im dom itd: : : znowu | po raz trzei.Jak»e i�»ko byªo podj¡¢ t� deyzj�. Nie mogli±my znów im dawa¢, gdy»nie utrzymaªoby si� to zbyt dªugo. Nie mogli±my te» przyj¡¢ Donny i Tary dodomu, poniewa» wi¡» byª z ni¡ ten hªopak. Ni nie mogli±my zrobi¢. Musielizehie¢ wspólnie zbudowa¢ »yie dla ih dzieka. Jak»e bolesne byªo sta¢ oboki przygl¡da¢ si�.Ile» to razy Nasz Drogi Swami musiaª sta¢ obok i patrze¢ jak robi� okropnebª�dy. Ale gdyby nie pozwoliª mi ih zrobi¢, zy kiedykolwiek dowiedziaªabymsi�, »e byª to bª¡d? Nieust�pliwa Miªo±¢ umo»liwia danej osobie pozbiera¢ si�w »yiu, podzas gdy my stajemy si� »yzliwymi ±wiadkami zamiast zynniewspomaga¢. Szaunek i zaufanie do siebie samego nie staje si� naszym udzia-



58 WIZJA SAI (II)ªem, gdy kto± inny rozwi¡zuje za nas problemy. W istoie, mo»e to przynie±¢odwrotny skutek i pogorszy¢ mniemanie o sobie.Obserwowali±my wi� jak przenosz¡ si� do shroniska w entrum miasta.Wi�kszo±¢ wolnego zasu po±wi�aªam na pomo Donnie w nauzeniu si� jakdba¢ o siebie i wªasn¡ órezk�. Szzególnie troszzyli±my si� o to maªe dzieko,ale Sai i¡gle przypominaª nam, »e jest to Jego dzieko, nie moje, i »e to On ihzaopatruje i ohrania. Swoj¡ Wszehmon¡ ohron� dosadnie zademostrowaªmi pewnej noy, której nigdy nie zapomn�.Po miesi¡u mieszkania w shronieniu przenie±li si� do osiedla mieszka-niowego. Którego± wiezora Robert i ja pojehali±my odwiedzi¢ ih w ihapartamenie. Gdy weszli±my, stwierdzili±my »e Donna jest bardzo, bardzorozstrojona, a Tara pªaze. Powiedziaªa:| Kiedy odkluzyªam drzwi, jaki± m�»zyzna podszedª od tyªu i wephn¡ªmnie do ±rodka. Mojego hªopaka nie byªo w domu. Ten szalenie poszedª dokuhni, wzi¡ª nó» rze¹niki i powiedziaª, »e b�dzie mnie napastowaª i zabijenas obie.Donna zaz�ªa krzyze¢ i ªomota¢ w ±ian� s¡siada. Intruz przestraszyªsi� tym jej zahowaniem i wzi¡ª nogi za pas. Przyjehali±my akurat w por�,by pomó jej doj±¢ do siebie po tym nieszz�±iu. Donna wykazaªa si� wielk¡odwag¡ i dzielno±i¡.Swami zawsze mówi, »e normalnie nie ujmuje naszej karmy, ale ªagodzi jejskutki swoj¡ ªask¡. W tym wypadku ªask¡ byªo uratowanie »y¢ naszyh dzieii pozwolenie nam na przyjazd bezpo±rednio po tym wypadku, by pomó imprzej±¢ przez szok pod ohronnym parasolem Jego miªo±i. Oh, jak bardzojeste±my wdzi�zni Sai.Wezwali±my polij�, zªo»yli±my doniesienie i wysªuhali±my porad o�erady»urnego. Powiedziaª nam, »e osiedle to byªo najgorsze w aªym St.Louis i»e tu Donna i Tara nie znajd¡ bezpieznego miejsa.Nast�pnego dnia przenie±li±my ih gdzie indziej i znów Sai pobªogosªawiªih swoj¡ ªask¡: otrzymali apartament, samohód i pra�. Trwaªo to jednaktylko kilka miesi�y, po zym hªopak Donny znów odszedª z inn¡ dziewzyn¡.Czuªam si� jak gdybym jehaªa w emojonalnej koleje górskiej w wesoªymmiastezku ogl¡daj¡ Donn� jad¡¡ wi¡» i wi¡» tym samym torem i zasta-nawiaªam si�, kiedy i gdzie wysi¡dzie. Dziwiªam si� jak ona mo»e to wszystkoznie±¢. Bardzo ierpiaªa, ale nie mogªam jej pomó zrozumie¢, »e je±li zostawitego hªopaka, oja Tary, b�dzie mogªa wrói¢ do domu a my jej pomo»emy.W�zeª karmiznyh p�t, które ih zwi¡zaªy, zamiast si� rozlu¹ni¢, zdawaª si�o raz bardziej zaie±nia¢. Bardzo si� o ni¡ martwili±my, ale nasze nadziejeponownie zostaªy pogrzebane.Wygl¡daªo na to, »e Swami ko«zyª wypala¢ moj¡ karm� przed emery-tur¡. Z ka»dym upªywaj¡ym dniem sªowo ÿemerytura" przybieraªo na blaskunizym szzerozªoty dzban u podstawy t�zy. Wielokrotnie pomagaªo mi wzahowaniu zdrowyh zmysªów, poniewa» widziaªam w nim przynajmniej za-sowy kres tyh koszmarów. Sªowo, które nie miaªo »adnego dla mnie znazeniaprzez wi�kszo±¢ »yia, teraz urosªo do rangi skarbniy nadziei. Byª to okrespeªen napi�¢ i wielokrotnie my±laªam, »e p�knie mi sere | szzególnie, gdyogl¡daªam styl »yia, jaki prowadzili. Dzi�ki Bogu miaªam Sai Bab�; inazej



EMERYTURA 59nie potra�ªabym przygl¡da¢ si� temu z miªo±i¡ i pomaga¢ w razie koniezno-±i.Swami mówi: ÿPosªuhaj Mnie. Gdy si� przebudzisz, pozuj »e wst�pujeszna sen�, aby gra¢ rol� przypisan¡ i przez Pana; módl si�, aby± mógª dobrze j¡odegra¢ i zdoby¢ Jego aprobat�. Wiezorem, kiedy skªadasz si� na spozynek dosnu, pomy±l »e shodzisz za kulisy, ale z kostiumem seniznym na sobie, gdy»by¢ mo»e rola ta nie jest jeszze zako«zona i nie pozwolono i zdj¡¢ kostiumu.By¢ mo»e b�dziesz musiaª wyst¡pi¢ jeszze raz jutro rano. Nie martw si� o to.Oddaj si� aªkowiie do Jego dyspozyji | On wie. To On napisaª senariuszi On wie jak Sztuka ta si� zako«zy i jak b�dzie przebiega¢. Ty masz jedyniegra¢ i odpozywa¢." [ÿMy±l Dnia", 10 grudnia 1991 r.℄Rzezywisto±¢ pokazaªa, »e w Jego ±wiatowym laboratorium do±wiadze«znajduje si� zªota dla mnie szansa praktykowania oddania w niezmiernie zu-ªym obszarze »yia kobiety. Dotyzy to samego sedna maierzy«stwa. Wniektóre dni walzyªam bez minuty wythnienia. Moje matzyne sprawy od-dawaªam Jemu; On je odrzuaª z powrotem, a poniewa» byªam i¡gle przy-wi¡zana, hwytaªam je. Znowu oddawaªam je Jemu, a mój umysª ponownie jezabieraª. Miaªam tu »yzne pole do praktykowania aktu oddania w najbardziejprowokuj¡yh okolizno±iah.Pami�tam jak w 1992 r. w Kodaikanal Swami powiedziaª nam: ÿPraktykato wysiªek. Zdobywanie tej umiej�tno±i jest podobne do nauki hodzenia, mó-wienia albo jedzenia. Duhowo±¢ wymaga praktykowania."Mówi on równie»: ÿDzisiaj ludzie goni¡ za nauk¡ przez aªe »yie, ale prak-tykowanie tego, zego si� nauzyli, przyhodzi im z wielkim trudem. Praktykajest wa»niejsza ni» samo tylko zdobywanie wiedzy. Wa»na jest przemiana sie-bie, a nie gromadzenie informaji. Na o zdaje si� aªa ta informaja, któr¡zdobyli±ie? Ile z tego wdro»yli±ie w »yie? Ile bªogo±i st¡d zazerpn�li±ie?Odpowied¹ brzmi: w gromadzeniu informaji heros (w oryg. hero), w praktyko-waniu zero. W ten sposób marnuje si� »yie, zamiast je elowo wykorzysta¢."[ÿSanathana Sarathi", kwieie« 1993, 88℄Gdy zbli»aª si� Nowy Rok, mogªam tylko modli¢ si� do Sai, by sprawiª,»eby dla naszej rodziny byª lepszy. Strasznie si� ieszyªam, »e ko«zy si� tenrok i nast¡pi rok 1990 | nasz rok pobytu u Sai Baby.Ko«zyli±my wªa±nie sprzeda» domu i rozdysponowywanie wi�kszo±i na-szyh dozesnyh posiadªo±i. Pozwolili±my dzieiom wybra¢ i wzi¡¢ to, ohiaªy. Wewn�trzne uho miaªam aªy zas nastrojone na staj� Sai. Zapisy-wanie Jego przesªa« staªo si� teraz z�stym zwyzajem. Posiadanie trwaªegozapisu Jego pouze« byªo pomone. Mogªam zawsze ponownie je zyta¢. Jegosªowa obdarzaªy mnie m¡dro±i¡, pogod¡ duha i spokojem. Jego Wszeh-obeno±¢ dodawaªa mi otuhy. W seru sªyszaªam Jego gªos i pisaªam:ÿPodaj Mi r�k� i zaufaj Mi. Trzymaj si� Mnie za r�k� a Ja poka»� iMoje królestwo. Dostateznie dªugo byli±my partnerami i przyjaióªmi, abywytworzyªa si� Ufno±¢. Jeste± ju» gotowa na t� now¡ podró». Nie ka»� i robi¢nizego ponad twoje mo»liwo±i.Ty i Robert uwielbiaie podró»e. Lubiie zwiedza¢ nowe miejsa i do±wiad-za¢ ró»nyh stylów »yia. Teraz proponuj� wam ¯Podró» �yia®. Zamiastpodró»owa¢ po ±wieie zewn�trznym, maie mo»liwo±¢ wyprawi¢ si� ze Mn¡



60 WIZJA SAI (II)do ±wiata wewn�trznego. Zaspokoj� wszystkie wasze potrzeby. Jeste± moimgo±iem. NIE PRZYWO� ZE SOB� ANI JEDNEJ RZECZY | tylko siebie.Wszystkie pragnienia zostaw w domu.Zawsze marzyªa± o podró»y dookoªa ±wiata, gdy przejdziesz w stan spo-zynku. Ale zamiast tego udasz si� z Bogiem w podró» przez Wewn�trznyWszeh±wiat i zobazysz Jego Niebia«skie Królestwo.Wyt�»ie swoj¡ sadhan�. Przygotujie si� na spotkanie i pobyt ze Mn¡.Nie marnujie zasu ani energii. Czas jest drogoenny. Utrzymujie zdrowiew dobrym stanie. Przed wyjazdem b�dzieie musieli przei¡¢ wi�zy, które waskr�puj¡. Zmniejszie ªadunek posiadanyh rzezy wewn�trznyh i zewn�trz-nyh.Obieuj� i, »e jako±¢ waszego »yia niezmiernie si� poprawi. Wasze obo-wi¡zki rodziielskie ju» si� sko«zyªy. Odwróiie swoje role: wy jeste±ieMOIMI dzie¢mi, a Ja jestem waszymi rodziami!"Sai mówi: ÿRado±¢, jak¡ prze»ywaie, jest odwrotnie proporjonalna dowaszyh pragnie«. Im wi�ksze maie pragnienia, tym mniejszego doznajeieszz�±ia. Dlatego i¡gle starajie si� redukowa¢ pragnienia. W podró»y przez»yie jest tak, jak na kolei: im mniej wiezieie baga»u (pragnie«), tym jestwam wygodniej." [ÿSanathana Sarathi", kwieie« 1993, 89℄Post¡pili±my zgodnie z rad¡ Sai | wyªadowali±my rzezy i pragnienia.Zaz�li±my od sutereny. Brali±my nasze zgromadzone skarby »yia, z któ-ryh ka»dy stanowiª jak¡± spejaln¡ pami¡tk�, i »egnali±my si� z nimi. Byªoto doskonaªe ¢wizenie po linii pro±by Swamiego dotyz¡ej pozbyia si� we-wn�trznyh i zewn�trznyh posiadªo±i. Stwierdzili±my, »e ka»da rzez miaªaw naszej pami�i swoje miejse. Ogl¡daj¡ nasze rzezy, prze»ywali±my nie-które wspomnienia tak dobyh, jak i niezbyt wesoªyh momentów. Czynno±¢skªadania tyh artykuªów do pudeª, w elu rozdania ih, zdawaªa si� usuwa¢mentalne i �zyzne przywi¡zanie. Rozbijanie naszego wªasnego gospodarstwaposªu»yªo jako po»ytezne ¢wizenie duhowe. Okazaªo si� te», »e warto byªowykona¢ t� pra� samemu, zamiast zeka¢ zbyt dªugo, kiedy nie jest si� ju» dotego zdolnym. Odnie±li±my o wiele wi�ksze korzy±i, ni» gdyby zrobiªy to zanas nasze dziei.Kiedy do zysta opró»nili±my nasz dom, Swami przekazaª nam dalsze we-wn�trzne instrukje. W lutym 1990 r. powiedziaª: ÿTwoja przeszªo±¢ byªapo±wi�ona dziaªaniom karmiznym. Byªy one niezb�dne po to, by± zrozu-miaªa realno±¢ Boga.Gdzie si� teraz udasz? Prosto do mnie, do Puttaparthi. Twoje »yie jestdokªadnie zaplanowane. Jestem jego panem | autorytetem i wªadz¡ twojego»yia. Wszystko, o musisz zrobi¢, to otworzy¢ si�. Nie zajmuj si� przyszªo-±i¡ | ja jestem jej Panem. Nie martw si�, moja kwozko, podzas twojejnieobeno±i b�d� hroniª twoje gniazdo i stadko. Twoje dziei s¡ moimi.To tyle na temat przeszªo±i i przyszªo±i. Przeszªo±¢ min�ªa, a przyszªo±¢jest MOJA! Zatrzymajmy si� zatem na zasie tera¹niejszym. Kontrola umysªujest warunkiem wst�pnym. Sp�d¹ ten zas przygotowa« na Indie na duhowyhprzygotowaniah poprzez wypeªnianie godzin aªkowitym skupieniem si� naimieniu i formie Boga. Stwierdzisz, »e ¢wizenie to jest bezenne dla twojegozdrowia i stanu umysªu. Twój umysª rzua si� na wszystkie strony h¡



EMERYTURA 61uzepi¢ si� przeszªo±i w obawie przed przyszªo±i¡ i niezdeydowany na obenerozstanie si� z domem. Powiem i o masz zrobi¢.Zabierz ze sob¡ tylko minimum zaopatrzenia. Ja zatroszz� si� o twojepotrzeby. Przygotowanie stanu twojego duha jest o wiele wa»niejsze ni» przy-gotowanie stanu iaªa.Pozostaw swój r�kopis. On ju» speªniª swoje zadanie. Przyje»d»aj wprostdo mnie, bez jakihkolwiek z góry uªo»onyh wyobra»e« albo ozekiwa«.Wasz dom zostanie sprzedany w i¡gu tygodnia | szybiej ni» my±leli±ie.Ch�, by±ie wyjehali bezpo±rednio do mnie, zaraz jak sko«zyie z do-mem | pierwszym dost�pnym lotem. (Planowali±my miesi�zne wakaje wy-peªnione podró»owaniem po USA.)Pozostanieie tu przez rok. Sko«zyª si� zas zabawy | zaz¡ª si� zasduha.Nie przywo¹ie komputera.Ten pobyt b�dzie po±wi�ony na ¢wizenia duhowe i diet�. Pomog� iodzyska¢ zdrowie i energi�.Swój domek wzasowy wynajmijie na rok. Pode±l� wam odpowiedni¡parti�.Kiedy Robert przejdzie w maju na emerytur�, b¡d¹ie gotowi jeha¢ wprostdo mnie.Czy sªyszysz jak zysty jest mój gªos wewn¡trz iebie?"ÿTak, Swami", odpowiedziaªam.ÿStosuj si� do niego. Zapomnij o swoih pragnieniah | hiej tylko mnie.Ci¡gle b�d� udzielaª i wskazówek. Nie panikuj, je±li twoje pragnienia si�nie ziszz¡. Ja jestem Wykonaw¡ | nie ty. Najpierw musisz by¢ dobrympodwªadnym, zanim staniesz si� przywód¡. Zawsze stosuj si� do mojegoprzykªadu. Nawet jeden raz nie pomy±l o niezastosowaniu si� do »yia wedªugmoih wskaza«. B�dzie tak, jak mówi�. Ja jestem tob¡, a kim ty jeste±? Jeste±Bogiem. Nie ma »adnej ró»niy. Pytaj mnie o wszystko i nasªuhuj mojej od-powiedzi. Id¹ za prowadz¡ym. Twoj¡ dªugo±i¡ fali jest Boski Przewodnik!"Wszystkie wskazówki Swamiego okazaªy si� ±isªe. Dom sprzedali±my wi¡gu tygodnia i odnaj�li±my domek wzasowy. W swoih wskazówkah trzy-krotnie wspomniaª ÿprzyje»d»ajie bezpo±rednio". Byªo to elowo wypowie-dziane w ten sposób, jak gdyby dla podkre±lenia wagi tego poleenia.Zanim wyjehali±my do Indii, dwukrotnie proszono mnie, abym zostaªa dozasu Regionalnej Konferenji Sai na �rodkowy Zahód, która miaªa odby¢si� w ko«u maja. Zaproponowano mi funkj� Przewodniz¡ej Konferenjii prowadzenie warsztatów na temat rodziielstwa. Bardzo si� iesz�, »e nieulegªam mimo, »e osoba namawiaj¡a przedstawiªa rzezywi±ie przekonuj¡eargumenty na pozostanie i bezinteresown¡ sªu»b� dla Swamiego tutaj namiejsu. Powiedziaªam jej, »e musz� jednak by¢ posªuszna poleeniom Swa-miego.Sai powiada: ÿGdy uwa»aie si� za wielbiieli Swamiego, musiie przynosi¢hwaª� Swamiego imieniu. Je±li zahowujeie si� nagannie, zdradzaie Swa-miego." [ÿSanathana Sarathi", luty 1993, 36℄Byªam niezmiernie wdzi�zna, »e Swami trzykrotnie to powtórzyª i umo»li-wiª mi podporz¡dkowanie si� Jego poleeniu. Mój rajonalny umysª rozumiaª



62 WIZJA SAI (II)zaistniaª¡ tutaj potrzeb�, ale ni nie wiedziaª o korzy±i z wze±niejszego po-jehania do Indii na Letni¡ Szkoª�. Dzi�ki Swamiemu moje ÿego" nie zostaªowessane. Od Baby dowiedziaªam si�, »e to On jest wykonaw¡ i mo»e dziaªa¢przez innyh równie dobrze jak przeze mnie. Byªabym wiele rozzarowana,gdybym wtedy zmi�kªa.Z powodu natªoku spraw do zaªatwienia przed wyjazdem na rok, »adne znas nie pomy±laªo, gdzie Swami b�dzie przebywaª albo o b�dzie robiª, gdydojedziemy. Ku naszemu wielkiemu zaskozeniu, przyjehali±my na kilka dniprzed Letni¡ Szkoª¡ w Brindavanie! W tym roku Swami zainijowaª Letni¡Szkoª� po dziesi�ioletniej przerwie. Oh, jak»e si� ieszyªam, »e zastosowali-±my si� do Jego wskazówek. My po prostu nie mogli±my ni wiedzie¢, ale Onwiedziaª.Byªo to ogromnie pouzaj¡e do±wiadzenie. Uzyª nas by¢ posªusznymJego Woli nawet wtedy, gdy jakie± okolizno±i mog¡ wskazywa¢ na zasadno±¢innego post�powania. Jego nagrod¡, je±li tak mo»na powiedzie¢, byªa mo»li-wo±¢ naszego uzestnitwa w Letniej Szkole. Niew¡tpliwie te», wywoªaªo to wnas mone pragnienie | które warunkowaªo nasze pó¹niejsze zahowanie |pozytywnego reagowania na Jego wewn�trzne wskazówki i podporz¡dkowywa-nia si� im!Wzruszaj¡y dla nas wszystkih byª ten ostatni dzie« w naszym domu.Mieszkali±my tu przez dwadzie±ia lat a teraz przyszedª zas po»egnania. Ro-bert i ja w tym domu znale¹li±my Sai Bab� i prze»yli±my tu najtrudniejszewyzwania i najwi�ksze duhowe post�py.Kiedy wprowadzali±my si� tu po powroie z Australii, Craig miaª 12 lat, awi� wi�kszo±¢ z jego wspomnie« z wyrastania na m�»zyzn� ª¡zyªa si� z tymmiejsem. Joan miaªa wówzas 5 lat i aªe swoje dziei«stwo, aªe pami�tane»yie sp�dziªa tutaj. Ka»de z nas »egnaªo si� na swój sposób.Sai mówi: ÿKwiat w peªni rozkwitªy wi�dnie i rozpada si� w i¡gu kilkugodzin. Nawet, gdy kto± szzyi si� swoimi �zyznymi siªami, ±wie»o±i¡ umy-sªu i ostro±i¡ intelektu, wiek starzy wkrada si� ze swoimi skutkami w formieniedoª�stwa. A zamo»no±¢? A wªadza nad lud¹mi i rzezami? S¡ one jakbªyskawie, które o±wietlaj¡ tylko na uªamek hwili. Dzisiaj s¡ tutaj; nie maih jutro! Co iekawe, te przej±iowe natury i posiadªo±i pozostawiaj¡ trwaªe±lady! Wrogowie zªowieka nie znajduj¡ si� gdzie± na zewn¡trz niego; grzehy,które popeªnia s¡ najwi�kszymi jego nieprzyjaióªmi. To one pobudzaj¡ go dozynów sprzeznyh z przykazaniami." [ÿMy±l Dnia", 28 grudnia 1991 r.℄Dom i aªe jego wyposa»enie, które wynoszono przez drzwi, dziaªaªy nanasze umysªy i od zasu do zasu pojawiaªa si� reeksja. Szzególnie i�»koprze»ywaªa to Joan | pupilek rodziny. Craig dra»niª j¡, a my±my nie¹le si�przy tym ubawili.Jak ju» mówiªam, dziei zabraªy wi�kszo±¢ z naszyh rzezy. Poniewa» Joanniedawno wyszªa za m¡», mogªa wykorzysta¢ wi�ej mebli, ni» pozostaªe naszedziei. Kiedy wszystko zostaªo wniesione do domu Joan, Craig powiedziaª:| Joan, nie wiem dlazego smuisz si� opuszzaniem domu mamy; aªy jejdom masz tutaj!W tym krótkim stwierdzeniu Craig zawarª sedno »yia rodzinnego. Jegosªowa wyra»aªy rado±¢ i smutek »yia w rodzinie oraz poprawianie sobie na-



EMERYTURA 63stroju poprzez humor, które zdarzaj¡ si� dzie« w dzie«. Podsumowywaªy onaprawd� znazy dla nas rodzina: wzajemn¡ trosk� o siebie.Pisz� tu o Swamim doª¡zaj¡ moje osobiste prze»yia, dlatego jest totrudniejsze emojonalnie, ni» pisanie o zym± oderwanym ode mnie.Opisuj¡ i przepisuj¡ te rozmaite »yiowe do±wiadzenia, doznaj� przyokazji wewn�trznego ozyszzenia, gdy» jestem zmuszana do ponownego prze-»ywania i przygl¡dania si� wszystkim sprawom. Obserwuj¡ swoje reakjeemojonalne mog� wskaza¢, gdzie le»¡ moje najwi�ksze przywi¡zania. Wiemgdzie musz� zastosowa¢ wi�ej ÿPrzeinania wi�zów które kr�puj¡", mówi¡sªowami Phillis Krystal5.Swami mówi: ÿKa»dy musi pozna¢ tajemni� szz�±ia, która zawiera si�w odmowie ronienia ªez za okolwiek mniejszego ni» Bóg. To ludzkie iaªo, toludzkie »yie, zdobyli±ie jako odpªat� za wiele »ywotów sp�dzonyh na zbie-raniu zasªug. Zdobyli±ie t� szans�, ten wyj¡tkowy szz�±liwy los dost¡pieniaogl¡dania ±wi�tej istoty, dost�pienia dar±anu Sai. Pogr¡»ywszy si� gª�boko wwody tego wzburzonego oeanu samsary6, bohatersko wynurzyli±ie si� z jegogª�bin z rzadk¡ perª¡ ªaski Sai w r�kah. Nie dopu±¢ie, by wymkn�ªa si� wamz uhwytu i ponownie wpadªa w odm�ty. Trzymajie si� jej mono. Módliesi�, by±ie mieli j¡ ju» na zawsze i napeªniajie si� rado±i¡, jak¡ ona da-rzy. Jest to sposób, w jaki mo»eie sprawi¢, »e »yie to b�dzie owone: : : "[ÿSathya Sai Speaks" 9, s. 9℄Ten ytat jest mi zawsze pomony, gdy zazynam zbyt mono przywi¡zy-wa¢ si� do ±wiatowego »yia, szzególnie do mojej rodziny. Dziei s¡ dorobkiem33 lat mojej pray | pray dla tej samej �rmy. Odej±ie w stan spozynku zzekogo± znajomego, zmiana, wymaga dodatkowego wysiªku. Ja odhodziªamz domu, a Robert z miejsa zatrudnienia. Nasze »yie nigdy ju» nie b�dzie tymsamym, o dot¡d. Nie jest ªatwo z tym si� pogodzi¢. Baba mówi: ÿPrzeszªo±¢jest przeszªo±i¡, przyszªo±¢ jest nieznana | trwajie we Wszehobeno±i".ÿ¯Wszehobeno±¢® | brzmi to jak o± nowego. Co On ma na my±li?",pomy±laªam. ÿAh : : :Wszehobeno±¢ znazy przebywanie z Bogiem w hwiliObenej"7. Jak wspaniale powiedziane!Wiem jak trudno byªo naszym dzieiom, krewnym i znajomym zrozumie¢o robili±my. Tylko kto± znajduj¡y si� na drodze duhowej u±wiadamia sobie,»e »yie to jest tymzasowe i »e »yjemy po to, by osi¡gn¡¢ rzezywisty el»yia | staªe miejse w seru Boga.W swoim dyskursie w dniu 6 kwietnia 1993 r. Swami powiedziaª: ÿPrzywi¡-zanie nie jest spraw¡ duhow¡. Nie powinni±ie mie¢ przywi¡zania do dziei,lez tylko do Boga. Niektórzy ludzie s¡ przywi¡zani do swoih dziei nawetw hwili ±mieri. Jest to bardzo zªe. Jedyne przywi¡zanie, jakie powinni±iemie¢, to przywi¡zanie do Boga."Niekiedy nasza rodzina zuªa si� opuszzona. �yie zmuszaªo nas do od-najdowania wªasnej wewn�trznej siªy, gdy» nie mogli±my polega¢ na sobie.Pobudzaªo nas wszystkih do intensywniejszego badania i si�gania do Boga.5Cudzysªów zawiera tytuª ksi¡»ki tej autorki: ÿCutting the Ties That Bind".6Samsara | koªowrót wielokrotnyh wiele«, ±wiat istnie«.7Angielskie sªowo present wyst�puj¡e w omnipresent (wszehobeny) znazy zarównoÿobeny" jak i ÿtera¹niejszy".



64 WIZJA SAI (II)Nie miaªo to ni wspólnego z nasz¡ szzer¡ miªo±i¡ do rodziny i przyjaióª,za± wszystko je±li hodzi o poszerzanie naszej zdolno±i do przejawiania MI-�O�CI.W Kodai Sai Baba powiedziaª: ÿW¡skie my±lenie oznaza zaw�»enie »yia.Otwarty umysª to ekspansja »yia. Opró»nijie swoje pojemniki, opró»nijiemózgi z pragnie« i wypeªnijie je Bosko±i¡!" [Kodaikanal, 4 kwietnia 1994 r.℄Je±li mój pojemnik, mój umysª, i¡gle skupia si� na pragnieniah doze-snyh, wtedy Bogu pozostaje bardzo maªo miejsa na wypeªnienie go energi¡miªo±i. Widzenie takie jest zaw�»one i samolubne.Z drugiej strony, je±li mój umysª opró»ni si� ze ±wiatowyh pragnie« i za-mieni je ±wiadomo±i¡ Boga, osi¡gn� poszerzon¡ ±wiadomo±¢.Swami mówi: ÿNa o zda si� posiadanie kanwy i farby, je±li wizja artystynie pobudzi go do malowania? Na o zda si� dªuto i bryªa marmuru, gdy w seruoddanego rze¹biarza nie uformuje si� �gura? Ta wizja i �gura s¡ iskierkamiBosko±i. Wy wszysy jeste±ie Bosko±i¡ opakowan¡ ludzk¡ skór¡ i ko±¢mi |Atm¡ zamkni�t¡ w przelotnym iele. Zrozumie to i sta«ie si� nieustraszeni ibezgraniznie szz�±liwi. Pozb¡d¹ie si� ogrodzenia, w którym obenie s¡dziie,»e jeste±ie zamkni�i, wtedy zostanieie uwolnieni z nieistniej¡ego wi�zienia,które teraz przetrzymuje was równie mono, jak prawdziwie istniej¡e! Jest towy»sza m¡dro±¢ | wiedza o Duhu." [ÿMy±l Dnia", 8 styznia 1992 r.℄



PRAGNIENIEODPÓR PRAGNIENIOM WYTWARZA ENERGI�,KTÓRA GROMADZI SI� DOPÓTY, DOPÓKI NIE ZBIERZE SI�WYSTARCZAJ�CO DO WYNIESIENIA CI� PONAD PRAGNIENIA.DYSKURS PRZEKAZANY POPRZEZ G�OS WEWN�TRZNYZa ka»dym razem, gdy przehodzisz obok budki z lodami i odmawiaszsobie loda, oszz�dzasz pieni¡dze i zas, które ostateznie sprowadzaj¡ si� doenergii. Im silniejsze pragnienie, im gª�bsza twoja samsara (»yie ±wiekie),im dªu»ej trwa, tym wi�ej razy musisz odpiera¢ pragnienia, poniewa» energia,która jest u»ywana do wyniesienia i� ponad pragnienia, musi je równowa»y¢.Boska Inteligenja wewn¡trz iebie musi posªu»y¢ si� swoj¡ Siª¡ Woli, abypokona¢ �zyzny ±wiat zmysªów. Nazywa si� j¡ SI�� WOLI, poniewa» po-trzebna do przezwyi�»enia siªa jest Energi¡ pohodz¡¡ z Woli. Na zaspoko-jenie twojego pragnienia potrzeba okre±lonej ilo±i energii. Mo»na to zapisa¢równaniami: Pragnienie � zyn = Energia zaoszz�dzonaPragnienie + zyn = Energia zu»ytaZatem, im mniej dziaªasz w odpowiedzi na pragnienia, tym szybiej wzno-sisz swoj¡ ±wiadomo±¢ w ewoluji z jednego poziomu duhowego na drugi.Wyobra¹ sobie wystrzelenie statku kosmiznego. Statek zu»ywa bardzodu»o paliwa i energii przy ziemi, aby si� od niej oderwa¢. Ale kiedy wzniesie si�ponad �zyzn¡ atmosfer�, nie przeszkadza mu ju» siªa i¡»enia. Gdy kosmiznakapsuªa znajdzie si� na orbiie, do utrzymania si� na niej potrzebuje ju» tylkobardzo niewiele energii.Taki sam proes rz¡dzi wznoszeniem si� twojej ±wiadomo±i. Najwi�kszywysiªek trzeba wªo»y¢ na podstawowym poziomie, poziomie �zyznym, gdy»tu masz pokusy pohodz¡e od zmysªów. Maja jest jak i¡»enie zmysªów. Po-trzeba te» znaznie wi�kszej moy, aby wznie±¢ i� ponadmaj� ±wiata material-nego. Twoje emoje reaguj¡ na zewn�trzne i wewn�trzne bod¹e whodz¡eprzez zewn�trzne i wewn�trzne zmysªy. Twoje zmysªy wytwarzaj¡ odzuiaponiewa» zmysªy zuj¡ po to, by stwierdzi¢, o si� dzieje w otozeniu. Temu,o jest odzuwane, odpowiada reakja emojonalna, która motywuje twojedziaªanie. Znasz to dziaªanie jako ruh, zyn, karm� albo E-MOCJ�.Twoje motywaje zyli pobudki do dziaªa« pohodz¡ z emoji wynikaj¡yhz pragnie«. Mo»esz si� im oprze¢ umo»liwiaj¡ przej�ie kontroli przez Siª�Woli.W wyrazie E-MOCJA litera E oznaza ziemi� (ang. Earth), a ÿmoja" toruh. Usu« E, a otrzymasz ruh, który wyniesie twoj¡ ±wiadomo±¢ wysoko po-65



66 WIZJA SAI (II)nad poziom ziemi. To samo dotyzy E-GO. Usu« z ÿego" E, zyli uto»samianiesi� z ziemi¡, dozesno±i¡, a ruszysz z miejsa (ang. ÿgo" znazy ÿi±¢")!Z tego powodu mówi si�, »e nale»y pozostawa¢ ±wiadkiem, nie za± reago-wa¢. Musisz by¢ ±wiadkiem dziaªania na pªaszzy¹nie ziemskiej, ale musiszodi¡¢ si� od wszelkiej E-mojonalnej albo E-goistyznej reakji. Je±li energianie wyhodzi na zewn¡trz, pozostaje wewn¡trz i przyzynia si� do podwy»-szenia twojego poziomu ±wiadomo±i. Twoje widzenie uzula si� na ruhywewn�trzne, a nie zewn�trzne.Nieprzywi¡zanie jest narz�dziem, którego u»ywasz, gdy obserwujesz ±wiat�zyzny bez reagowania. Po prostu odinasz zasoby energetyzne potrzebnena reakj� na to, o dzieje si� na zewn¡trz. Energia ta zostaje skierowanana wewn�trzny ruh, który przesuwa i� oraz bli»ej twojej prawdziwej to»sa-mo±i | wewn�trznego Boga. Im bli»sz¡ stajesz si� temu Boskiemu �ródªu,tym wi�kszej do±wiadzasz miªo±i, która za pomo¡ zmysªów wewn�trznyhdostarza i rado±i, szz�±ia i bªogo±i. Tego rodzaju wolno±¢ od �zyz-nyh pragnie« albo przywi¡za« nazywa si� nieprzywi¡zaniem, które prowadzido wyzwolenia zyli uwolnienia si� z koªowrotu »yia, ±mieri i odradzania.[Gªos Wewn�trzny, styze« 1987 r.℄Jedn¡ z pierwszyh my±li, jaka mo»e przyj±¢ nam do gªowy, gdy usªyszymyo Sai Babie, zªowieku udów, jest problem antyhrysta. Czªonków naszyhrodzin i znajomyh nahodz¡ obawy w zwi¡zku z jak¡kolwiek styzno±i¡ zSai Bab¡, gdy» s¡ skªonni kojarzy¢ Go z tym, o usªyszeli ze ±rodków ma-sowego przekazu o sektah, antyhry±ie i organizajah satanistów. To ihprzera»a. �rodkiem zaradzym na strah jest wiedza. Przeszkod¡ jest strahprzed zytaniem o Nim i Jego sªów o Boskiej Miªo±i.Gdy wspominamy, »e Sai Baba potra� zyni¢ uda i posiada moe prze-wy»szaj¡e normalne ludzkie mo»liwo±i | takie jak wskrzeszanie zmarªyh,uzdrawianie kaleków, przywraanie wzroku niewidomym, lezenie nieulezal-nyh nowotworów | skªonni jeste±my zakªada¢, »e takie dokonania mog¡ po-hodzi¢ tylko z dwóh ¹ródeª: od Boga lub Szatana. Gdy mówimy o Bogu naziemi nie w postai Jezusa, dla ludzi o hrze±ija«skih korzeniah religijnyhjest to niemal blu¹nierstwo. Nie do pomy±lenia jest, by Jezus nie wróiª jakoÿhrze±ijanin": : : Pozostaje wniosek, »e skoro nie mo»e to by¢ Jezus : : : musinim by¢ antyhryst. Ale jak istota wykazuj¡a takie same Boskie ehy, jakiemiaª Jezus, mo»e by¢ antyhrystem?Potrzebujemy ±rodków rozró»niania mi�dzy dobrem i zªem, siªami Boskimii Szata«skimi, które wyst�puj¡ w naszym spoªeze«stwie. W jednym ze swo-ih dyskursów Sai Baba opisaª natur� osobowo±i Boskiej w odró»nieniu odDemoniznej.Powiedziaª On: ÿArd¹una spytaª: ¯Panie! Powiedziaªe±, »e te dwie na-tury (ukierunkowan¡ na Boga i demonizn¡) odró»niaj¡ wrodzone ehy. Jakieehy zyni¡, »e natura jest demonizna, a jakie »e ukierunkowana na Boga?®Kriszna odpowiedziaª: ¯Ard¹uno, zawsze h�tnie wyja±niam. Potrzebuj�jedynie sªuhazy, którzy s¡ powa»ni i bazni. Nast�puj¡e 25 ±wi�tyh ehharakteryzuje boskie uposa»enie. Sªuhaj z niezm¡on¡ uwag¡:� Nieustraszono±¢� Czysto±¢ emoji



PRAGNIENIE 67� �wiadomo±¢ jedno±i aªego stworzenia� Miªosierdzie� Panowanie nad zmysªami� Po±wi�enie� Nauka (uzenie si�)� Asetyzm� Bezpo±rednio±¢� Niestosowanie przemoy� Uziwo±¢ (prawo±¢)� Opanowanie, nieobeno±¢ gniewu albo urazy� Nieprzywi¡zanie� Wewn�trzny pokój� Powstrzymywanie si� od roznieania skandalu oraz wypowiadania si� ¹leo innyh� Wspóªzuie� Brak »¡dzy (hiwo±i)� Sªodyz i mi�kko±¢ mowy� Strah przed nieprawymi zynami� Brak waha« w umy±le� Odwaga, ierpliwo±¢ i hart duha podzas nieszz�±¢� Wytrwaªo±¢� Czysto±¢� Niekrzywdzenie� Skromno±¢®Dalej Kriszna mówi: ¯Pyha, pompatyzno±¢, pró»no±¢, gniew, szorstko±¢i brak rozró»niania skªadaj¡ si� na demonizne uposa»enie ludzko±i. Ludziez tymi ehami maj¡ demonizny harakter. Choia» pod wzgl�dem wszystkihzewn�trznyh eh wygl¡daj¡ na ludzi, nie zasªuguj¡ oni na to miano. Ci,którzy posiadaj¡ wze±niej wymienione zalety, znani s¡ jako ludzkie istoty poz�±i boskie. Ci, o demoniznyh wadah, znani s¡ jako demonizni ludzie.®Niektórzy ludzie okre±laj¡ siebie jako z�±iowo Bosy, ale zy maj¡ oniwszystkie te przymioty, które winny ih harakteryzowa¢? Czy przynajmniejmaj¡ wspóªzuie, s¡ moralni, sªu»¡ innym i wykazuj¡ opanowanie? Je±li po-siadaj¡ te ehy przynajmniej w jakim± niewielkim stopniu, mo»na ih uzna¢za Boskih. Je±li jednak jest w nih ozywista obeno±¢ aªej baterii demoniz-nego wyposa»enia, jak mo»na ih o±wiadzenia bra¢ za dobr¡ monet�? Czyst¡pró»no±i¡ jest udawa¢ takiego albo za« si� uwa»a¢. Pró»no±i i pompatyzno-±i nigdy nie mo»na klasy�kowa¢ jako Boskih | bezdyskusyjnie s¡ to ehydemonizne.Ka»dy mo»e ªatwo przeanalizowa¢ swoje postawy i stwierdzi¢, do której klasynale»y. Klasy�kaja ta nie zale»y od �zyznej sylwetki, maj�tno±i, pozyji aniwªadzy.We¹my na przykªad Rawan�. Posiadaª ludzk¡ posta¢, byª imperatorem i byªpot�»niejszy od Kubery, Pana Dostatku. Ale zy z tego powodu mo»na go uzna¢za z�±iowo Boskiego? Nie! Uznaje si� go za demona na podstawie eh, jakiereprezentowaª.



68 WIZJA SAI (II)Podstaw� wszystkih demoniznyh natur stanowi¡ trzy ehy. S¡ to: pra-gnienie, gniew i »¡dza. Niszz¡ one osobowo±¢ i rozwijaj¡ w ludzko±i de-mona. Musz¡ zosta¢ przygnieione i pokonane przez boskie ehy nieprzywi¡-zania, równowagi i wyrzezenia. S¡ to wojowniy, na któryh trzeba polega¢ wtej wale. Piel�gnujie tyh wojowników, a oni w mig zmiot¡ siªy demoniz-nyh wpªywów. Jakikolwiek niewykorzeniony ±lad tyh wrogów | pragnienia,gniewu i »¡dzy | pozostawiony w dowolnej sferze stanowi potenjalne niebez-pieze«stwo, dlatego trzeba je do na wypleni¢. Prowadzi to do rzezywistegopowodzenia w wale o osi¡gni�ie elu."[ÿSathya Sai Newsletter", zima 1992{93, s. 23{24℄Elaine i David Gries, wielbiiele z Ithaki, ze stanu Nowy Jork, podsun�limi poni»sze informaje z dwóh ksi¡»ek dotyz¡yh kultów: ÿMindbending:Brainwashing, Cults, and Deprogramming in the 80's" (Wypazanie umysªów:Pranie mózgu, kulty i odprogramowanie w latah 80-tyh) Lowella Streikera(wyd. Doubley, New York 1984) oraz ÿEnylopedi Handbook of Cults inAmeria" (Enyklopedyzny podr�znik kultów w Amerye) J. Meltona (wyd.Garland Publishing, New York 1986). Oto kilka z wa»nyh uwag, jakie tampozyniono.DLACZEGO ORGANIZACJA SAI NIE JEST KULTEM?Striker stwierdza, »e prawdziwy kult nie posiada nast�puj¡yh harakte-rystyk:� Szzera troska o dobro zªonków.� Uznawanie konstruktywnej krytyki ze strony niewierz¡yh.� Aktywne zah�anie do dialogu mi�dzy zªonkami i ±wiatem zewn�trz-nym.Poza tym jest jeszze dziewi�¢ gªównyh harakterystyk kultów, które wy-mieniamy ni»ej. Przy ka»dej z nih podajemy bezpo±rednie ytaty wypowiedziSathya Sai Baby, pokazuj¡e »e Organizaja Sai nie posiada tyh harakte-rystyk. SSS w odwoªaniah do ¹ródeª ytatów Baby oznaza seri� ksi¡»ekÿSathya Sai Spekas" (Sªowa Sathya Sai).1. Podstawowymi dziaªaniami zwi¡zków kultowyh s¡: zbieranie funduszyi rekrutaja nowyh zªonków.ÿNie podoba mi si�, gdy hadzaie zbieraj¡ fundusze albo darowizny"[SSS VI, 67, s. 325℄ÿZbieranie funduszy tak jest sprzezne z tym ruhem, jak ogie« z wod¡"[SSS VI, 5, s. 34℄ÿWystarzy nam je±li pozostanie jeden lub dwóh zªonków, któryh prak-tyka i nauzanie s¡ poprawne i szzere. Akeptowana jest jako±¢; ilo±¢ nie maznazenia." [SSS VII, 13, s. 81℄ÿNie potrzebuj� »adnego nagªa±niania (reklamy)." [SSS IV, 23, s. 140℄ÿNie wyobra»ajie sobie, »e waszym zadaniem jest propagowanie Baby imówienie o Babie i Jego posªaniu." [SSS IX, 35, s. 191℄2. Czªonkowie kultów s¡ zah�ani do zerwania kontaktów z rodzin¡ i przy-jaióªmi. S¡ izolowani od zewn�trznego ±wiata i zynników sprawdzaj¡yh,jakie stamt¡d mog¡ pohodzi¢.ÿWaszym pierwszym zadaniem jest wywi¡zanie si� ze swoih obowi¡zków.



PRAGNIENIE 69Nie oznaza to wyrzezenia si� dozesnego »yia albo powinno±i wzgl�dem wa-szej rodziny." [Sanathana Sarathi, luty 1992, s. 37℄ÿWykorzystaj okazje stwarzane i, jako gospodarzowi domu, do rozwini�ianieprzywi¡zania i po±wi�enia." [SSS IV, 33, s. 191℄ÿNie wyª¡zaj si� prauj¡ nad wªasnym zbawieniem poprzez medytaj�; »yjpo±ród swoih sióstr i brai szukaj¡ okazji udzielenia im pomoy."[SSS VII, 39, s. 194℄3. Czªonkowie kultu oddaj¡ maj¡tki i zarobki i aªkowiie uzale»niaj¡ si�od grupy.ÿJe±li ktokolwiek b�dzie prosiª o pieni¡dze, nawet je±li mówi, »e go upowa»-niªem, nie dawaj mu ani pensa." [SSS VII, 57, s. 307℄ÿNie opieraj si� na innyh; »yj z wªasnyh dohodów, z wªasnyh ±rodków."[SSS VIII, 44, s. 231℄ÿNie ma dla mnie miejsa tam, gdzie prosi si� o pieni¡dze i gdzie si� jeproponuje." [SSS IV, 69, s. 392℄4. Kult wymusza »¡dania poprzez naisk wspóªzªonków, postawienie wkr�puj¡ej sytuaji, a niekiedy tak»e przez przemo.ÿWielbiieli Sai musi harakteryzowa¢ pokora i toleranja." [SSS X, 10, s. 44℄ÿRozpozynaj dzie« miªo±i¡; sp�dzaj dzie« z miªo±i¡; ko«z dzie« miªo-±i¡; to jest wªa±iwa droga do Boga." [SSS VIII, 14, s. 88℄ÿNiekrzywdzenie obejmuje te» nieranienie nawet sªowem, spojrzeniem zygestem." [SSS X, 59, s. 307℄5. Kult ma wyª¡zno±¢ na prawd� | inni s¡ albo niepewni, albo wrodzyprawdzie.ÿNie rozwijajie fanatyzmu albo sekiarstwa." [SSS VI, 7, s. 37℄ÿWszystkie religie wzywaj¡ tego jednego, wszehobenego Boga."[SSS X, 44, s. 230℄ÿRozmaito±¢ religii i wyzna« sprzyja pomy±lno±i ludzko±i."[SSS VIII, 25, s. 149℄ÿDoszukiwanie si� wad w wierze innyh plami twoj¡ wªasn¡ wiar�."[SSS V, 67, s. 333℄ÿMusiie nauza¢ jednakowej raji bytu wszystkih wyzna«." [SSS X, 5, s. 283℄6. Kult stawia si� ponad prawem; ele u±wi�aj¡ takie ±rodki, jak kªamstwo,kradzie» i defraudaja.ÿDharma (wªa±iwe post�powanie) jest zasadnizo spoªezn¡ moralno±i¡."[SSS IX, 2, s. 13℄ÿDharma obejmuje moralno±¢, prawd�, not�, miªo±¢ i wiele innyh eh,które podtrzymuj¡ spoªezno±i ludzkie oraz jednostk�." [SSS VI, 38, s. 165℄ÿTroska o kraj jest równie wa»na jak troska o iaªo." [SSS VII, 20, s. 98℄7. Kult mo»e by¢ apokaliptyzny: ze ±wiatowej katastrofy oalej¡ tylkozªonkowie.ÿNie martwie si� katastrofami; przyjmujie je jako akty ªaski."[SSS V, 32, s. 165℄ÿ�adna katastrofa w najbli»szym zasie nie zagra»a ±wiatu. Na tym rozle-gªym globie mog¡ od zasu do zasu zdarzy¢ si� tu i ówdzie pewne nieszz�±ia."[Sanathana Sarathi, marze 1991℄



70 WIZJA SAI (II)8. Kult jest oparty na naukah autorytatywnego, skorumpowanego przy-wódy, który jest jedynym ¹ródªem tego, w o grupa wierzy, oraz reguª o-dziennego zahowania.ÿPisma ±wi�te wytyzaj¡ kierunki, na które zªowiek winien zwraa¢ swojemy±li i dziaªania. Samo tylko szzere trzymanie si� tyh przykaza« i ogranize«mo»e zagwarantowa¢ m¡dro±¢." [SSS IX, s. 151℄ÿNie przyszedªem zakªada¢ nowego kultu." [SSS VIII, 46, s. 235℄ÿSzukajie okazji badania i uzasadnienia podstawowyh podobie«stw wewszystkih religiah." [SSS VIII, 14, s. 9℄ÿWedy s¡ fundamentem kultury Indii."[Sanathana Sarathi, grudzie« 1982, s. 260℄ÿPrawda, wªa±iwe post�powanie, spokój i miªo±¢ s¡ zterema �larami pod-trzymuj¡ymi odwiezn¡ m¡dro±¢." [SSS III, 25, s. 122℄9. Kult istnieje dla wªasnego przetrwania i skªada faªszywe obietnie opomoy spoªeze«stwu.ÿOrganizaja Sai istnieje wyª¡znie dla rozwoju duhowego."[SSS VII, 34, s. 164℄ÿSªu»ba zªowiekowi jest najlepsz¡ form¡ oddawania zi." [SSS IX, 46, s. 235℄ÿOrganizaje nosz¡e moje imi� musz¡ nie±¢ pomo bezradnym, horym,strapionym, niepi±miennym i potrzebuj¡ym." [SSS VI, 36, s. 158℄Dyskurs o kultah zazerpni�to z ÿSathya Sai Newsletter", jesie« 1992, s.8{10.



ROK Z BAB�
Kiedy przyjehali±my do Bangalore, usªyszeli±my, »e Sai przebywa naterenie Brindavanu i po dziesi�iu dªugih latah znów wznowiª Letni¡ Szkoª�.Czerwowy numer ÿSanathana Sarathi" z 1990 r. donosiª: ÿOstatni letni kursdla uzniów aªyh Indii odbyª si� w 1979 r. Kurs tegorozny byª ogranizonytylko do uzniów Instytutu Sai. Uzestnizyªo w nim ponad 1100 uzniów.Zaproszeni mówy stanowili plejad� wiod¡yh osobisto±i reprezentuj¡yhrozmaite dzidziny »yia". Co wiezór przez dwa tygodnie kursu Baba wy-gªaszaª dyskurs. Tematem tego Letniego Kursu byªa ÿKultura i duhowo±¢Indii".Udali±my si� na dar±an. Kiedykolwiek widz� Swamiego po dªu»szym od-dzieleniu od Jego Chwalebnej Postai, zawsze odzuwam ÿporuszenie". Gardªozatykaªy mi ªzy rado±i, które Sai nazywa ÿKroplami rado±i", gdy w my±lahdzi�kowaªam Mu za wszystkie Bªogosªawie«stwa, jakimi nas obdarzyª od zasunaszego ostatniego tutaj pobytu. I kiedy tak rozwa»aªam Majestat Jego drob-nej postai o br¡zowej karnaji, która stworzyªa nam mo»liwo±¢ przebywaniaz Nim przez aªy rok, ªzy popªyn�ªy mi po polizkah. Ah, jak moje serewoªaªo, gdy podszedª bli»ej: ÿMatko, tak jestem szz�±liwa, »e znów jestem wdomu!" Jego Istota aª¡ atmosfer� wypeªnia sªodyz¡, która zmywa wszelk¡negatywno±¢ z moih my±li i otula iepªym pledem Boskiej Miªo±i. Sereprzepeªniaªa mi rado±¢ i wszystko, o zuªam, to wielka wdzi�zno±¢, duhowedzi�kzynienie.Baba mówi: ÿMusimy koha¢ Boga, ale nawet mó Go koha¢, to dar odBoga. Musimy zwrói¢ Miªo±¢ Boga, któr¡ On nam daje". [Kodai, kwieie« 1992.℄Pó¹niej rozmawiali±my z kilku znajomymi wypytuj¡ o dost�pno±¢ pokojówdo wynaj�ia w Brindavanie. Powiedziano nam, »e podzas Letniej Szkoªywszystkie pokoje rezerwuje si� dla uzniów i go±i. Wszystkie miejsa wewiose byªy zatªozone wielbiielami, ale oboje wiedzieli±my, »e Swami hiaª,by±my zamieszkali razej tutaj, ni» w hotelu w Bangalore.Po nast�pnym dar±anie Susan Ca�ery, jedna z moih przyjaióªek, powie-dziaªa mi, »e zaraz po drugiej stronie uliy, przy bramie jest wolny pokój. Byªjak wymarzony | podawano nawet trzy posiªki na dzie«. Przenie±li±my si�tam mi�dzy dar±anami.Podzas dar±anu Baba wezwaª nas na interview. Czasami jest si� przytªo-zonym �ask¡ Pana. Min�ªo pi�¢ dªugih lat, od kiedy ostatni raz odwiedziªampokój interview.Swami od razu wykreowaª wibhuti dla wszystkih pa«. Potem powiedziaªdo mªodego Hindusa: 71



72 WIZJA SAI (II)| Nie nosisz swojego pier±ienia aªy zas : : : Wiem. Nie mo»esz go nosi¢podzas pray. Czy hiaªby± ªa«uszek?M�»zyzna podaª Mu pier±ie« z zielonym diamentem. Swami uj¡ª go wdwa pale i huhn¡ª we« trzykrotnie. Pier±ie« znikn¡ª, a w jego miejse po-jawiª si� zªoty ªa«uh. Zmaterializowawszy ten pi�kny zªoty ªa«uh, Swamiskin¡ª na m�»zyzn�, aby podszedª bli»ej i wtedy zaªo»yª mu go na szyj�.Po zmaterializowaniu ªa«uha Swami prawie przez minut� guzdraª si� niemog¡ go uhwyi¢. Co za paradoks! Materializuje momentalnie, a ma trud-no±i z uhwyeniem. Ale jak pi�kne dla owego m�»zyzny byªo dozna¢ takwiele bliskiej uwagi ze strony Baby.Pewien m�»zyzna z Holandii ukl¡kª i zdj¡ª swój pier±ie«, który nie po-hodziª od Baby. Swami wzi¡ª go i spytaª:| Co to jest?| Swami, zy we¹miesz mój pier±ie«? | spytaª Holender.Swami znów uj¡ª go w dwa pale, trzykrotnie dmuhn¡ª i ukazaª si� wspa-niaªy diament.Nast�pnego dnia dowiedzieli±my si�, »e pier±ie« Holendra byª ostatni¡ rze-z¡, jaka pozostaªa mu po »onie. Mieli gorzkie po»yie. Poprosiª Swamiego,aby wzi¡ª pier±ie«, je±li sko«zyªa si� wi¡»¡a ih karma.Nie mo»na dostrze prawdy za pomo¡ naszyh zmysªów i wªa±iwie os¡dzi¢rzezy postrzegane, szzególnie w bardzo ÿnaªadowanej" atmosferze w obeno-±i Baby, gdy» nie znamy motywaji ani okolizno±i, które doprowadziªy dookre±lonej sytuaji. Za tym, o widzimy ogl¡daj¡ post�powanie innyh, kryjesi� o wiele wi�ej ni» spostrzegamy.Mówi On: ÿNikt nie mo»e ni ukry¢ przed Swamim. Swami wie wszystko.Niewielu zna t� tajemni�. Poniewa» poziom naszego rozumienia jest niski,mówimy »e Jego poziom jest niski. Mówi do nas na naszym poziomie, aby±mymogli zrozumie¢, ale nie znazy to, »e On nie jest na wysokim poziomie."[Kodai, kwieie« 1992.℄Sai Baba uniósª do góry pier±ie« tego m�»zyzny i spytaª:| Co to jest?Padaªy ró»ne odpowiedzi: pier±ie«, sygnet z zielonym kamienie« itd.| Nie | powiedziaª Sai wskazuj¡ na pier±ie« | Jest to Bóg. Bóg jestwsz�dzie. Caªy ±wiat jest w mojej dªoni. Zmysªy i »ywioªy, takie jak wiatr iziemia, smak i wzrok | wszystko jest Bogiem. Czªowiek musi panowa¢ nadzmysªami i przejawia¢ zªowieze«stwo; w przeiwnym przypadku jest on zwie-rz�y."Popatrzyª na mnie i powiedziaª:| Czasami panujesz nad zmysªami, zasami nie.Twarz miaª jak �iwa | powa»n¡ i peªn¡ moy. Patrz¡ mi w ozy mówiª:| Jeste± MISTRZEM. JESTE� PANEM.Baba pokazywaª mi w ten sposób siª�, która jest we mnie, a której nie wy-korzystywaªam. Widziaªam mo w Jego ozah, twarzy i gªosie. Nie zapomn�tego.| Jak stajeie si� Bogiem? | zwróiª si� do grupy.Znów padªo kilka odpowiedzi: oddanie, miªo±¢.



ROK Z BAB� 73| Przez Sªu»b� Wszystkim stajeie si� Bogiem. Bóg jest Miªo±i¡. Sªu»ieinnym.| Co mam zrobi¢ z t¡ ksi¡»k¡? | spytaªam Bab�.| Gdzie jest ta ksi¡»ka | spytaª rozgl¡daj¡ si� za ksi¡»k¡.Bo»e, zy»by Pan zabawiaª si� droz¡ si� ze mn¡!| Czy masz j¡ ze sob¡? Gdzie j¡ masz? | i¡gn¡ª dalej wi¡» jej szukaj¡.ÿAle »arty!" | pomy±laªam. Zabieraªam ksi¡»k� na dwa poprzednie przy-jazdy, a Swami ignorowaª mnie. Tym razem wewn�trznie powiedziaª mi, bymzostawiªa ksi¡»k� w domu. Pl¡taªam si� szukaj¡ odpowiedzi.| Jest w USA, ale mój m¡» przywiózª j¡ na dyskietkah komputerowyh.Moje my±li poszªy w kierunku humorystyki Jego maªej gry. Gdy j¡ mam,On jej nie he; gdy j¡ zostawiam w domu, On j¡ he. Podobaªa mi si� tazabawa.| Jak nazywa si� ta ksi¡»ka? | nie popuszzaª.| Nie mam tytuªu, Babo. Ch�, by± Ty j¡ zatytuªowaª.Wyrzuiª r�e w gór� mówi¡:| Nie masz ani ksi¡»ki, ani tytuªu : : :Zahowywaª si� jak gdyby hiaª powiedzie¢: ÿCo ty opowiadasz, kobieto?"Wszysy si� ±miali.| Jaki ma tytuª? | po raz trzei spytaª Swami.Pozuªam si� za»enowana i powiedziaªam:| Mam pustk� w gªowie : : :| Nie. Nie pusta, lez ZABLOKOWANA.Znów ±mieh.Teraz Robert przyszedª mi z pomo¡. Powiedziaª:| Swami, ona ni nie zrobi z ksi¡»k¡, dopóki jej nie pozwolisz!| Wiem | powiedziaª Swami i i¡gn¡ª dalej | Gdzie jest twój m¡»?I znowu to samo pytanie, pomy±laªam. Tym razem spróbuj� odpowiedzie¢inazej; zamiast wskazywa¢ na Roberta wska»� Jego.| Ty jeste± moim m�»em | powiedziaªam.Zrobiª okropn¡ min� i ruhami r¡k demonstrowaª odpyhanie mnie : : :| NIE JA | odparª.Wszysy a» zginali si� ze ±miehu, tylko ja byªam zakªopotana. Baba spoj-rzaª na mnie bardzo nie±miaªo i powiedziaª:| M¡» zy byªy m¡»?Swami pozynaª sobie na wesoªo, ale do mnie dotarªo Jego przesªanie. Saiu±wiadamiaª mi, »e i¡gle jestem zbyt przywi¡zana do Roberta i »e dopóki takjest, dopóty nie mo»e mnie przyj¡¢.W Kodai Swami powiedziaª: ÿW seru nie ma kanapy, ani krzeseª¯muzyznyh®8 | jest tylko JEDNO KRZES�O".Nat�pnie Baba zapytaª mnie:| Co to za ksi¡»ka? Czy dotyzy spraw spoªeznyh, ekonomiznyh, du-howyh : : :| Duhowyh | po±pieszyªam z odpowiedzi¡.8W oryginale musial hairs | zabawa polegaj¡a na hodzeniu w takt muzyki wokóªkrzeseª i na sygnaª zajmowaniu wolnyh miejs, któryh jest o jedno mniej ni» uzestników.Odpada osoba, która nie zdoªa usi¡±¢.



74 WIZJA SAI (II)| O zym jest ta ksi¡»ka? | dopytywaª si�.| O moih do±wiadzeniah z Tob¡, Babo, i o tym, jak zmieniªe± moje»yie i pomogªe± mi sta¢ si� bardziej kohaj¡¡ osob¡. Równie» o tym, jakpomogªe± moim dzieiom i rodziom.Wydawaªo si�, »e ta odpowied¹ zadowoliªa Go. Spytaª:| Ile stron?| Ponad 200 | odpowiedziaªam.Nast�pnie daª nam znak, by±my poszli do pokoju prywatnego interview.Kiedy whodzili±my, Swami przyja¹nie poklepaª Roberta po pleah, jak gdybyhiaª powiedzie¢: ÿJak si� miewasz przyjaielu?"Ukl�kli±my u Jego Boskih Lotosowyh Stóp patrz¡ Mu w ozy, a Swamipowiedziaª:| Jak dªugo pozostanieie?| Jak dªugo hesz, by±my zostali, Swami? | zapytaª Robert.| Co z waszymi wizami? | spytaª Sai.| Dzi�kujemy Swami za nasze jednorozne wizy | odpowiedziaª Robert.|Wiem, wiem, zostajeie na rok. [Jestem℄ bardzo szz�±liwy, bardzo szz�-±liwy | powiedziaª Baba i kieruj¡ si� nieo ku mnie spytaª | Jak si� nazywatwoja ksi¡»ka?| Swami, Ty daj jej tytuª, prosz�!Odzekaª hwil� i powiedziaª:| Zatytuªuj ksi¡»k� ÿWizja Sai".| Sªuham? | dopytywaª si� Robert.| WIZJA SAI | Swami wypowiedziaª powoli i mono.Robert i ja powtórzyli±my tytuª, aby si� utwierdzi¢ | ÿWizja Sai".Po raz trzei Swami powiedziaª WIZJA SAI i w powietrzu napisaª S A I.| Kto j¡ wyda? | spytaª.| Kogo Ty by± hiaª, Swami? | powiedziaª Robert | Kogo± z Bangalorealbo Madrasu?| Drukowanie w Bangalore i Madrasie jest bardzo drogie | odpowiedziaªBaba.Odzekawszy hwil�, spytaª:| Ile egzemplarzy?| Ile Ty hesz, Swami? | spytaª Robert.| 1000, 2000, 3000, 5000 | za du»o; zróbie 2000 egzemplarzy. Przynie-±ie mi t� ksi¡»k�, gdy zostanie wydrukowana | powiedziaª Sai.| Czy mog� zrobi¢ padnamaskar | spytaªam.| Tak | powiedziaª Baba.| Co z moim maªpim umysªem, Swami? | spytaª Robert.| Szalona maªpa | powiedziaª Baba.Pogªaskaª Roberta i ruhem okr�»nym potarª mu gªow� po zym powiedziaª:| Zajm� si� tym.Z kolei ja spytaªam:| Swami, a o z nieprzywi¡zaniem? (miaªam na my±li nieprzywi¡zanie dom�»a i dziei oraz wyzbyie si� pragnie«).Baba powiedziaª wolno i ze wspóªzuiem:



ROK Z BAB� 75| NIEPRZYWI�ZANIE JEST BARDZO TRUDNE; NIE JEST TORZECZ �ATWA | i bardzo sªodko i¡gn¡ª dalej | Przywi¡za« nale»y po-zbywa¢ si� nie �zyznie lez mentalnie. Nieprzywi¡zanie jest MENTALNE.Na tym zako«zyªo si� prywatne interview.Nasze naj±mielsze ozekiwania nie mogªyby przygotowa¢ nas na takie Bªo-gosªawie«stwo. Robert zawiózª dyskietki z ksi¡»k¡ do Bangalore i wydrukowaªtekst. W naszym pokoju byªa drewniana póªka, któr¡ u»ywaªam jako biurka.Od razu przyst¡piªam do przepisywania. Potrzebowaªam kogo± do korekty.Znów zwróiªam si� do Susan, a ona przedstawiªa mnie Sybil Primrose, któraªaskawie zabraªa si� do tego zadania.Kiedy zaz�ªam przepisywa¢ ÿWizj� Sai", zwróiªam uwag� na to, jak ªatwoprzyhodziªo mi teraz ª¡zenie sªów i zwrotów. Gdy Swami powiedziaª mi,»e mój umysª jest ZABLOKOWANY, a nie pusty, miaª na my±li blokad� zestrahu. Brakowaªo mi ufno±i w swoje siªy. Musz� jednak wyzna¢, »e nieotrzymaªam »adnyh sªów zah�ty od tyh, którym wysªaªam r�kopis. Byªambardzo szz�±liwa, »e Nasz Pan Sai przyj¡ª j¡.Od zasu tego interview nabieraªam pewno±i siebie i dzi�ki ªase Mistrzarozpraszaª si� tak»e strah.ÿLetnie Ulewy (Summer Showers)", jak nazywa si� te dyskursy, rozpoz�ªysi� 20 maja, a audytorium byªo zatªozone w ÿhinduskim stylu". W i¡gu dniawykªady prowadzili zaproszeni go±ie. Nikt w nih nie mógª uzestnizy¢ bezprzepustki od Baby. Ka»dy jednak mógª przyj±¢ na dyskurs Sai Baby o godz. 4po poªudniu. Ka»dego wiezora mieli±my wi� ÿletni pryszni", sk¡d pohodzinazwa letniej szkoªy.Zwykle, przed swoim dyskursem Swami zapraszaª do wyst¡pienia kilkuuzniów albo go±i. Chªopy dawali wspaniaªe przykªady Wszehobeno±i,Wszehmoy i Wszehwiedzy Sai Baby. Opowiadali o tym, o Swami znazyw ih »yiu. Byª On dla nih wszystkim: matk¡, ojem, bratem, przyjaielemi nauzyielem, który koha, ohrania, zaopatruje, a nawet zyni uda przy-wraania lub ratowania »yia, o miaªo miejse w przypadku kilku uzniów.Jeden z hªopów o±lepª na skutek poparzenia zwi¡zkami hemiznymi wszkolnym laboratorium podzas do±wiadzenia. Swami przywróiª mu wzrok.Inny spadª z du»ej wysoko±i, a Sai uhroniª go przed zªamaniem jakiejkolwiekko±i.Pewnego popoªudnia jeden z uzniów podzieliª si� nast�puj¡¡ histori¡. Byªto jego pierwszy rok ze Swamim i byª w dziewi¡tej klasie. Powiedziaª:ÿKlasa zostaªa zwolniona na letnie wakaje, ale wielu z nas nie hiaªoopuszza¢ Swamiego i postanowiªo pozosta¢ w Prasanthi. Dlatego nie pozy-niªem »adnyh przygotowa« do powrotu do domu.Po kilku dniah Swami powiedziaª mi, abym pojehaª do domu, do moihrodziów. Normalnie informuj� rodziów, »e wraam do domu, a oni przysy-ªaj¡ mi bilet. Tym razem nie miaªem ani biletu, ani rezerwaji i baªem si�podró»owa¢ samemu.Modliªem si� do Matki Sai: ¯Jeste± moj¡ matk¡ i ojem; moi zwykli rodziezawsze zaªatwiali mi bilet. Poniewa» nie wiedz¡, »e wraam, Ty Swami musiszmi zaªatwi¢ bilet®.Gdy dojehaªem do staji kolejowej, zauwa»yªem wielkie ogªoszenie: ¯Nie



76 WIZJA SAI (II)ma ju» biletów®. Czekaªem w dªugiej koleje w strahu, gdy» spodziewaªemsi�, »e gdy poprosz� o bilet, m�»zyzna w okienku mo»e si� rozgniewa¢, jako»e tablizka wyra¹nie mówiªa o braku biletów.Kiedy przyszªa na mnie kolej, poprosiªem o bilet, a kasjer odpowiedziaª:¯Jest rezerwaja na twoje nazwisko i bilet jest te» opªaony®. Oto jak bardzokoha nas Matka i Ojie Sai. On koha nas tak bardzo."Byªo wiele, wiele godzin wpajania M¡dro±i uzniom i go±iom. Trzystwierdzenia szzególnie przypadªy mi do sera i pragn� si� nimi podzieli¢.Sai powiedziaª: ÿTen awatar tylko po±rednio mówi zªowiekowi, o marobi¢. Nigdy mu nie mówi wprost, o ma robi¢. Jest tak dlatego, »e Sai he,aby±ie byli swoim wªasnym Bogiem, aby±ie nawi¡zali zwi¡zek z Bogiem wwas."Pomogªo mi to zrozumie¢ dlazego Swami rzadko daje bezpo±rednie pole-enia, gdy Go o nie prosimy. W to miejse otrzymujemy odpowied¹ poprzezinn¡ osob�, miejse, albo rzez. Niekiedy odpowied¹ dostajemy poprzez proeseliminaji albo nasze do±wiadzenia.Drugie stwierdzenie rozdarªo nas emojonalnie! Swami przestaª mówi¢ pozym w gª�bokim smutku powiedziaª po angielsku:ÿBóg nigdy nie zapomina zªowieka,ale Czªowiek zapomina Boga."Jego ton bªagaª nas niemal patetyznym smutkiem wyjawiaj¡, jakie toodzuie by¢ Bogiem odrzuonym. Przypominaª nam, »e przed Niego wysuwasi� nasza ignoranja i pragnienia. Byªo to prze»yie duhowe, które na trwalezmieniªo moj¡ motywaj� stawiania Go w moim »yiu zawsze na pierwszymmiejsu, a nie tylko wtedy, gdy jest to wygodne.Swami powiedziaª nam: ÿNiektórzy ludzie dziwi¡ si�, dlazego On nie roz-mawia z nimi? Skoro nie stosuj¡ si� do moih sªów, nie h� marnowa¢ nanih zasu. Gdy id¡ w jedn¡ stron�, ja id� w drug¡. Nie robi¡ tego, o Swamimówi." [ÿSummer Showers" 1990℄Przed wyjazdem z USA Swami poinstruowaª mnie, abym nie przywoziªa»adnego komputera. Gdy Sai powiedziaª mi, »ebym opublikowaªa ksi¡»k�,postanowili±my kupi¢ komputer upewniaj¡ si� listem typu ÿTak" podanympodzas dar±anu. Pojehali±my do Bangalore zapozna¢ si� z enami. Byªywy»sze ni» w USA. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zdeydowali±my si�ju» na zakup. W tym elu po dar±anie wybierali±my si� do Bangalore. Jedenz profesorów wªa±nie wróiª z Prasanthi i zawoªaª Roberta. Powiedziaª Ro-bertowi, gdzie mo»e naby¢ komputer i »e sprzedawaª je jeden z absolwentówszkoªy Swamiego. Zakupu dokonali±my u niego oszz�dzaj¡ pieni¡dze. Pro-fesor zjawiª si� z tym nazwiskiem i pomon¡ informaj¡ akurat we wªa±iwymmomenie.W dzie« po Letniej Szkole otrzymali±my telegram od Pat i Craiga stwier-dzaj¡y, »e ÿPatriia miaªa poronienie". Prosili nas te» o wstawiennitwo uSwamiego i o Jego Bªogosªawie«stwa.Ci�»ko si� nam zrobiªo na serah, gdy» wiedzieli±my, »e od pewnego zasupragn�li mie¢ dzieko, ale bez powodzenia. I wtedy, na dwa tygodnie przednaszym wyjazdem z Ameryki, okazaªo si�, »e Patriia jest w i¡»y. Wszysywiele radowali si� tym wydarzeniem.



ROK Z BAB� 77Na nast�pnym dar±anie Robert dostaª przedni rz¡d. Trzymaj¡ wysokotelegram spytaª:| Swami, przezytaj to prosz�.Gdy obaj trzymali telegram Robert spytaª Bab�:| Czy zehiaªby± Pobªogosªawi¢ mojego syna drugim dziekiem?| Tak. Pobªogosªawi� | powoli i z powag¡ powiedziaª Swami.W sierpniu otrzymali±my od nih list mówi¡y, »e Patriia jest w drugimmiesi¡u i¡»y. Cieszyli±my si� i »artowali±my z tej wspaniaªej wiadomo±i.Krótko po Letniej Szkole Swami powróiª do Prasanthi, a my oddali±mysi� naszym zaj�iom. Robert zainstalowaª komputer, a Sybil i ja przez aªymiesi¡, dzie« w dzie«, praowaªy±my nad redakj¡ tekstu.Wze±niej Sybil byªa nauzyielk¡ w Australii. �wietnie sobie radziªa inigdy nie sugerowaªa radykalnyh i�¢ w moim r�kopisie. Dobrze rozumiaªamój styl pisania i moje d¡»enie do tekstu zrozumiaªego i ªatwego w zytaniu.Wierzyªa, »e Swami pokieruje nami. Poniewa» miaªa zarezerwowany wyjazd nadzie« 18 lipa, hiaªy±my zd¡»y¢ przed tym terminem. Miaªa wrói¢ do Indiiw pa¹dzierniku i wtedy mogªaby mi jeszze pomó w ko«owyh poprawkah.Byli±my pohªoni�i odziennymi a±ramowymi zaj�iami i moim pisaniem,a Robert miaª wiele pray w naszym apartamenie. Chieli±my urz¡dzi¢ k¡ikpray przy komputerze i kuhni� z ladami i gablotkami; ªazienka wymagaªanapraw, a pokoje ponownego malowania. Uznali±my, »e skoro Pan Sai obdarzyªnas przywilejem staªyh mieszka«ów tego apartamentu, naszym obowi¡zkiembyªo utrzyma¢ go w nale»ytym stanie. Mimo wszystko posiadªo±¢ ta nale»y donaszego Pana, a te naprawy s¡ naszym prezentem dla Niego za ten Jego dar.Budynki tutaj szybko niszzej¡ z powodu warunków klimatyznyh i brudu.Przez wi�kszo±¢ dorosªego »yia miaªam kªopoty z zatokami ±luzowymi. WIndiah Swami wysun¡ª je na zoªo. Problemy tak si� wzmogªy, »e w niektórenoe budziªam si� niezdolna oddyha¢ z powodu zbyt grubyh zaªogów ±luzu.W najodpowiedniejszymmomenie, tzn. gdy byªamwªa±nie gotowa i h�tnapodj¡¢ ±isª¡ diet�, przyjaióªka Sundaram powiedziaªa mi o dieie przeiw-±luzowej, jak¡ sama przehodziªa. Wkróte przyniosªa nam przepisy. Wyeli-minowali±my z naszyh posiªków wszystkie produkty mlezarskie i zawieraj¡eskrobi�. Mieli±my pod dostatkiem wspaniaªyh owoów i warzyw i nauzyªamsi� przygotowywania indyjskih potraw, ale bez hili.Dostali±my od Swamiego robot� ozyszzania wn�trza. Powiedziaªabym,gruntownego ozyszzania, poniewa» praowaª nad nami na planie �zyznym,mentalnym i emojonalnym. Rozmaite powa»ne zmiany zahodziªy jednoze-±nie, o wytwarzaªo odpowiedni¡ mieszank� sprowadzaj¡¡ intensywne prze-»yia sprzyjaj¡e uzeniu si�. Wierzie mi, Pan nie marnuje zasu doieraj¡do sedna naszyh problemów.W miar� jak przybywaªo nam pray i nawarstwiaªa si� potrzeba ÿzmiany"w naszym domu i stylu »yia, stawali±my si� oraz bardziej spi�i. Pozanormalnymi przystosowaniami do kultury, mieli±my do wykonania prae wapartamenie jako aªo±i i w poszzególnyh jego zak¡tkah, zmian� diety,horob�, przepisywanie ksi¡»ki, jej korekt� i wydawanie oraz odzienny rytma±ramowyh dar±anów. Pan szykowaª nam gor¡y grunt pod nogami. Dotego wszystkiego dohodziª jeszze nowy problem do przepraowania zwany



78 WIZJA SAI (II)EMERYTUR�!Niekiedy, np. po sze±iotygodniowym miesi¡u miodowym albo oroznynurlopie Roberta, zazynali±my naskakiwa¢ na siebie. W pray Roberta kr¡»yª»art o emerytowanyh praownikah: ±niadanie i obiad z »on¡ s¡ w porz¡dku,ale zaªatwi i� kolaja!W ko«u podj�li±my analiz� tego, o si� wªa±iwie z nami dzieje. Robertsko«zyª praowa¢ i natyhmiast wyjehali±my do Sai Baby tak, »e nie mieli-±my wst�pnego emerytalnego przysposobienia. Jestem pewna, »e Swami takto zaplanowaª. Nie tylko, »e i¡gle przebywali±my ze sob¡, ale te» powierzh-nia mieszkalna skurzyªa si� do 37 m2! Brakowaªo uliy handlowej, telewizji,restauraji itd., by ka»de z nas mogªo wyrwa¢ si� do wªasnego zak¡tka.Byªo ozywiste, »e nasze ÿega" ierpiaªy z powodu ohoty na post�powaniewedªug wªasnego gustu. Nagle okazaªo si�, »e ka»da deyzja, jak¡ podejmo-wali±my w i¡gu dnia, odbijaªa si� na kim± drugim. Nie byªo prywatno±i.Przedtem wypraowali±my mi�dzy sob¡ harmonijne ukªady na wspólne wie-zory i weekendy, ale teraz musieli±my mie¢ si� na bazno±i przez aªy dzie«.Ci kumple z pray mieli raj� | to kolaja nas dopada!Zdaªam sobie spraw�, »e gdy przyje»d»ali±my na 2, 3 albo 4 tygodnie, ªatwobyªo znie±¢ wszelkie niewygody zamieszkania. Teraz jednak zamieszkali±my naaªy rok! Byªo to powodem do alarmu | musieli±my przystosowa¢ si� donowego trybu »yia, a takie przestawienie wymagaªo powa»nego przemy±lenia.Ka»de z nas odzuwaªo, »e odbierany byª nam ten niewielki komfort robienia,o hemy i o si� nam podoba : : : i tak wªa±nie byªo!Robert niespodziewanie znalazª si� w przeiwnej roli. Ja pisaªam przezwi�ksz¡ z�±¢ dnia, a jego prosiªam o pomo przy zaj�iah domowyh. Popray o okre±lonej randze w swoim zakªadzie, nagle odnajduje si� oddelego-wany do obowi¡zków domowyh : : : Czasami dra»niªam go mówi¡: ÿPopatrzteraz jakiego dost�pujesz szz�±ia otrzymuj¡ okazj� ¯rzezywistego dozna-nia®, zego do±wiadza kobieta, która pozostaje w domu!" Nie uznaª, by byªoto tak zabawne, jak ja to odzuwaªam!!!Dzi�ki Bogu za wszystkie lata przygotowa« prowadz¡yh do tego pobytu.Pozwoliªy nam one ±mia¢ si� z siebie, rozmawia¢ na te tematy, doieka¢ we-wn�trznie duhowego znazenia, a przede wszystkim dost¡pi¢ przywileju prze-bywania w Boskiej Obeno±i.Styl »yia w a±ramie pomagaª nam skupi¢ si� na Babie podzas zmaga« zró»niami naszyh ego. Gdy dostosowywali±my si� do reguª a±ramowyh prze-pisanyh przez Swamiego, mieli±my spokój potrzebny do doieka« zwi¡zanyhz wªanym ego, a zynniki rozpraszaj¡e z zewn�trznego ±wiata byªy ogarni-zane do minimum. Taka atmosfera pomagaªa nam utrzymywa¢ równowag�.Podzas tego pobytu mieli±my iekawe do±wiadzenie zwi¡zane z Sai Bab¡z Shirdi. Przy naszej pierwszej wizyie Swami zawiesiª na szyi �gury Shirdi Saigirland�, któr¡ Mu podarowali±my. Wówzas nie mogli±my zrozumie¢ dlazego!Dziesi�¢ lat pó¹niej, kiedy poprosili±my o odzyt z Ksi�gi Bhrigu, powiedzianonam, »e w poprzednim »yiu byli±my maª»e«stwem i »e byli±my wielbiielamiShirdi Sai.Pewnego wiezora, zanim poszli±my do ªó»ek, rozwa»ali±my mo»liwo±¢ by-ia wielbiielami Shirdi. Robert powiedziaª:



ROK Z BAB� 79| Je±li nadarzy mi si� okazja, hiaªbym zapyta¢ Swamiego, zy kiedykol-wiek mieli±my dar±an Shirdi Sai.Nast�pnego dnia rano poszªam na dar±an i usiadªam na zwykle zajmowaneprzez siebie krzesªo. Byªa tam bardzo stara Hinduska, która siadywaªa obokmnie przez kilka miesi�y. Nie znaªa ani sªowa po angielsku, dlatego naszeporozumiewanie ogranizaªo si� do pozdrowienia Sai Ram i kontaktu wzroko-wego.Tego wªa±nie rana, gdy usiadªam, ona uj�ªa mnie za r�k�, wªo»yªa o± dodªoni i szybko j¡ zamkn�ªa. Gdy otworzyªam dªo«, zobazyªam medalik ShirdiSai. Po dar±anie, kiedy przyszªa jej órka, aby j¡ zabra¢, próbowaªam zwrói¢ten medalik. Córka jednak nie hiaªa go przyj¡¢. Powiedziaªa:| Mama ma ten medalik ze ±wi¡tyni w Shirdi i nosiªa go przez wiele lat.Chiaªa »eby pani go zatrzymaªa przez o przetrwa o niej pami�¢.Nie zauwa»yªam, by nosiªa jak¡± bi»uteri� z wyj¡tkiem tego medalika, wi�zuªam si� jak gdybym zabieraªa jej najenniejsz¡ rzez. Nalegaªy jednak wi�uznaªam to za zaszzyt, podzi�kowaªam im i odeszªam do domu z pi�knympodarkiem.Nie byªo mo»liwo±i, by ta miªa kobieta wiedziaªa o naszej rozmowie po-przedniego wiezora. Jaki wspaniaªy znak od Swamiego! Okolizno±i byªyzbyt ozywiste, by nie wierzy¢. Zespóª tyh trzeh do±wiadze« sprawiª, »enabrali±my pewno±i, »e rzezywi±ie kiedy± byli±my z Shirdi Sai.Kiedy indziej Swami przemówiª do mnie gªosem wewn�trznym stwierdzaj¡:ÿTak wielu wzywam, ale oni nie przyhodz¡, ty za± przyszªa± zostawiwszywszystko za sob¡, by by¢ ze mn¡. Jestem bardzo szz�±liwy, »e mam i�blisko. Ch� by± wyi¡gn�ªa maksimum korzy±i; zas stanie si� wi� enny.Jak zaz¡¢?To proste. Zahowaj taki spokój, jak to tylko mo»liwe. Trwaj w iszy, by±mogªa sªysze¢ wewn�trzny gªos Atmy. Nie nale»y przykªada¢ »adnej uwagi dojedzenia | ani w my±lah, ani w sªowah, ani w zynah. My±l tylko o Bogu.Nast�pne »yzenie. �yli±ie dot¡d jak m¡» i »ona, ale teraz jeste±ie dwomajednostkami nie »yj¡ymi ju» jako jedno. Pomog� i to zrozumie¢. Proes typo-wego »yia ulega przerwaniu z hwil¡, gdy zªowiek wi¡»e si� postanawieniemodnalezienia swojej Prawdziwej to»samo±i. Teraz ju» nie nale»ysz do ±wiata| nale»ysz do mnie. Rola m�»a i »ony zostaje zast¡piona rol¡ wielbiiela,zªowieka na ±ie»e duhowej, jednostki i jej Guru. Zwró¢ si� do wn�trza,rozmy±laj o mnie, a ja i� poprowadz�." ÿSwami", powiedziaªam w my±lah,ÿzy udzielisz nam interview?" ÿTak, wkróte", odpowiedziaª. Sze±¢ dni pó¹-niej podzas dar±anu Swami powiedziaª do Roberta ÿgo" (ÿid¹" na interview ).Prawie odziennie powtarzaªam kierowane do Swamiego pytania o inte-rview. Chiaªam wyrazi¢ te pytania mo»liwie najja±niej i najpreyzyjniej.Chiaªam mie¢ absolutn¡ pewno±¢, mimo »e Swami powiada: ÿKohaj Moj¡nieokre±lono±¢!"Tego dnia zaprosili±my go±ia na obiad i do±¢ pó¹no sko«zyli±my przyj�ietak, »e pozostaªo nam tylko kilka minut na przygotowanie si� do dar±anu.Pognali±my i kiedy usiadªam, Swami wªa±nie wyszedª.Podzas, gdy udzielaª dar±anu po m�skiej stronie, wewn�trznie zapytaªmnie: ÿCzy jeste± dzi± przygotowana na interview?" Po prostu lubi by¢ nie-



80 WIZJA SAI (II)oblizalny! ÿO!", pomy±laªam, ÿzy mam ze sob¡ tytuªow¡ stron� ksi¡»ki,któr¡ hiaªam da¢ Swamiemu do podpisania? Czy mam dªugopis?" Szybkozajrzaªam do torebki. Gdy je znalazªam, zauwa»yªam, »e Robert idzie kuwerandzie.W zasie dar±anu Robert napisaª na karte pytanie do Swamiego: ÿCzymamy sprzeda¢ nasz domek wzasowy w Ozarks?" Rozmawiali±my z Robertemo zwróeniu si� z t¡ spraw¡ do Swamiego, ale nie wiedziaªam, »e dzi± o tozapyta.Robert powiedziaª mi, »e Swami podszedª prosto do niego, wzi¡ª kartk� izapytaª:| Gdzie jest twoja »ona?| Siedzi z paniami i ma ze sob¡ r�kopis, Swami.| Go! | powiedziaª Baba.Oboje siedzieli±my u Jego Lotosowyh Stóp. Kiedy±, w zasie tyh pi�iulat, gdy nie byªam w pokoju interview, my±laªam sobie: ÿPi�knie byªoby mie¢miejse bezpo±rednio u Stóp Swamiego". Ozywi±ie, Swami to sªyszaª i terazznów zareagowaª : : : JegoWszehobeno±¢ i¡gle znajduje w naszyh umysªahjakie± nieznaz¡e, przemijaj¡e bªahostki. Takih nonsensownyh my±li niezna nikt opróz Boga | nawet samemu si� o nih zapomina do zasu, a» si�nie wydarz¡.W pokoju interview byªo troje Austriaków i o±mioro Hindusów, z którymiSwami rozmawiaª w ih ojzystym j�zyku. Wtedy w znajomy sposób zakr�iªr�k¡ i ukazaª si� Zªoty Pier±ie«. Swami podsun¡ª mi go do obejrzenia podsam nos.| Jest tak pi�kny, Babo! | zauwa»yªam.| Nie jest on na wystaw� | odpowiedziaª.W 1983 r., podzas urozysto±i ±lubnej, gdy Swami wykreowaª nam pier-±ienie, hiaªam dla siebie ªadniejszy | taki, jaki otrzymaª Robert. Od tam-tego dnia, Swami wykorzystywaª ka»d¡ okazj�, bym dobrze przyjrzaªa si� pier-±ieniom, jakie stwarza dla ÿkogo± innego".Pier±ie« ten stworzyª dla syna s�dziego S¡du Najwy»szego. W pier±ieniubyªy trzy wielkie diamenty. Byª on wyj¡tkowy. Po owym ataku ÿpier±ienio-wej zazdro±i" tak byªam zawstydzona, »e ±lubowaªam stªumi¢ zazdro±¢, je±likiedykolwiek jej paskudna gªowa pojawi si� w moim seru. O ile wiem, to niinnego tylko Swami poddaje mnie testom! Jestem szzerze szz�±liwa, gdy inniwielbiiele s¡ bªogosªawieni otrzymywaniem Jego �aski.Swami zmaterializowaª komu± obrazek i powiedziaª:| Je±li spalisz ten obrazek, zamieni si� on w popióª. Je±li wªo»ysz go dokieszeni, zostanie wymi�ty i podarty. Gdy wrzuisz go do wody, wypªowieje.Ale je±li Swamiego trzymasz w swoim Seru, i¡gle pozostaje w doskonaªymstanie | zawsze.Potem Sai spojrzaª na mnie i spytaª:| Co z twoj¡ ksi¡»k¡?| Sai, ksi¡»k� posªaªam do wydawy Sai w Nowym Jorku| powiedziaªam.(Przed wysªaniem uzyskaªam pozwolenie Swamiego zwyzajow¡ kartk¡ typuÿtak".)



ROK Z BAB� 81| Bardzo szz�±liwy, bardzo szz�±liwy! Drukowanie w Amerye jest owiele lepsze ni» w Indiah | powiedziaª Baba.Podaªam Swamiemu stron� tytuªow¡. Na gªos przezytaª:| ÿWizja Sai", ªadny tytuª, Rity Brue.Nast�pnie Sai Baba spytaª innego m�»zyn� o jego zdrowie. Kiedy szybkoporuszaª r�k¡, znów wsun�ªam pod ni¡ gªow�. Najpierw zauwa»yªam o±, owygl¡daªo na kamie«. W pierwszej hwili pomy±laªam, »e jest to lingam, alepo paru sekundah daªo si� rozpozna¢ rodzaj iastka | Rok Candy. Swamiodªamaª kawaªek, podaª go horemu m�»zy¹nie i nakazaª mu przez nast�pnepi�¢ dni odªamywa¢ po kawaªku i spo»ywa¢. To go ulezy.Nast�pnie Baba daª nam znak, aby±my weszli do pokoju prywatnyh in-terview. Swami zawsze pyta, o hemy. Postanowili±my w odpowiedzi zada¢Swamiemu to samo pytanie.| Czego Ty hesz, Babo? | spytaªam.Nie byªam przygotowana na zuªo±¢, z jak¡ nasz Pan odpowie. Powiedziaª:| WSZYSTKO, CZEGO CHC�, TO TWOJEJ MI�O�CI.| Wszystko, zego pragn�, to mó Ci j¡ da¢ | wyb¡kaªam w odpowiedzi.| Czy walzysz ze swoj¡ »on¡? | spytaª Swami.| Tak, Swami | odpowiedzieli±my oboje (gdy» oboje walzyli±my).| Co masz na my±li mówi¡ ÿbyªy m¡»"? | spytaªam Baby.| M¡» jest teraz byªym m�»em. Teraz powinien pój±¢ w duhowe ±ladyswojej »ony | odpowiedziaª.| Swami, wzi¡ªe± moj¡ kartk� z pytaniem, zy powinienem sprzeda¢ domekwzasowy w Ozarks | pytaj¡o stwierdziª Robert.| Tak | powiedziaª Baba | Sprzedaj domek.| Czy powinni±my zamieszka¢ w USA, zy w Australii? | dalej pytaªRobert.| Zosta«ie w USA; mieszka tam aªa wasza rodzina.| Czy powinni±my mieszka¢ w St. Louis, zy nad oeanem? | spytaªRobert.| Zamieszkajie nad oeanem. Oean to Oddanie | oean to OddanieBogu | odpowiedziaª Baba.| Kalifornia, Baba? | spytaªam.| Tak. Zamieszkajie nad oeanem w Kalifornii. W miejsu z widokiem!| odpowiedziaª.Swami przy tym rozpostarª ramiona pokazuj¡ rozlegªo±¢. Spojrzaª sªodkona mnie, pogªaskaª mnie po gªowie i powiedziaª do Roberta:| Ona he mieszka¢ nad oeanem.Z kolei zadaªam Swamiemu moje drugie pytanie:| Czy mog� zredukowa¢ swoje lekarstwa?| Nie. Jeszze nie | powiedziaª Baba.Stwierdziªam, »e hiaªabym by¢ zdrowa.| Co z moimi zawrotami gªowy? | dopytywaªam si�.| Zrobi� i lekarstwo | na zewn¡trz | ono i� wylezy | powiedziaª.Swami wstaª, a ja poprosiªam Go o podpisanie ksi¡»ki. Odpowiedziaª:| Na zewn¡trz | i wskazaª na gªówny pokój interview.



82 WIZJA SAI (II)Nast�pnie nasz Drogi Swami udzieliª wszystkim pozostaªym prywatnegointerview. Kiedy sko«zyª powiedziaª do nas:| Czªowiek oddyha 21 600 razy w i¡gu 24 godzin.Nauzaª nas mantry ÿSo Hum". Podzas wdehu wypowiadamy So, a Hum| podzas wydehu. So Hum znazy JESTEM BOGIEM.Swami daª znak, abym podaªa Mu do podpisu tytuªow¡ stron� mojegor�kopisu i trzymaª j¡ a» do ko«a interview.W okoªo tydzie« po naszym interview, Swami udzieliª mi wewn�trznegointerview podzas dar±anu. Powiedziaª mi, »e tego rana na dar±anie da misnop ±wiatªa poprzez wejrzenie w moje ozy. Ulezy to moje zatoki, ob�tewydzielanie ±luzu i i�»ki kaszel, który sprawia, »e si� dusz� i mam hrypk�.Kilka dni wze±niej prosiªam Go o uwolnienie mnie od tej ui¡»liwo±i. Pyta-ªam: ÿJak mam tu mieszka¢ z t¡ alergi¡ na kurz i ement?" (Zgadnijie, gdziegromadziª si� pyª ze wszystkih pra budowlanyh : : : za naszym oknem!)Siedziaªam w przednim rz�dzie i kiedy Swami wyszedª, spojrzaª mi w ozy,a ja pozuªam jak Jego energia whodzi do mojego prawego oka, a potem doprawej strony mózgu. ÿDlazego mózg?", pomy±laªam.Nast�pnego dnia zekaj¡ na Jego Obeno±¢ na dar±anie dzi�kowaªam Muza uzdrowienie i spytaªam: ÿDlazego mózg, Swami?". Odpowiedziaª gªosemwewn�trznym: ÿMusz� wylezy¢ podstawow¡ przyzyn�, która jest umysªowai znajduje si� w twoim mózgu. Wtedy komórki mózgowe wylez¡ iaªo zewszytskih objawów".ÿCzy to w ten sposób wylezyªe± mojego Tat�, Swami?" ÿTak. Wylezy-ªem go tak samo, z tym »e nie poprawiªem jego zªyh nawyków w jedzeniu, aniumysªowego nastawienia. Jest to powód, z którego nie mo»esz zosta¢ uzdro-wiona natyhmiast ze swojej depresji i zawrotów gªowy, gdy o to prosisz. Jakibyªby po»ytek, gdybym i� wylezyª a potem, na skutek zªyh nawyków którepozostaªy, ponownie by± wytworzyªa horob�? Ch� by± zmieniªa zwyzajeod»ywiania si� i mentaln¡ postaw�."ÿWylez� i�, napewnoJestem tob¡, a ty mn¡ : : : "Nast�pnego dnia po interview Robert zdaª sobie spraw�, »e Kalifornia jestbardzo du»a, dlatego zaz¡ª wypytywa¢ Swamiego korzystaj¡ z kartek typuÿtak". Je±li Swami nie wzi¡ª kartki, przehodziª do nast�pnego obszaru Kali-forni.Na karte, któr¡ Swami wzi¡ª byªo napisane: ÿSwami, zy mamy przenie±¢si� do poªudniowej Kaliforni, mi�dzy San Diego i Los Angeles?"Ani Robert, ani ja nie hieli±my anga»owa¢ si� w sprawy wydawaniaksi¡»ki. W istoie hieli±my odda¢ j¡ jakiemu± wydawy, najlepiej wydawyksi¡»ek Sai, i zyski zwrói¢ fundaji Sai Baba Trust, jednak to si� nam nieudaªo. Po odrzueniu przez wszystkih znanyh wielbiieli w USA, którzy wy-dawali ksi¡»ki, byli±my zmuszeni wzi¡¢ sprawy w swoje r�e. Staªo si� jasne,»e musimy nauzy¢ si� wszystkih faz pisania, korekty i drukowania ksi¡»ki.Pewnego dnia, gdy martwiªam si� wydawaniem ksi¡»ki, wewn¡trz odezwaª si�Swami i powiedziaª: ÿNie przejmuj si� tym, o b�dzie zrobione, albo jak tob�dzie zrobione, ale tym, by speªniªa si� Moja Wola!"



ROK Z BAB� 835-tego styznia 1991 r. Sai pozwoliª nam opublikowa¢ t� ksi¡»k� w Ban-galore. Pi�¢ dni pó¹niej pojehali±my tam poszuka¢ wydawy. W a±ramiedostali±my dwa nazwiska, ale »aden z adresów nam nie odpowiadaª, jednakw drugim z tyh miejs pewien m�»zyzna spoza wydawnitwa podpowiedziaªnam, by±my poszli do ÿFotosetu" w entrum handlowym Shrunagar. Powie-dziaª, »e oni tam s¡ najlepsi i najbardziej profesjonalni w aªym Bangalore.Potraktowali±my t� sugesti� powa»nie i udali±my si� we wskazane miejse. Powst�pnyh rozmowah postanowili±my skorzysta¢ z ih usªug.Caªy proes publikaji | zdj�ia, rysunki, ukªad, projekt okªadki i ne-gatywy | zaj¡ª tylko jeden miesi¡. Kolejny ud Swamiego. Od zespoªuwymagaªo to jednak zaanga»owania i wyj¡tkowej koordynaji pray, nie wspo-minaj¡ ju» o godzinah, jakie my±my przepraowali.Druk ksi¡»ki zostaª uko«zony na kilka dni przed naszym planowanym wy-jazdem. Robert otrzymaª pierwszy rz¡d, a w r�e trzymaª egzemplarz ksi¡»kii list dla Swamiego, w którym byªa propozyja przekazania ksi¡»ek Jemu wharakterze prezentu. Podszedªszy do Roberta Swami spytaª:| Co tam masz?Robert wstaª i odpowiedziaª:| ÿWizj� Sai", Swami.Sai wzi¡ª list i pobªogosªawiª ksi¡»k�. Robert powiedziaª:| Swami, zy zehiaªby± powiedzie¢ panu Suri, aby przyj¡ª ksi¡»ki doksi�garni?| Pan Suri zna swoje obowi¡zki | odpowiedziaª Swami.Nast�pnie Swami stworzyª dla Roberta wibhuti i wsypaª do jego r�ki.Ksi¡»ki zostaªy dostarzone do a±ramu w dniu naszego wyjazdu, który byªte» dniem moih urodzin.Gdy wróili±my do domu, wystawili±my (w maju 1991 r.) nasz domekwzasowy na sprzeda». Dali±my ogªoszenia do gazet w Chiago, St.Louis,Kansas City i Lake Ozark, ale nie otrzymali±my »adnej odpowiedzi. Ch�¢sprzeda»y zgªosili±my do biura obrotu nieruhomo±iami, ale obejrze¢ domkunie przyszªa ani jedna osoba. Swami zasªoniª ten domek niewidzialn¡ tarz¡,by nikt go nie zobazyª. W kwietniu 1991 r. wybrali±my si� do Kalifornii isp�dzili±my trzy tygodnie na poszukiwaniu domu. Podró» ta pomogªa usun¡¢wi�kszo±¢ z naszyh pierwotnyh pragnie«. Gdy Swami powiedziaª: Ona hemieszka¢ nad oeanem, mo»na to ªatwo zinterpretowa¢ jako moje pragnienie,nie Jego.W ko«u zm�zyªo nas to poszukiwanie i pojehali±my znów do Indii. Po-zostali±my tam przez 6 miesi�y i powróili±my do domu. W 1992 r. znówspróbowali±my sprzeda¢ domek w innej �rmie handlowej. Skutek byª ten sam| nikt si� nie zgªosiª! Jasne staªo si�, »e nie jeste±my jeszze gotowi na otrzy-manie tego, o On hiaª by±my mieli. Znów jedziemy do Indii, aby by¢ zBab¡.Sai Baba powiedziaª: ÿDlazego ªaknieie tego ±wiata, gdy wasz¡ wªasn¡natur¡ jest Bªogo±¢?"W trzeim roku wreszie nam si� udaªo. W pa¹dzierniku 1993 r. domeksprzedali±my.



50-TA ROCZNICA
Pi�¢dziesi¡t lat temu �ri Sathya Sai Baba ogªosiª, »e wzywaj¡ Go Jegowielbiiele. 20-tego pa¹dziernika 1940 r. o±wiadzyª swojej rodzinie: ÿOdho-dz�; nie nale»� do was; Maja odeszªa; wzywaj¡ Mnie Moi Bhaktowie; Mamswoj¡ pra� do wykonania". T¡ wypowiedzi¡ nasz Ukohany Sai Baba rozpo-z¡ª swoj¡ misj� Awatara. [ÿSanathana Sarathi", pa¹dziernik 1990 r., s. 253℄Kilka miesi�y przed dwudziestym pa¹dziernika Swami zapaliª lampk� mi-ªo±i, nazywan¡ Prema D¹joti, i umie±iª j¡ w spejalnej szklanej latarni,która symbolizuje pokój, miªo±¢ i harmoni�. Wielbiiele ze stanu Andhra Pra-de±, rodzimego stanu Sai Baby, hodz¡ w proesji po aªym stanie zanie±li t�ÿLamp� Miªo±i" do ka»dej wsi i ka»dego miasta. Ta Prema D¹joti, któr¡ zko±ielnymi honorami niesiono w palankinie (lektye), obdarzyªa ªask¡ tysi¡edomostw gªosz¡ Jego Posªanie Uniwersalnej Miªo±i. Wszystkie Centra SaiBaby stanu Andhra Prade± od tego pªomienia Miªo±i zapaliªy podobne D¹joti.20 pa¹dziernika, na urozysto±¢ obhodów Pi�¢dziesi¡tej Rozniy Deklara-ji Baby, ludzie z ró»nyh regionów przynie±li swoje lampki miªo±i z powrotemdo ¹ródªa, do Sai Baby.Nasz Ukohany Baba powiedziaª nam: ÿMo»eie zapali¢ wiele lampek odjednego pªomienia, a pªomieniowi temu ni nie ub�dzie. To samo dotyzy Mi-ªo±i | jedynie rozprzestrzenia sie, gdy przekazuje si� j¡ drugiej osobie."Baba powiedziaª: ÿNie ma nizego wi�kszego albo wspanialszego ni» �wiatªo(D¹joti). �aden przedmiot nie ma moy ±wiatªa. Jedynie ±wiatªo ma morozpraszania iemno±i. �wiatªo (albo pªomie«) ma jeszze jedn¡ mo: zawszekieruje si� ku górze. Nawet je±li umie±iie lamp� w zagª�bieniu, pªomie«b�dzie rozhodziª si� tylko do góry. Te dwie wa»ne ehy ±wiatªa to rozpraszanieiemno±i i d¡»no±¢ ku górze" [ÿSanathana Sarathi", 20 pa¹dziernik, 1990 r., s. 282℄Historia Sai Baby byªa jest i b�dzie zapisywana skrupulatniej ni» jakie-gokolwiek innego Awatara w dziejah zªowieka. �yjemy i uzestnizymy wwyj¡tkowym okresie historii. Nigdy przedtem Bóg w ludzkiej formie nie byªtak powszehnie uznawany. Prasanthi Nilayam jest ÿ»ywym pomnikiem" Pi�¢-dziesi�iu Lat Wzrostu i Ekspansji ery Sai Baby. Utrwalona rzezywisto±¢dnia wzorajszego nigdy nie byªa przedstawiona w tak »ywym kontra±ie dodnia dzisiejszego, jak staªo si� to podzas przygotowa« do obhodów 65{tyhUrodzin Swamiego oraz 50-tej Rozniy Deklaraji.84



50-TA ROCZNICA 85Codziennie, od zerwa do listopada, byªam ±wiadkiem jak budynki po-wstawaªy w i¡gu tygodni zamiast miesi�y. Lizba prauj¡yh wzrosªa takraptownie, »e zdublowaªa lizb� goszz¡yh wielbiieli. Zaopatrzenie, sprz�ti siªa roboza spªywaªy do a±ramu. Czego± podobnego do tyh przygotowa«nigdy w minionyh latah nie widziaªam.Prauj¡e kobiety ju» nie wkªadaªy ±miei r�kami do pojemników noszo-nyh na gªowah. Teraz stosowano szufelki i tazki, a narz�dzi tyh u»ywalim�»zy¹ni, a nie kobiety. R�znie wykonywane egªy zast¡piª ement, nie mie-szany ju» r�kami ale w betoniarkah, które byªy w i¡gªym ruhu | dniem ino¡. Drewniane rusztowania zast¡piono metalowymi. Wielkie stalowe formyna miejsah ustawiaªy d¹wigi o wysoko±i ztero- albo pi�iopi�trowyh bu-dynków. Z ementu wlewanego do tyh form powstawaªy nowe betonowe domy.Patrz¡ z naszego okna widziaªam, jak z dnia na dzie« stare metody budow-nitwa wiejskiego zast�powaªy nowe tehniki miejskie.Ludzie praowali 24 godziny na dob�. Rz�siste o±wietlenie plaów budowyzamieniaªo no w dzie«. Siadywaªam w ±rodku noy w swoim pokoju i przygl¡-daªam si�, jak powstaje historia. Nie byªo to jednak ogl¡dane w telewizji, lezna »ywo! Byªam ±wiadkiem narodzin nowej ery w Misji Sathya Sai. Codziennewidoki zmieniaªy si� bardzo szybko.W i¡gu sze±iu miesi�y wybudowano osiem wielkih bloków z aparta-mentami. Zwykle taki budynek powstawaª w i¡gu sze±iu miesi�y. Pozablokami mieszkalnymi dodatkowo wybudowano szzególne muzeum, port lot-nizy oraz wzniesiono niezwykª¡ 70 stopow¡ (21 m) statu� Hanumana9. Zaªo-»ono ulizne lampy, wybrukowano ulie, wyremontowano istniej¡e ±wi¡tyniewª¡znie z sal¡ Purnahandra oraz powi�kszono wszystkie sklepy. Wszystkieistniej¡e budynki zostaªy odmalowane, teren ozyszzony, a wokóª przyszªegokompleksu szpitalnego (Super Speiality Hospital) zrobiono wspaniaªe ogro-dzenie z podmurowanego metalowego pªotu. Na ka»dym alu a±ramu, gdzieby nie spojrze¢, wrzaªo pra¡ jak w ulu. Byªam zmuszona przypomina¢ sobie,»e nie jest to miasto, lez odlegªa wioska na poªudniu Indii.Byªo to najwi�ksze Przyj�ie Urodzinowe na ±wieie, a o zdarzeniu tymnie wiedziaªa ani jedna rozgªo±nia nadaj¡a wiadomo±i w Stanah Zjedno-zonyh. Najbardziej przebojowa wiadomo±¢ tego wieku nie znalazªa si� wserwisie takih agenji informayjnyh, jak ABC, NBC, CBS, CNN itd., itd.Jest to naprawd� zahwyaj¡o humorystyzne, »e my wielbiiele wiedzieli-±my o± przed Peterem Jenningsem, Larrym Kingiem albo dowoln¡ inn¡ osob¡godn¡ nowo±i!Swami parª do przodu, a mn¡ wstrz¡sn�ªa realno±¢ Jego stwierdzenia na60-tyh Urodzinah o ÿSkoku Ilo±iowym". Ogl¡daj¡ wartk¡ ekspansywn¡budow� na obene Urodziny, zastanawiaªam si�, zy nie mo»e by¢ to wska¹-nikiem tego, o si� mo»e sta¢ w przyszªo±i na pªaszzy¹nie duhowej. I zyb�d� wówzas gotowa? Mówiª nam, by±my zdwoili nasze wysiªki w praktyeduhowej. Czy aby nie jest to powodem, z którego Sai prowadzi swoih wiel-biieli przez »yie przesyone problemami maj¡ymi zwi�kszy¢ ih potrzeb�9Hanuman | jedno z wielu bóstw hinduizmu. Ten niezwykle malownizy bohater sta-ro»ytnej epopeji Ramajany w postai maªpy obdarzony byª wielk¡ siª¡ i byª przykªademoddania Awatarowi Ramie.



86 WIZJA SAI (II)skupienia si� na Nim za po±rednitwem ierpienia i szukania Jego wsparia?Pewien wielbiiel zwierzyª mi si� z rozmowy ze Swamim. Podzas interviewspytaª:| Swami, jak intensywna powinna by¢ nasza sadhana (praktyka duhowa)?| Gdyby± siedziaª w pokoju i wszedªby tam w¡», zy spu±iªby± z w�»awzrok? | pytaniem odpowiedziaª Sai.| Nie | odparª wielbiiel.| Tak intensywna | powiedziaª Sai.U±wiadomiªam sobie, »e moje ozy zwróone s¡ na Sai, ale nie z tak¡ »ar-liwo±i¡, jakiej ozekuje Sai.W pa¹dzierniku mój wewn�trzny Sai powiedziaª mi, abym zaz�ªa pisanietej ksi¡»ki. Skar»yªam si� Swamiemu: ÿPierwsza Wizja Sai nie zostaªa jeszzeopublikowana, dlazego miaªabym ju» teraz rozpozyna¢ drug¡?"Nast�pnego dnia spotkali±my si� z naszymi nowymi s¡siadami, Robertem iReidun Priddymi. Odwiedzili nas w naszym pokoju. Robert Priddy oznajmiªnam, »e jest pisarzem i ma na swoim konie kilka napisanyh ksi¡»ek, w tymjedn¡ o Swamim, ale »e »adnej jeszze nie opublikowaª! Ni nie umknie uwadzenaszego Pana Sai. Zna wszystkie nasze my±li i zawsze mi podpowiada!W my±lah zapytaªam Swamiego, jak mam zdoby¢ ytowania do nowejksi¡»ki maj¡ ze sob¡ tylko kilka? Odpowied¹ przyszªa równie szybko jakpoprzednio. Pan Priddy powiedziaª nam, »e ma 100{stroniowy skorowidzwszystkih tematów zwi¡zanyh z Sai, jak równie» wyi¡gi z tyh tematów zodno±nikami do ksi¡»ek Swamiego. Nast�pnego dnia rano poprosiªam m�»a,aby spytaª Priddyego, zy nie po»yzyªby mi swojego skorowidza. Po dar±a-nie Priddy przyszedª do naszego pokoju i zaproponowaª mi mniejsz¡ wersj�wspomnianego skorowidza. Spytaªam go:| Czy Robert prosiª pana o ten skorowidz?| Nie, w ogóle go nie widziaªem | odparª.| Póªtorej godziny temu prosiªam Roberta, aby spytaª pana zy niemógªby pan po»yzy¢ nam tyh materiaªów.| Póªtorej godziny temu wkªadaªem je z my±l¡ o pani do torby | odpo-wiedziaª Priddy.Wiezorem przyniósª mi oryginalny 100-stroniowy skorowidz, który wy-po»yzyª od kogo±, i powiedziaª »e mo»emy zrobi¢ sobie kopi�. Swami rze-zywi±ie dostarzaª mi wszystkih potrzebnyh narz�dzi. Ale to ja stawiaªamopór. Chiaªam po prostu ieszy¢ si� hwil¡ : : : wreszie osi¡gni�tym elem.Nie byªam psyhiznie przygotowana na podj�ie si� nowego zadania napisaniakolejnej ksi¡»ki.Trzei przypadek Wszehobeno±i dotyzyª mªodej dziewzyny z Chiago,Monii (zyt. Moniki). Od wielu dni przetrawiaªam pomysª do nowej ksi¡»ki.Miaª to by¢ porównawzy wywiad z jakim± starym wielbiielem pt. ÿWtedy iteraz" ze szególnej okazji Jubileuszu 50-leia.Monia zapukaªa do naszyh drzwi i wyja±niªa, »e wraz z innymi wielbiie-lami z Chiago miaªa poleenie dostarzenia nam ÿWystawy ksi¡»ek i dokona«"ze Stanów Zjednozonyh na Konferenj� �wiatow¡. Byli±my odpowiedzialniza zestawienie wystawy. Powiedziaªa:



50-TA ROCZNICA 87|Wystawa ta znajduje si� w Budynku EHV10. Czy nie mogliby±ie przyj±¢j¡ obejrze¢ i sprawdzi¢, zy zostaªa dostarzona w kompleie. Chieliby±myte» zrobi¢ kilka zdj�¢.Rozmawiaj¡ z Moni¡, odkryªam »e byªa reporterk¡. Natyhmiast pomy-±laªam, »e mo»e mogªaby pomó mi w wywiadzie. Gdy j¡ o to zapytaªam, byªazahwyona propozyj¡, pod warunkiem, »e ja b�d� notowaªa. Interes ubity!Nast�pny krok, to znale¹¢ kogo± do wywiadu. Pomy±laªam, by zwrói¢ si�do naszego starego przyjaiela Narasimhana, redaktora nazelnego miesi�z-nika ÿSanathana Sarathi". Zapytaªam go:| Czy zna pan wielbiiela, który bywaª ze Swamim przez dªugi zas, po-niewa» hiaªabym przeprowadzi¢ z nim wywiad na temat ÿWtedy a teraz"jako materiaª do mojej nast�pnej ksi¡»ki o Swamim?| Tak, znam. Musz� jednak najpierw uzyska¢ jego zgod�. Nieh paniprzyjdzie jutro | powiedziaª.Kiedy przyszªam ponownie, powiedziaª mi, »e s�dzia G.K. Damodar Rowjest gotów spotka¢ si� ze mn¡. Miaª 89 lat i po raz pierwszy przyjehaª doSwamiego w 1960 r., trzydzie±i lat temu. ÿJak doskonale si� skªada", pomy-±laªam.Pewnego wiezora wybrali±my si� z Robertem na spotkanie z s�dzi¡ i jegodobroduszn¡ »on¡, Padm¡. Od samego poz¡tku zawi¡zaªa si� mi�dzy namiprzyja¹«, która z zasem pogª�biªa si�. Po rozmowie z nimi przypadkowoodkryli±my, »e w 1985 r. uzestnizyli±my razem z nimi w interview, podzasktórego Swami wykreowaª Padmie lingam dla jej zdrowia. Robert przypomniaªwszystkie szzegóªy, które oni potwierdzili.W naszym »yiu ni nie jest pozostawione losowi | jest to dobrze opra-owany plan i wszystkie jego elementy ª¡z¡ si� z aªo±i¡. Jak buduj¡e jestwiedzie¢, »e nasze poszarpane, a niekiedy zupeªnie pomieszane, »yie w rze-zywisto±i ma wy»szy el i nale»y do Boskiego planu. Im stajemy si� starsi,tym moniej jeste±my wystawieni na dziaªanie tego planu, a je±li naszym do-±wiadzeniom towarzyszy m¡dro±¢, w ko«u mo»emy dostrze karmizne lekje,które wypraowujemy w tym »yiu.Od wzesnyh lat dziaªalno±i Sai Baby zaszªy olbrzymie zmiany. Reeksjew tym kierunku byªy na miejsu, poniewa» tegorozny dzie« 20 pa¹dziernikaprzypadaª okr¡gªe 50 lat po ogªoszeniu Misji Sai Baby. S�dzia i jego »onapodzielili si� z nami pami�tnymi wspomnieniami swojej pierwszej wspólnejpodró»y do Sai Baby. Padma Row po raz pierwszy pojehaªa do Baby kilkalat wze±niej, w 1956 r. Oto o opowiedziaª nam s�dzia:ÿPrzezytaªem ksi¡»k� o Swamim pt. ¯Sathyam Sivam Sundaram® napi-san¡ przez Kasturiego i wiedziaªem, »e byªa to Wielka Dusza. Dlatego wkwietniu 1960 r. o±wiadzyªem zªonkom mojej rodziny, »e wybieram si� doSathya Sai Baby i zaproponowaªem im przyª¡zenie si� do mnie. Do Putta-parthi pojehaªa moja »ona, brat, dziei i kilku kuzynów | razem 14 osób zmojej rodziny.Ozywi±ie, podró»owanie w tamtyh zasah nie byªo tak wygodne, jakdzisiaj. Jehali±my najpierw poi¡giem, potem rozklekotanym autobusem,10Skrót EHV pohodzi od angielskiej nazwy jednego z programów Organizaji Sathya Sai:Eduation in Human Values zyli Wyhowanie w Warto±iah Ludzkih.



88 WIZJA SAI (II)a na ostatnim odinku | zaprz�giem woªowym. Byªo w tym pi�¢ mil (ok.8 km) przeprawy przez wyshni�te jezioro, a potem przez rzek� Chitravathi(�itrawati) i wreszie wej±ie do wioski Puttaparthi w pobli»u ±wi¡tyni �iwy.Kobiety jehaªy powozem, a m�»zy¹ni szli za nim piehot¡. Poniewa» po-dró» byªa bardzo ui¡»liwa, tylko najgorliwsi ludzie przyhodzili do Swamiego.Ciekawsy nie przyje»d»ali.W tamtyh dniah a±ram nazywano ÿA±ramem Sai Baby", a nazwa Pra-santhi Nilayam pojawiªa si� znaznie pó¹niej. Ju» wtedy byª tam Mandir, alenie tak okazale zbudowany i bez sztuki rze¹biarskiej.Kiedy przyjehali±my, zekaªo tam na Swamiego okoªo 300 ludzi | zarównokobiety, jak i m�»zy¹ni. Podzas naszego pierwszego dar±anu Swami podszedªdo mnie i poªo»yª swoj¡ lew¡ r�k� na mojej gªowie. W tym zasie zaprosiªinnyh ludzi na interview, ale mnie nie. Po bhad¹anah i dar±anie musieli±mywi� zadba¢ o nasze rzezy.Wtedy nie byªo tam »adnyh hoteli ani pokojów do wynaj�ia. Mieszkali-±my pod drzewem. Gotowali±my na otwartym ogniu, k¡pali±my si� w rzee ispali±my pod gwiazdami. Spanie pod drzewem byªo wspaniaªym prze»yiem,zwªaszza w ksi�»yow¡ no. Ale byªy tam w�»e i skorpiony. W rzezywisto±inigdy nie natkn�li±my si� na w�»a, ale skorpiona spotkali±my. Po prostu po-kªadali±my wiar� we Swamim | ka»dego wiezora przed snem prosili±my Goo ohron�. Potem zdrowo spali±my.Wstawali±my o godzinie 6 rano, k¡pali±my si� w rzee, wypijali±my ku-bek gor¡ej kawy i ±pieszyli±my na dar±an o godz. 7-mej. Swami wyhodziª iwybieraª ludzi na interview. Miaªem nadziej�, »e dost¡pi� szz�±ia i Swamiwezwie mnie. Ale ka»dego dnia Baba i¡gle kªadª r�k� na moj¡ gªow�, podzasgdy zapraszaª innyh. Trwaªo to przez siedem dni. Nie zostali±my zaproszeni.Powiedziaªem »onie, »eby spakowaªa nazynia, gdy» nast�pnego dnia mu-simy zd¡»y¢ na poi¡g o godz. 11-tej. Tym razem nie byªo absolutnie »adnejnadziei na interview : : : mo»e nast�pnym razem.Ale kiedy Swami sko«zyª poranne interview, zaskozyª nas woªaj¡¯Pazka z Madras!® Tak nas nazwaª. Pierwsz¡ rzez¡, jak¡ Swami zrobiª,byªo przywitanie mnie sªowami: ¯Jeste± na mnie zªy®.Nast�pnie interview przebiegaªo w starym pokoju, o 1/4 mniejszym ni»obeny i nie byªo wtedy maªego pokoiku na tyªah. Swami udzieliª nam pi�k-nego interview. Powiedziaª nam: ¯Powinni±my koha¢ Boga ju» we wzesnym»yiu, i uzy¢ dziei o Bogu. M�»owie i »ony nie powinni marnowa¢ zasu nakªótnie®. Nazwaª mnie Bangaru (Zªotko) i powiedziaª: ¯Wkróte przyjedzieszznowu®.W tamtyh zasah Swami udzielaª formalnego dar±anu, ale potem wyho-dziª i rozmawiaª z wielbiielami, kiedy miaª na to ohot�. Niekiedy przehodziªi pytaª: ¯Co±ie dzisiaj ugotowali?®Wiezorami siadali±my wokóª ogniska i opowiadali±my sobie historie o Ba-bie. Ci z za»yªyh wielbiieli Baby, którzy znali Go, gdy miaª zterna±ie lat,opowiadali nam o Jego lilah (boskih rozrywkah) z drzewem »yze«. Mówilinam, »e pewnego razu Swami zamanifestowaª si� 5000 razy wi�kszym | takwielkim, »e si�gaª a» do nieba. Swami bardzo lubiª zabawy. Jeden z wielbiielibraª Go sobie na barki i p�dziª z Nim nizym Hanuman. Inny stary wielbiiel



50-TA ROCZNICA 89zwykª opowiada¢, »e Swami udzielaª mu dar±anu jako Sai Kriszna. W tamtyhzasah Baba dokonywaª bardzo wiele udów."Bardzo lubili±my sªuha¢ opowie±i s�dziego dobrze wiedz¡, »e pozostaªoju» niewielu »yj¡yh wielbiieli z owyh wzesnyh lat, którzy mogliby po-dzieli¢ si� pami�i¡ tyh ennyh hwil z »yia naszego Awatara.Jak»e hwalebne prze»ywali oni lata. �ywo w ih pami�i tkwiªy zasy, gdySwami przyhodziª i przebywaª w ih domu, gdy jak bliski znajomy lub kto±z rodziny whodziª do kuhni, kiedy ona przygotowywaªa posiªki. Sai Babalubiª siadywa¢ na ih trawiastym podwórzu w otozeniu rodziny i przyjaióª,by odpowiada¢ na ih pytania i zasypywa¢ ih rado±i¡ i bªogo±i¡. Tamtedni odeszªy na zawsze; jest to ju» miniona epoka, a my mo»emy jedynie wmarzeniah przedstawia¢ sobie jak musiaªo to wygl¡da¢.Nadszedª 20 pa¹dziernika. Zªoty Jubileusz Swamiego byª wspaniaª¡ urozy-sto±i¡. Gdy siedziaªam na swoim krze±le, rozmy±laªam, o te» Pan zaplanowaªdla nas na ten poranek. Zawsze zaskakiwaª nas niezwykªym ±wi�towaniem.Wydawaªo si�, »e w zahwyt wprawia Go rozweselanie nas, a Jego rado±¢ byªazara¹liwa. Byie tam z Nim podzas tej szzególnej okazji, to wspaniaªa za-bawa.Pi�¢dziesi¡t lat temu Swami proklamowaª swoj¡ Misj� o±wiadzaj¡ swojejrodzinie: ÿNie nale»� do was. Nie przyszedªem dla was. Mam swoj¡ pra�do wykonania : : : " Usiadªszy na gªazie ±piewaª: ÿManasa bhad¹are Guru¢aranam | Rozmy±laj, o umy±le, o Stopah Guru; mog¡ one przenie±¢ i�przez trudne morze samsary11" [N. Kasturi, Easwaramma, s. 62 i 63℄Gdy tego rana Swami wyszedª, jeden z uzniów zaz¡ª ±piewa¢ ÿManasabhad¹are" a wszysy wielbiiele przyª¡zyli si� do niego. Pie±« pªyn�ªa zewszystkih ser z wdzi�zno±i za Miªo±¢ jak¡ nas obdarzaª przez te pi�¢dzie-si¡t lat. �piew rozpoz¡ª si� pojedynzym gªosem, ale wkróte aª¡ atmosfer�wypeªniaª hóralny ±piew liznie zebranyh: ÿDusthara bhawa ±agara thara-nam12" Sere moje paªaªo rado±i¡ przebywania w tym miejsu, prze»ywaniatej hwili | pi�¢dziesi¡t lat pó¹niej ±piewaj¡ te same sªowa, które zaznazyªyhistoryzny dzie« w �yiu tego Awatara.Tereny Mandiru ozdobiono ol±niewaj¡o kolorowymi dekorajami, o spra-wiaªo, »e zuªo si� rado±¢ okazji. Swami rozmawiaª przez hwil� z m�»zyzn¡,który wybiegª z bramy po damskiej stronie. Potem Swami poszedª ku weran-dzie, ale i¡gle spogl¡daª przez rami� w stron� bramy. Za ka»dym razem, kiedySwami tam spogl¡daª, robili to wszysy zebrani! ÿCzego tam wypatruje?", za-stanawiaªam si�.Urozysto±i rozpoz�ªy si� niespodziewanie w hwili, gdy usªyszeli±my Or-kiestr� Marszow¡, która w hwil� potem przeszªa przez bram�. Byli±my razeniwspaniaª¡ parad¡ prezentowan¡ przez ojzysty stan Swamiego | Andhra Pra-de±! Ka»dy region miaª jaki± wkªad w parad�, a ponadto indywidualnie dekoro-wano i zabawiano Bhagawana obrazami, muzyk¡, ubiorami, ta«ami w wyko-naniu dziei z bal wikas, kwiatami, hor¡gwiami i wyszukanymi oªtarzami orazpojemnikami na ÿLAMPKI D�JOTHI (�WIAT�A) MI�O�CI", które ka»dy11Samsara | »yie w ±wieie przedmiotowym.12Dustara : : : | dalsze sªowa bhad¹anu ÿManasa bhad¹are" oznazaj¡e ÿ[stopy te℄ prze-prowadz¡ i� nad znojem oeanu ±wiatowego »yia".



90 WIZJA SAI (II)zwraaª i skªadaª Swamiemu siedz¡emu przed Koªem Ganeshy. Za Jego krze-sªem wznosiªa si� wysoka o±wietlona lampami i pªomieniami dekoraja. Setkiwielbiieli z Andhry przybyªo, aby zªo»y¢ hoªd swojemu Boskiemu Guru, któryzapaliª lamp� oddania w ih Serah.LampkiD¹jothi z ka»dego regionu zostaªy zapalone od Lampy, któr¡ Swamiwysªaª z Mandiru przed kilku miesi¡ami. Akt ten symbolizowaª ekspansj�Jego Miªo±i i Misji od zasu skromnyh poz¡tków i ih ilo±iowy wzrostpoprzez miliony wielbiieli, którzy s¡ takimi ÿlampkami Miªo±i Sai" bªyszz¡-ymi we wszystkih krajah ±wiata.Po 45 minutah tej parady ±wiateª, ostatnia Lampka D¹jothi spoz�ªa nahonorowym miejsu na niewielkim podwy»szeniu udekorowanym kwiatami.Byªa to pierwsza Lampa Premy (Miªo±i), któr¡ przed miesi¡ami Swami po-sªaª w Andhra Prade±. Na zako«zenie Swami odebraª arati13 z u»yiem tejwªa±nie lampki.Wiezorem byli±my Jego go±¢mi na dyskursie, który miaª miejse na te-renie Mandiru. Swami, miast przemawia¢ ze ±rodka Mandiru, wybraª ±rodekwerandy bezpo±rednio pod balkonem. Powiedziaª: ÿNazwa Prasanthi Nilayamrozniosªa si� na aªy ±wiat. Przybywaj¡ tu ludzie ze wszystkih krajów. Prasan-thi Nilayam staª si� mini-±wiatem. To, o dokonaªo si� tutaj w i¡gu pi�¢dzie-si�iu lat, nie mogªoby by¢ osi¡gni�te nawet w pi�¢set lat. Ta Najwy»sza moprzyi¡gania tak wielu ze wszystkih kra«ów ±wiata mo»e przynale»e¢ jedynieBosko±i. Do 23 listopada b�dzieie ±wiadkami jeszze wielu rzezy.To, »e±ie potra�li nie±¢ te lampki od domu do domu, nie jest skutkiem ze-go± zewn�trznego. �wiatªo to pohodzi z waszyh ser. Zatem, wa»niejsze ni»zapalenie zewn�trznyh lamp, jest rozpalenie d¹jothi wewn¡trz was i ozyszze-nie ser. �adne rz¡dy, »adne bomby, »adne zoªgi nie mog¡ uhroni¢ ±wiata.Jedynie wielbiiele s¡ obro«ami ±wiata."CHRONOLOGIA NIEKTÓRYCH WYDARZE�1945 Paatha Mandir (stara ±wi¡tynia)1950 Nowy Mandir | Prasanthi Nilayam1958 ÿSanathana Sarathi" | miesi�znik a±ramu1968 Pierwsza �wiatowa Konferenja Organizaji Sathya Sai1969 Otwarie gimnazjów w Anantapur i Brindavan (w White�eld)1972 Pierwszy Dorozny Letni Kurs Kultury Indyjskiej i Duhowo±i1974 Otwarie Audytorium Purnahandra1975 Druga �wiatowa Konferenja1975 50{stopowa (15{metrowa) upami�tniaj¡a Kolumna �wiatowyh Religii1980 Trzeia �wiatowa Konferenja1981 Program Wyhowanie w Warto±iah Ludzkih1981 Otwarie Uniwersytetu w Prasanthi oraz Budynku Administraji1983 �wiatowy Zjazd Dziei Bal Wikas1984 �wiatowy Zjazd Dziaªazy Sai Sewa Dal1984 Otwarie Trayee Brindavan13Arati albo aratrika | powiewanie ruhem okr�»nym pªomieniem przed zzon¡ osob¡lub jej obrazem albo �gur¡ przy akompaniamenie reytaji modlitwy lub ±piewu hymnu.Jest to z�±¢ wielu hinduskih rytuaªów i eremonii ±wi¡tynnyh i domowyh.



50-TA ROCZNICA 911985 Czwarta �wiatowa Konferenja1990 Pi¡ta �wiatowa Konferenja1991 Otwarie Wy»szego Szpitala Spejalistyznego (Super SpeialityHospital)141995 Projekt ÿPitna Woda" dla prawie 700 wiosek14

14Wydarzenia uzupeªnione przez tªumaza.



65{TE URODZINY
Przygotowania do obhodów Urodzin byªy w peªnym toku. Wsz�dzie wid-niaªy oznaki, »e wkróte zjad¡ si� tªumy wielbiieli w elu pomagania w ob-sªudze urozysto±i 65{tyh Urodzin15 naszego Pana �ri Sathya Sai Baby. Waustralijskim wywiadzie z 6{tego listopada Swami spytaª:ÿKto przyjedzie tu na Urodziny?" Byª podnieony jak dzieko, które miaªomie¢ przyj�ie urodzinowe. ÿSwami zaprosiª wszystkih, ka»dego wielbiiela : : :nie tylko delegatów | ka»dy jest zaproszony". Potem powiedziaª:ÿPrzyb�d¡ dziesi¡tki tysi�yNie b�dzie ªatwoKa»dy musi si� przystosowa¢Wszysy jeste±ie bra¢mi i siostramiKa»dy musi si� przystosowa¢Wszystko b�dzie dobrzeNie szukajie wygódLez poieszyiela"I jeszze: ÿSwamiego odwiedzaj¡ niektórzy bogai ludzie. Ch¡ mie¢ wy-godne ªó»ka, jak w hotelu. Ozekuj¡ nawet klimatyzaji. Swoje iaªo mog¡shªodzi¢, ale nie gªow�!"Prze»yia na tyh Urodzinah wystawiªy na i�»k¡ prób� nawet najbar-dziej opanowanyh wielbiieli. Je±li kto± miaª jakie± ozekiwania, lepiej byªozostawi¢ je przed bram¡ zanim si� weszªo, gdy» miaªo to by¢ do±wiadzaniepo±wi�enia. Ile» to razy nasz Pan prosiª nas o Miªo±¢, a daje si� j¡ przezPo±wi�enie. Wielu wielbiieli wiedziaªo z góry, »e podzas tej wizyty b�d¡musieli da¢ z siebie wszystko, zego si� nauzyli i praktykowali i jeszze tro-h�. Mogªaby by¢ to miara naszyh siª i sªabo±i.Baba mówi: ÿDrewno sandaªowe wydziela oraz wi�ej zapahu, w miar� jakjest poierane; podobnie trzina ukrowa dostarza oraz wi�ej soku, w miar�»uia. Zªoto staje si� szlahetniejsze, gdy zostanie rozgrzane i roztopione wogniu; podobnie, prawdziwy wielbiiel nigdy nie b�dzie bª¡dziª w swojej miªo±ido Boga, nawet gdy stanie wobe problemów i przeszkód »yiowyh. Bóg wysta-wia na próby swoih wielbiieli tylko po to, by wynie±¢ ih na wy»szy stopie«drabiny post�pu duhowego. Prawdziwy wielbiiel prowadzi ±wi�te »yie, którejest u±wi�ane, gdy z peªn¡ wiar¡ w Bosko±¢ staje wobe przeszkód i problemów.Ciaªo ma sªu»y¢ jedynie prowadzeniu ±wi�tego »yia."15Wedªug naszej tradyji byªyby to 64{te urodziny, gdy» Baba urodziª si� w 1926 r.92



65{TE URODZINY 93Przewidywano, »e do tej maªej wioski Puttaparthi przyjedzie jakie± póªmiliona albo wi�ej ludzi. Dlazego wielbiiele przyje»d»ali, mimo »e wiedzielio trudno±iah? Odpowied¹ brzmi po prostu: ÿOn prosiª, by±my przyjehali".On daje nam WSZYSTKO, a teraz jest okazja dania zego± Jemu. Wszyst-kih wielbiieli z ka»dego kraju zaprosiª do wª¡zenia si� do obhodów trzehpomy±lnyh wydarze«: 50{leia Jego Misji, Jego 65{tyh Urodzin i 5{tej �wia-towej Konferenji. Obieaª, »e ka»demu zapewni wy»ywienie i mieszkanie zadarmo, jako swojemu go±iowi. Przyjehali i, którzy ÿPrawdziwie usªyszeliJego wezwanie".Poprosiªam s�dzi� Rowa o podzielenie si� z nami swoimi my±lami w zwi¡zkuz tym pami�tnym wydarzeniem. Powiedziaª on: ÿ65{te Urodziny s¡ wyzwa-niem. Trudno obj¡¢ my±lami lizb� uzestników, jak¡ przewiduje si� na teurozysto±i | póltora miliona. Lizba ta obejmuje przepªywow¡ ludno±¢ |wie±niaków, którzy przyjd¡ i odejd¡.Te urozysto±i urodzinowe postrzegam jako ¯Test lojalno±i Swamiemu®.Jest wiele powodów do przyjazdu. Niektórzy przyb�d¡ z iekawo±i, inniprzyjd¡ si� naje±¢, gdy» Swami powiedziaª: ¯Zapewni� darmowe wy»ywienieka»demu przez sze±¢ dni®. Ale Swami pragnie rozs¡dnego tªumu, a nie tªumubezlitosnego. Che by±my podwoili nasz¡ miªo±¢ i uzuie do Niego".W niedziel� po raz pierwszy uzestnizyªam tutaj w akhanda bhad¹anah| 24{godzinnym ±piewaniu dla naszego Pana. Zaz�ªy si� o godz. 6 po po-ªudniu. W Prasanthi Mandirze Swami zapaliª akhanda d¹joti i zainaugurowaªbhad¹any. Po pewnym zasie wróiªam do swojego pokoju na kilka godzinsnu, ale poszªam tam ponownie o godz. 1 w noy. Siedziaªam na werandziepo stronie przeznazonej dla pa« w krze±le ustawionym na wprost okna wy-gl¡daj¡ego w kierunku statui Shirdi Sai. Mogªam st¡d widzie¢ te» krzesªoSwamiego.Po godzinah ±piewów, sk¡pana w wibrajah bhad¹anów, odzuwaªam jakgdyby brzmienie niewyobra»alnego spokoju. Swami mieszkaª na pi�trze |tak blisko. Wiedzieli±my, »e sªyszaª. Wiedziaªam i ieszyªam si�, »e byª tokolejny bezenny dar, jaki mi sprezentowaª. W i¡gu tego roku bardzo z�stospotykaªy mnie wielkie bªogosªawie«stwa.Okoªo godz. 5:30 nad ranem Swami udzieliª nam dar±anu poprzez we-wn�trzne okna po m�skiej stronie Mandiru. Przestawaª we wszystkih oknahbªogosªawi¡ nas swoj¡ Obeno±i¡.Po dar±anie postanowiªam pój±¢ w obr�b Mandiru, aby pomedytowa¢.Kiedy skr�aªam za róg id¡ z werandy, nagle spostrzegªam, »e tylko jednosiedzenie w drugim rz�dzie jest wolne. �piesznie poszªam tam i na zas poªo-»yªam na nie moj¡ poduszk� do siedzenia. W ogóle nie przyszªo mi do gªowy,»e ludzie ju» si� shodz¡ na poranny dar±an i »e nie b�dzie losowania miejs.Miaªam szz�±ie, »e opu±iªam werand� wªa±nie wtedy.Poniewa» odziennie siedziaªam na krzesªah, nie miaªam zbyt wielu okazjina bliski dar±an. Chiaªam mie¢ miejse w pierwszym rz�dzie, gdy» wiedzia-ªam, »e obene tªumy mog¡ to uniemo»liwi¢, a pragn�ªam bliskiego dar±anuna pami¡tk� z Jego Urodzin. Spytaªam wielbiieli z przodu, którzy siedzielistosunkowo lu¹no, zy nie ±ie±niliby si� troh�, by zrobi¢ mi miejse, ale niezgodzili si�. Wtedy, zaledwie o dwa siedzenia ode mnie w pierwszym rz�dzie,



94 WIZJA SAI (II)jedna z dziewzyn odeszªa. Wªa±nie w tej hwili wyszedª Swami, a ja wfrun�-ªam na jej miejse! Kiedy wróiªa, wszysy ±isn�li±my si� nieo i w ten sposóbmiaªam pierwszy rz¡d.Co za porywaj¡y byª to dar±an. Byªa godz. 6 rano i wªa±nie spokojniewshodziªo sªo«e. Ziemia biªa sªodyz¡, ±wie»o±i¡ i zysto±i¡. Swami powo-lutku poszedª najpierw na m�sk¡ stron�. Nie przyjmowaª »adnyh listów, aninie udzielaª padnamaskaru. Patrzyª natomiast na nas bardzo intensywnie |tak, jak gdyby t�skno byªo mu by¢ z nami. Jego aura delikatnie ozyszzaªa nastym Jego niesplamionym, biaªym, jasnym ±wiatªem! Czuªam si� nieskazitelniezysta.Dziewzyna, której miejse zaj�ªam, musiaªa odej±¢ po dar±anie. Ja po-stanowiªam zazeka¢ | mo»e przyjdzie jeszze raz. Czekaªam, gdy» Swamiwhodziª i wyhodziª, ale wi¡» pozostawaª na werandzie. Zapytaªam swojegowewn�trznego Swamiego: ÿCzy powinnam odej±¢?" ÿNie. Czekaj", odpowie-dziaª, ÿudziel� jeszze dar±anu". Min�ªo okoªo dwudziestu minut i zaz�ªamw¡tpi¢ w to, o usªyszaªam. Spytaªam ponownie, a On powiedziaª: ÿCze-kaj, : : : zekaj, ju» id�". ÿDobrze, matko", odpowiedziaªam.Wróiª, niezawodny i dokªadny jak sªo«e, i tym razem obdarzyª mniegª�bokim przei¡gªym spojrzeniem prosto w ozy.Podzas pó¹nopopoªudniowego akhanda dar±anu, Swami wielokrotnie po-syªaª hªopów po pazki. Z okazji swoih Urodzin rozdawaª kobietom sari.Nast�pnie obdarzyª nimi dziewz�ta z gimnazjum i szkóª ponadpodstawowyhoraz nauzyielki. Potem kolej przyszªa na »ony nauzyieli i praownikówobsªugi, »ony lekarzy i personel stoªówki. Zaraz, zy kogo± nie pomin�ªam?Tak, siebie!Ale jak Swami rozdawaª te prezenty? Z miªo±i¡ 10 000 matek. Ka»dej ob-darzanej Swami wr�zaª sari osobi±ie, zezwalaj¡ na padnamaskar. Po±wi�aªzas nawet na zapytanie o preferenje kolorystyzne. Je±li która± z kobiet wubiegªym roku otrzymaªa zielony jedwab z pi�kn¡ bª�kitno{zªot¡ obszywk¡ : : :szedª do swojego pokoju i przynosiª jej jedwabne sari w purpurze. Albo je±linosiªa tylko biaªe, szedª i przynosiª spejalne biaªe sari. Rozdawaª sari wyko-nane z rozmaityh materiaªów i ró»nego kroju, odpowiednio do wieku i etapu»yia. Niekiedy otwieraª pakunek i pokazywaª wszystkim krój i wzory. Kobiety±miaªy si� rado±nie : : : Swami wiedziaª nawet, »e kogo± brakowaªo. Posyªaªwtedy któr¡± z sewa dal, aby dan¡ kobiet� przyprowadziª. Kiedy przyhodziªa,Swami bardzo sªodko groziª jej palem, daj¡ do zrozumienia, »e jest dla Niegowa»ne, aby i ona tu byªa. Mogªabym jeszze dalej opowiada¢, ale zako«z� tenepizod z sari jednym zdaniem. ÿW aªym niebie i na aªej ziemi najbardziejupragnionym i najdrogoenniejszym darem dla kobiety jest jej pojawienie si�ubranej w Jego materiaª dla Jego Chwaªy".Nast�pnym punktem Jego programu byªa ÿparada prasadu". Na okoªotrzydzie±i minut przed zako«zeniem akhanda bhad¹anów, kiedy wszysy bylinaªadowani energi¡ i »adna twarz nie wykazywaªa zm�zenia, nast¡piª wzrostemoji. Oto Swami wybraª okoªo dwudziestu hªopów z werandy, po zym igdzie± pobiegli.Rozmy±laªam, o te» teraz nast¡pi. Chªopy wróili nios¡ jasne, srebrzy-±ie bªyszz¡e nowe pojemniki. Byªy wi�ksze ni» wiadra i wygl¡daªy bardziej



65{TE URODZINY 95na fantazyjne póªmiski z zawini�tym brzegiem, tyle »e byªy bardzo wielkie.Chªopy nie±li je z wysiªkiem, musiaªy wi� by¢ bardzo i�»kie. Przynoszonoje parami i nalizyªam okoªo 54 srebrnyh pojemników. Ale nie byª to bynaj-mniej konie. Parada »ywno±i trwaªa dalej. Przyniesiono olbrzymie kotªy,które przypominaªy mi wielk¡ okr¡gª¡ aluminiow¡ bali�, jakiej moja mamau»ywaªa do prania. Nast�pnie hªopy przynie±li stosy talerzy z li±i (wy-suszone li±ie zszyte maªymi drewnianymi drzazgami) i kilka wiader nowyhsrebrnyh ªy»ek do podawania. Na kilka minut przed zamykaj¡ym arati przy-niesiono ostatni wielki gar. Musiaªo go nie±¢ 10 uzniów gimnazjum.Wszysy wielbiiele rozsiedli si� w hinduskim stylu na ziemi, pleami dosiebie i ka»dy otrzymaª li±iowy talerz. Dopiero teraz odkryªam, po o tylenazy«. Podawano nam Jedzenie! Dziesiejszego wiezora nie b�dzie gotowania.Ku naszemu zahwytowi, ÿpostnym posiªkiem" byªy nam Przysmaki Sai.W ramah obhodów Zªotego Jubileuszu Misji �ri Sathya Sai Baby miaªazosta¢ urz¡dzona Wystawa Zdj�¢ i Literatury Sai z Zagraniy. Do wzi�iaudziaªu zaproszono wszystkie kraje. W Stanah Zjednozonyh zadanie to zle-ono Regionowi �rodkowo{Wshodniemu. Oni za± poprosili wszystkie entrao przysªanie zdj�ia z wªasnej dziaªalno±i. Reprezentowane miaªy by¢ trzykategorie: sªu»ba, oddanie i bal wikas.To, »e moja synowa i syn zostali wybrani do prowadzenia tego zadania zentrów w Belleville i St.Louis (które byªy odpowiedzialne za reprezentaj�Ameryki Póªnonej), byªo kolejn¡ Koinydenj¡ Sai. St¡d, gdy wszystko byªogotowe, przysªali to do nas, aby±my rozªo»yli na wystawie.Patriia ma zmysª artystyzny i opraowaªa zestaw zdj�¢ rozmieszzonyhna ksztaª Stanów Zjednozonyh na pªyie z pianki. Dwie przylegaj¡e przy-stawki byªy wyi�tymi pro�lami twarzy Swamiego (patrz zdj�ie). W ±rodkuwszystkie zdj�ia dotyzyªy sªu»by, za± po bokah reprezentowane byªy dwiepozostaªe kategorie. Wszysy wielbiiele rejonu St.Louis praowali nad tympi�knym pokazem dziaªalno±i Sai w naszym kraju.�eby zorientowa¢ si�, o trzeba zrobi¢ z t¡ wystaw¡, Robert uzestnizyªw spotkaniu koordynatorów entrów. Poinformowano go, »e nast�pnego dniaw budynku EHV odb�dzie si� zebranie Komitetu Wystawowego. Oboje tamposzli±my, a poniewa» w Stanah Zjednozonyh nie ustalono skªadu tego ko-mitetu, zostali±my wpisani na zªonków.Kilka dni przed tym wydarzeniem, zamierzali±my rozmontowa¢ stanowi-sko komputerowe, aby zrobi¢ miejse na przyj�ie dwóh wielbiieli, gdy» wa±ramie brakowaªo pokoi. Wewn�trznie Swami powiedziaª mi jednak, »e niepowinnam odª¡za¢ komputera jak planowaªam, lez pozostawi¢ go tak, jakjest i u»ywa¢. Nie bardzo wiedziaªam zym to si� sko«zy.W zasie Urodzin mieszkaªa u nas Gayle Alden z U.S.A. Zaprosiªam te»mªod¡ par� z Australii, Wendy i Roberta Cameronów, gdy» musieli opu±i¢ do-t¡d zajmowany pokój. Teraz musiaªam powiedzie¢ im, »e ni z tego. Modliªamsi�, by zrozumieli moje przesªanie od Swamiego.Kiedy weszªam po shodah, wªa±nie nas poszukiwali, gdy» w tym dniumieli si� wyprowadzi¢ i przenie±¢ si� do baraków. Byli bardzo grzezni i wyro-zumiali, gdy wyja±niaªam im, »e skoro komputer ma by¢ u»ywany, nie b�dziedla nih miejsa. Podzas tej rozmowy w naszym pokoju, Robert nagle przypo-



96 WIZJA SAI (II)mniaª sobie, »e mamy kluz od pokoju s¡siadów, którzy zleili przeprowadzenietam remontu. Prae te byªy na uko«zeniu, a wªa±iiele mieli przyjeha¢ do-piero za kilka dni. Pokój ten byªby teraz dla nih doskonaªym wyj±iem, aponadto znajdowaª si� zaledwie o dwoje drzwi od nas.Na popoªudniowym dar±anie, gdy Wendy przehodziªa obok mnie, spytaªazy tamten pokój zostaª ju» uprz¡tni�ty i zy b�d¡ mogli wprowadzi¢ si� podar±anie. Powiedziaªam jej »e tak, hoia» wiedziaªam, »e pokój nie b�dziewysprz¡tany, gdy» Parvati nie mogªaby tego zrobi¢ wze±niej ni» dopiero poszóstej wiezorem. Po dar±anie sprawdziªam ów pokój i stwierdziªam, »e Pa-rvati wªa±nie sko«zyªa sprz¡tanie. Co za wspaniaªa niespodzianka i akuratna zas, by Cameronowie mogli si� wprowadzi¢.W nast�pnyh dniah miaªy±my z Wendy kilka tego rodzaju zbie»no±i Sai.Byªam bardzo zaj�ta pra¡ przy wystawie i nie miaªam zasu gotowa¢ obiadu.Wendy przyszªa w odwiedziny, a mój gªos wewn�trzny podpowiedziaª mi, abymspytaªa j¡ zy nie mogªaby pomó mi w przygotowywaniu obiadów przez kilkadni. W ko«u o±mieliªam si� j¡ o to poprosi¢. Byªa poruszona. Powiedziaªa:| Dopytywaªam si� Sai, jak mogªabym wam pomó.Ona gotowaªa nasz zasadnizy posiªek, a Gayle zajmowaªa si� nakryiami,zakupami i innymi sprawunkami. Oboje bardzo nas odi¡»yli. Byli±my szz�-±liw¡ rodzin¡ razem prauj¡ i dziel¡ si�.Dwa dni pó¹niej Swami powiedziaª mi na dar±anie, abym w tym dniu nieanga»owaªa Wendy do gotowania, gdy» miaªam przehodzi¢ przezi�bienie ipowinnam je±¢ tylko owoe. Poszªam do pokoju Wendy, aby jej to powiedzie¢.Ona powiedziaªa:| Ah! Wªa±nie powiedziaªam Swamiemu, »e nie wiem jak sobie poradzi¢,gdy» dzisiaj prauj� w stoªówe.Tego rodzaju prze»yia z Sai sprawiaj¡, »e Jego wielbiiele s¡ absolutnieprzekonani o Jego Boskiej Wszehobeno±i.Wraaj¡ do naszej historii z wystaw¡, nast�pnego dnia na zebraniu komi-tetu przewodniz¡y, Leonardo, powiedziaª:| Potrzebujemy znaków dla ró»nyh regionów i krajów.| My mamy komputer wi� mogliby±my wykona¢ takie znazki | powie-dziaªam.| Maie tutaj komputer?| Tak | powiedziaªam.| To wspaniale | odrzekª.Zrobili±my te znaki. Przy jednym z nih musiaªam dokona¢ spejalnyhzabiegów. W tym elu zostaªam przedstawiona Shanti, drobniutkiej kobieieo spokojnym usposobieniu, prauj¡ej na siedz¡o na podªodze w budynkuEHV. Zapytaªa:| Jak pani zrobiªa znaki?Powiedziaªam jej o komputerze. Wtedy spytaªa:| Czy mogªabym z niego skorzysta¢ i wydrukowa¢ o± dla m�»a, w zwi¡zkuz tym »e jest on przewodniz¡ym obenej Pi¡tej �awiatowej Konferenji?| Kto jest pani m�»em? | spytaªam.| Jagadeeshan | odpowiedziaªa.



65{TE URODZINY 97Za±miaªam si� i powiedziaªam jej, »e mój m¡» wªa±nie teraz, gdy weszªamdo budynku EHV, powiedziaª mi »e Jagadeeshan prosiª o mo»liwo±¢ skorzysta-nia z komputera i w tym elu hiaª si� ze mn¡ spotka¢, aby mó przedstawi¢mi swoj¡ »on�.Podzas tego pierwszego zebrania komitetu wystawowego i praownikówdowiedzieli±my si�, »e postawione zadania maj¡ by¢ zrealizowane w i¡gu pi�iudni. Pierwsz¡ powa»n¡ przeszkod¡ byª fakt, »e ÿbudynkiem" tej wystawymiaª by¢ namiot. Po obejrzeniu materiaªu na namiot i zdj�iu jego wymiarównaszkiowano plan. Wielkim problemem byªo rozwieszenie ±ian wystawowyhw namioie.Nast�pnego dnia rozpi�to namiot, ale ku naszemu zaniepokojeniu miaª on±iany w koªo tylko do poªowy wysoko±i. Podzas, gdy su�t byª normalny,±iany z monego materiaªu si�gaªy jedynie poªowy wysoko±i do su�tu, areszta byªa otwarta. Nasz Baba ju» teraz stawiaª nam wyzwania.Tej noy nad Prasanthi przeszªa burza o rzadko spotykanej w Indiah sile,przynosz¡ wielk¡ ulew�. W tym zasie wielu wielbiieli spaªo na otwartympowietrzu | na ziemi i na dahah. Przemokli do suhej nitki, jak i wszystko,o mieli ze sob¡. Gdy przyszli±my na poranne zebranie, stwierdzili±my »e burzazerwaªa namiot i le»aª on teraz zawalony.Tego dnia Leonardo udaª si� do Swamiego, aby spyta¢ zy na nasz¡ wystaw�nie mogliby±my wykorzysta¢ budynku EHV. Swami wyraziª zgod�, ale mymusieli±my dostosowywa¢ si� do i¡gªyh zmian.Sai mówi: ÿRozwi«ie Prem� (Miªo±¢) do Pana | Para{Prem� (Najwy»-sz¡ Miªo±¢), której On jest uiele±nieniem. Nigdy nie dopuszzajie do siebiezw¡tpienia i waha«, nie poddawajie próbie Premy Pana. Powiadaie: Niesko«zyªy si� moje problemy; dlazego? Dlazego si� do mnie nie odezwaª?Jak si� to staªo, »e nie otrzymaªem tutaj pokoju na zas pobytu? Dlazego niewezwaª mnie? Tak j�zyie! Nie my±lie, »e o was nie dbam, albo »e was nieznam. Mog� si� do was nie odzywa¢, ale nie odno±ie wra»enia »e nie mampremy. W rzezy samej, hodz� wzdªu» werandy, z pokoju do pokoju, aby stwo-rzy¢ wam okazj� dar±anu (widzenia ±wi�tej osoby). Cokolwiek robi�, robi� todla was, nie dla siebie. Wszak o jest tym, o mo»na nazwa¢ moim? Tylkowy." [ÿSanathana Sarathi", maj 1993℄Powiedziano nam, »e by¢ mo»e Swami sam zainauguruje t� wystaw�, a je±litak, to nast¡pi to rano 18{tego lub 19{tego listopada. Nie podano konkretnegoterminu. Poinformowano nas te», »e je±li na wystaw� wykorzystamy budynekEHV, musimy lizy¢ si� ze spotkaniem 300 indyjskih delegatów, jakie byªozaplanowanie akurat pomi�dzy tymi dwoma datami | na popoªudnie 18{tegolistopada. Zatem musieliby±my zestawi¢ wystaw� na rano 18{tego, nast�pniezesun¡¢ j¡ robi¡ miejse dla spotkania delegatów i tego samego dnia wiezoremponownie j¡ rozstawi¢ prauj¡ przez no, je±li b�dzie trzeba.Z powodu silnyh opadów w i¡gu kolejnyh dwóh dni, reepja go±izagraniznyh musiaªa przenie±¢ si� do naszego budynku. Nasi arty±i i innipraowniy skªadaj¡y tablie plakatowe musieli dzieli¢ przestrze« podªogi.Przysªano 29 wystaw, a tylko dwie byªy kompletne. Wiele krajów przysªaªozdj�ia, ale wszystkie trzeba byªo ze smakiem wkomponowa¢ w aªo±¢ i opi-sa¢ obja±nieniami i nazwami krajów, które reprezentowaªy. Wykorzystali±my



98 WIZJA SAI (II)setki tabli plakatowyh. Arty±i obramowywali zdj�ia i robili kaligra�znenapisy. W pierwszym dniu mieli±my jedn¡ linijk�, z której korzystaªo 10 gruppraowników. Nast�pnego dnia rano pojawiªo si� 15 linijek.Ka»dy region i kraj miaª swój znak na wystawie. Wydrukowaªam je nakomputerze, ale wymagaªy one jeszze pokolorowania w narodowyh barwah.Pierwszego dnia zamówiªam kolorowe markery, a kiedy ko«zyªam wydruk zna-ków byªa prawie dziewi¡ta godzina wiezorem nast�pnego dnia. Powiedziaªamw duhu: ÿSwami, rano ma przyj±¢ 20 ludzi do pray, a ja jeszze nie mammarkerów". W tej samej hwili kto± zapukaª do drzwi i wr�zyª mi markery.Poniewa» hall, w którym przygotowywano wystaw�, byª bardzo zatªozony,odst¡pili±my nasze mieszkanie na zebranie komitetu o godz. 8 rano. Tu tak»ezaprosiªam moih praowników. W ka»dym zak¡tku mieszkania praowaªo wsumie 20 ludzi z ró»nyh krajów. Poniewa» nie bardzo mogli±my si� porozu-miewa¢, ±piewali±my bhad¹any. Atmosfera byªa przesyona Jego Prem¡.Prowadz¡y aªo±¢ Leonardo byª doskonaªym przykªadem kierownika. Ni-gdy nie wtr¡aª si� do pra komitetu, o ile nie zahodziªa potrzeba zmian.Codziennie rano na zebraniah wszysy skªadali±my rodzaj sprawozdania. Ko-mitet dziaªaª w peªnej harmonii. Wszysy, którzy praowali przy tej wystawie,do±wiadzali duha po±wi�enia, zaufania, miªo±i, przyja¹ni i pozytywnej po-stawy nawet w sytuajah napi�tyh a zasem w niezno±nyh warunkah. Saiuzyª nas, o mo»na osi¡gn¡¢ w bardzo krótkim zasie, gdy poddamy naszeego i praujemy dla Niego jak jeden.Powiedziaª on: ÿEgo jest jak napompowana piªka no»na. Gdy kto± jestnad�ty powietrzem ego, iaªo jego jest kopane tak przez dobre, jak i przezzªe ehy. Z hwil¡ odej±ia ego, kopanie ustaje i osoba zajmuje si� swoimiobowi¡zkami z odzuiem, »e ni nie robi, lez jest jedynie instrumentem."[ÿSanathana Sarathi", maj 1993, s. 126℄Jedna rzez zadziwiªa mnie jako nowijusza, który nigdy przedtem nie pra-owaª przy »adnym projekie w Prasanthi. To owe gigantyzne zadania, jakiewielbiiele obieali wykona¢ w i¡gu mniej ni» pi�iu dni. Trudno mi byªouwierzy¢ w rozmiary pra, któryh si� podj�li. Oto kilka przykªadów.Wykonano 90 ag ró»nyh narodów w elu powieszenia na ±ianie wokóªkrzesªa Swamiego. Kobieta ierpi¡a na raka na ka»dej z nih wyhaftowaªanazw�.Kobiety z Tajlandii sp�dziªy 3 dni i noe prauj¡ przy 20 kg ±wie»yh kwia-tów do dekoraji, z któryh z�±¢ przysªano z ih kraju. Byªy odpowiedzialneza przystrojenie hallu, oªtarza oraz otozenia krzesªa Swamiego. Wystrój byªgodny Króla Wszeh±wiata. Byªy tam gaª¡zki z orhidei, na podªodze wzory wksztaªie symbolu sarwa dharma16, napis z kwiatów ÿhappy birthday" (ÿweso-ªyh urodzin") i jeszze wiele innyh wzorów, girland i wianków dla Swamiego.Do wystawienia mieli±my 400 sztuk literatury dotyz¡ej Sai i zdj�¢ z 31krajów. Mieli±my do pomoy przedstawiieli wszystkih zawodów: artystów,16Sarwa dharma | emblemat w ksztaªie kwiatu lotosu, na którego pi�iu rozhylonyhpªatkah widniej¡ symbole gªównyh religii: hinduizmu (OM ), buddyzmu (koªo samsary),zaratustrianizmu (ogie«), islamu (póªksi�»y i gwiazda) oraz hrze±ija«stwa (krzy»); we-wn¡trz znajduje si� symbol duhowego rozwoju zªowieka | kolumna z rozkwitaj¡ym p¡-kiem lotosu.



65{TE URODZINY 99rzemie±lników, ie±li, robotników, arhitektów, kwiaiarzy itd. Niekiedy roz-dzielali±my si� na grupy. Choia» istniaªa bariera j�zykowa, rozmawiali±myj�zykiem sera. Nasze ozy i r�e przemawiaªy miªo±i¡, gdy praowali±my dlaJego Urodzinowej Urozysto±i. Po zako«zeniu pray, zdj�ia i lizne ksi¡»kiopowiadaªy histori� rozprzestrzeniania si� Jego Misji w ka»dym kraju naszego±wiata przez minione pi�¢dziesi¡t lat.Na jednym z naszyh porannyh zebra« Leonardo mówiª o ±piewaniu dlaSwamiego. W komiteie byªo siedmiu m�»zyzn i siedem kobiet, którzy mogli±piewa¢ | jedynym wyj¡tkiem byª mój m¡», Robert. Dlatego dostaª zadaniewr�zenia Swamiemu Kartki Urodzinowej od wszystkih narodów.Na kolejnym zebraniu postanowili±my, »e za±piewamy ÿPan Wszeh±wiata"z tekstem Loraine Burrowsa, zªonka komitetu. Mieli±my ¢wizy¢ odziennieo 7{mej wiezorem. Kto± zapytaª zy do ¢wize« nie mam instrumentu nazy-wanego harmonium. Odparªam, »e nie, ale w dalszym i¡gu naszego zebraniarozlegªo si� pukanie do drzwi. Zapomniaªam, »e jednej z wielbiielek powie-dziaªam, »e mo»e przehowam jej harmonium, gdy ona wyjedzie. Wªa±nieprzynosiªa je do mnie. Nikt zytaj¡y t� ksi¡»k� nie mo»e ju» w¡tpi¢ w JegoBosko±¢! Nieprawda»?Nasz komputer byª w u»yiu odziennie, a pewnego dnia hodziª bez prze-rwy przez 24 godziny. Kiedy korzystano ze« w noy, zamykali±my wewn�trznedrzwi mieszkania, a wielbiiele mogli u»ywa¢ maªy przedsionek, gdzie mie±iªosi� stanowisko komputerowe. Przybysze z wielu krajów pisali tu raporty zPiatej �wiatowej Konferenji i kopiowali dyskursy Sai. Cudem byªo to, »eani razu nasz budynek nie miaª przerwy w dostawie pr¡du, podzas gdy innemiaªy takie przerwy. W zasie 60{tyh Urodzin nasz pokój miaª nieustannewyª¡zenia, ale tym razem Swami darzyª nas Swoim Cudem Miªo±i. Ani razunie zabrakªo nam pr¡du.ÿMoja Miªo±¢ jest Moim najwi�kszym udem. Wszysy powinni korzysta¢z tej miªo±i. Wtedy staje si� ona udem. Wszysy dzie« w dzie« powinni±ied¡»y¢ do rozwoju Organizaji Sewy (Sªu»by). Niehaj wszysy si� do niej przy-ª¡z¡. Traktujie wszystkih jako dziei Boga. Sªu»ie im w tym duhu. Bardzoszybko do±wiadzyie Bosko±i. Miªo±¢ Swamiego zawsze b�dzie z wami, w was,obok was i wokóª was", o±wiadzyª Bhagawan Baba w swoim po»egnalnym dys-kursie na Pi¡tej �wiatowej Konferenji Organizaji Sai w dniu 24 listopada naogromnym stadionie ÿHill View".A» do ko«a bhad¹anów rano 19 listopada nie wiedzieli±my, »e b�dzie todzie«, w którym Swami otworzy Wystaw� Zagraniznyh Ksi¡»ek i Zdj�¢.Wówzas to Leonardo spytaª o to Swamiego, a On powiedziaª: ÿTak!" By-li±my bardzo podnieeni.Byli±my gotowi, gdy Swami przyszedª na Wystaw�. Hall wygl¡daª wspa-niale. Nigdy nie pomy±laªabym, »e tyle pray mo»e zosta¢ wykonane w takkrótkim zasie. To wprost nie do wiary.Swami wysiadª z samohodu : : : zaz�li±my ±piewa¢ ÿJeste± PanemWszeh±wiata". Przywitaª Go nasz przewodniz¡y dekoruj¡ Go wie«emz zerwonyh ró». Swami spaerowaª tam i z powrotem wzdªu» drogi udziela-j¡ dar±anu kobietom i m�»zyznom, którzy si� tam zebrali. Byª taki sªodki.Bardzo wolno podszedª do maªej dziewzynki z tak¡ ze sªodyzami, które



100 WIZJA SAI (II)pobªogosªawiª i rozrzuiª wielbiielom. Potem przyj¡ª ró»� od maªego hªopa.Shody, po któryh whodziª wyªo»one byªy aksamitnym kobierem posy-panym pªatkami ró». Gdy przehodziª przed ±piewaj¡¡ grup¡, przyª¡zyª si�do nas i popatrzyª na Loraine.Przy wej±iu do foyer na dwóh stoj¡yh naprzeiwko siebie ramah wi-siaªy wielkie mapy. Na jednej mapie ±wiata Swami mógª zobazy¢ poªo»enieCentrów Sai w lizbie 1073. Ka»de z nih byªo zaznazone male«k¡ podobizn¡Sai. Na obszarze Indii umie±ili±my lotosowe stopy Swamiego. Swami pokazaªje id¡emu z Nim go±iowi. Z drugiej strony znajdowaªa si� mapa Ameryki �a-i«skiej z ogromn¡ t�z¡ wyhodz¡¡ z Indii i pokrywaj¡¡ Ameryk�. Ka»deentrum Ameryki byªo oznazone. Wykonali±my tak»e wielki wykres, którypokazywaª lizb� entrów w ka»dym kraju.Pod mapami znajdowaªy si� zapalone ±wiezki w szklanyh podstawkah, ana aksamitnyh pªótnah widniaª wykonany z kwiatów napis ÿVERY HAPPYBIRTHDAY" (NAJSZCZ��LIWSZYCH URODZIN).Wokóª wej±ia na wystaw� wisiaªo 500 barwnyh balonów. B¡d¹ o b¡d¹byªa to urozysto±¢ urodzinowa. (Poprzedniego wiezora nie pojawiª si� zbior-nik z gazem, musieli±my wi� balony nadmuhiwa¢ ustami!)Gdy Swami przei¡ª wst�g� i wszedª do budynku, ze zªotego worka zawie-szonego u su�tu wysypano pªatki ró», które spadªy u Jego stóp. Swami zapaliªlampk� arati, pobªogosªawiª wod� kokosow¡ i przyj¡ª od Roberta wielk¡ biaª¡kart� z napisem ÿHAPPY BIRTHDAY" wykonanym zªotymi literami. Nosiª t�kart� w r�e podzas aªej urozysto±i. Nie oddaª jej nikomu do potrzymaniajak gdyby przypominaj¡ nam, »e zawsze jest z nami nosz¡ ka»degowielbiiela z ka»dego kraju w Swoih r�kah.Za dekoraj� budynku odpowiadaª arhitekt z Hiszpanii. Su�t ozdobionokrep¡ w stylu ameryka«skiego ±wi�ta pierwszomajowego; spejalnie wykonanepªóienne transparenty powiewaªy literami ze zªotej folii ukªadaj¡ymi si� wangielskie nazwy 5 warto±i: Prawdy, Wªa±iwego post�powania, Pokoju, Mi-ªo±i i Niekrzywdzenia. Byªy te» transparenty z artystyznymi wzorami i po-dobiznami Swamiego. Te, które wisiaªy w oknah byªy zharmonizowane zpodwieszonymi u su�tu.Wspomniany ju» aksamitny kobierze wysªany pªatkami ró» i¡gn¡ª si�przez aªy hall wystawowy, a» do Jego krzesªa. Oªtarz przystrojono agamiwszystkih narodowo±i, kwiatami i ±wiezkami. Od jednego z uzniów Swamiprzyj¡ª spis wszystkih ksi¡»ek na wystawie sporz¡dzony wedªug kraju i autora.Gdy Swami ogl¡daª wystaw�, rozmawiaª z ka»dym z postawionyh tamprzedstawiieli prezentowanego kraju zyni¡ uwagi o zdj�iah.Dªu»ej zatrzymaª si� przy wystawie Ameryki �ai«skiej. Byªo tam zdj�ieprezydenta Gwatemali i jego »ony, którzy uzestnizyli w konferenji Sai Baby.Na zdj�iu »ona prezydenta piªa z kieliszka do szampana. Swami wskazaª nazdj�ie i powiedziaª:| Powiedziaªem im, »e tam b�d�. Patrzie, jestem tam!Wskazaª na dowód na zdj�iu. Mo»na byªo dostrze aªe iaªo Baby le»¡ena dnie kieliszka »ony prezydenta! Co za nadzwyzajne zdj�ie, którego nierozpoznali±my a» do hwili, gdy On nam pokazaª. Wida¢ byªo Swamiego twarz,wªosy i korpus wygi�te w sposób odpowiadaj¡y ksztaªtowi denka kieliszka.



65{TE URODZINY 101Leonardo spytaª:| Swami, zy mo»emy otrzyma¢ padnamaskar?| Ozywi±ie! | odparª Swami.Kobiety siedziaªy po jednej stronie kobiera, a m�»zy¹ni po drugiej. SwojeBoskie Lotosowe Stopy udost�pniª w nieo nietypowy sposób. Gdy szedª pokobieru, Jego prawa stopa nale»aªa do kobiet, a lewa do m�»zyzn. Wysuwaªna przemian praw¡ stop� i lew¡, kobiety, m�»zy¹ni, kobiety, m�»zy¹ni itd.Wszysy pragn�li±my Urodzinowego Padnamaskaru a On speªniª nasze »yze-nie. Kiedy odhodziª, za±piewali±my bhad¹an Arati. Swami byª zadowolony zwystawy. Powiedziaª:| Bardzo, bardzo szz�±liwy!Jego miªo±¢ i sªodyz przepeªniªa wszystkih bªogo±i¡ i zostaªo to uwiez-nione przez Allena Woodsa, który obdarzyª ka»dego z nas pami¡tkowym zdj�-iem. Allen powiedziaª nam, »e zamierzaª zrobi¢ zdj�ie Swamiego w Jegokrze±le, ale musiaª odzeka¢, a» nie naªaduje si� jego lampa bªyskowa. Swamihiaª ju» odej±¢, ale zauwa»ywszy Allena usiadª z powrotem i zazekaª, a» niezrobi on zdj�ia.Przez te pi�¢ dni przygotowa« ele niekiedy wydawaªy si� niemo»liwe doosi¡gni�ia, ale mimo to nikt nie traiª nadziei, nie m¡iª, ani nie narzekaª.Ka»dy praowaª dopóty, dopóki robota nie zostaªa wykonana, hoia» wieluhorowaªo i byªo wyzerpanyh. Poszerzyª On nasz¡ wizj� przez wsparie sta-ra« przekrozenia naszyh mo»liwo±i, uzenie nas polegania na Moy Boga,a nie naszej ludzkiej moy. Jakie to pouzaj¡e do±wiadzenie. Ka»de z nasotrzymaªo szans� zabrania do naszyh krajów tej poszerzonej wizji i duhaharmonijnej wspóªpray dla osi¡gni�ia i przekrazania wyznazonyh elówtak, by w okresie do Jego 75-tyh Urodzin mogªa rozwija¢ si� dziaªalno±¢ sªu-»ebna w ±wiatowyh spoªezno±iah Sai.Tego dnia wiezorem w swoim dyskursie powiedziaª On: ÿSewa jest naj-lepsz¡ sadhan¡ (praktyk¡ duhow¡) i pozwala wam dostrze jedno±¢ w rozma-ito±i. Rozpoznajie ±wi�to±¢ spoªeze«stwa. Naszym obowi¡zkiem jest dawa¢wyraz wdzi�zno±i spoªeze«stwu, w którym urodzili±my si�, w którym »yjemyi umrzemy."Pami�tajmy, »e ta Wystawa byªa droga seru Sai Baby, gdy» opowiadaªaona o Jego Misji poza graniami Indii. Zdj�ia przedstawiaªy wielbiieli prak-tykuj¡yh sªu»b�, oddanie i ksztaªenie duhowe Jego dziei.Z Jego punktu widzenia zdj�ia i ksi¡»ki dotyzyªy tematu ÿWy, wielbi-iele" i wyra»aªy nasz¡ dla« miªo±¢ poprzez stosowanie si� do Jego przykªadu.Ka»dy powinien wiedzie¢, »e Jego rado±¢ byªa naprawd� OGROMNA, kiedyhodziª po±ród stanowisk wystawowyh!ÿDnia 19 listopada Bhagawan Baba otworzyª Pi¡t¡ �wiatow¡ Konferenj�i w dniah 20 i 21 listopada wygªosiª na niej dyskursy. W Konferenji uzest-nizyªo ponad 50 000 delegatów, zªonków sewa dal i aktywnyh dziaªazy zewszystkih zak¡tków Indii oraz 90{iu innyh krajów."[ÿSanathana Sarathi", grudzie« 1990, s. 321℄Podzas dyskursu w dniu 24 listopada Swami powiedziaª: ÿNa ±wieie mo-»eie znale±¢ dowolnie wielu kaznodziei. Równie lizni s¡ uzeni. Ale tylko kilkupraktykuje to, zego sam nauza skªaniaj¡ innyh do na±ladownitwa. Jedynie



102 WIZJA SAI (II)tutaj maie mo, która jednoze±nie nauza i praktykuje (oklaski). Cokolwiekmówi�, to praktykuj�. Mówi� tylko o tym, o robi�. Obeni tu uzniowie wie-dz¡ to bardzo dobrze. Miªo±¢, miªo±¢, miªo±¢. Koham wszystkih i prosz�wszystkih o miªo±¢. Moje najwi�ksze bogatwo to miªo±¢. Ludzie mówi¡ oMoih moah i Moih udah, lez Moja Miªo±¢ jest Moim najwi�kszym u-dem. Wszysy powinni korzysta¢ z tej miªo±i. Tylko wówzas b�dzie jedno±¢."Nareszie nadszedª dzie«, na który wszysy zekali±my | Jego Urodziny.Wstaªam przed ±witem i udaªam si� na stadion ÿHill View", gdy» pragn�ªamunikn¡¢ tªumów i zaj¡¢ dobre miejse.ÿDla setek tysi�y wielbiieli ze wszystkih stron ±wiata zebranyh w zatªo-zonym am�teatrze, aªa urozysto±¢ byªa niezapomnianym prze»yiem. At-mosfera byªa przesyona ¯Sathyam, Siwam, Sundaram®17. Wszystko w koªoprzypominaªo ±wi�to±¢ | od ±liznej Santhi Vedika, sk¡d Bhagawan wygªosiªswój dyskurs, do wzgórza Vidyagiri ze swoj¡ imponuj¡¡, 20-metrow¡, statu¡Hanumana nios¡ego gór� Sand¹iwa, inspiruj¡¡ �gur¡ Wenugopali, �iwy wJego postawie jogina, Zoroastra wygªaszaj¡ego swoje wielkie posªanie, Jezusa,uiele±nienie miªosierdzia, oraz wspaniaªe okolizne szkoªy i budowle kulturyduhowej. Bhagawan, który niestrudzenie nadzorowaª ka»dy najdrobniejszyszzegóª przygotowa« do urozysto±i, bªogosªawiª setkom tysi�y wielbiieli,którzy przyjehali z daleka i z bliska, aby dost¡pi¢ Jego dar±anu i wysªuha¢Jego nektaryznyh dyskursów.Caªe zgromadzenie przeszedª dreszz podnieenia, kiedy Bhagawan przyje-haª na stadion w swoim srebrnym zmotoryzowanym rydwanie. Jego przyjazdobwie±iªy salwy wystrzaªów, które ehem niosªy si� po górah, oraz nagªyplusk kaskad wody spªywaj¡ej ze szzytu Vidyagiri na statu� �iwy. Byªo toupami�tnienie mityznego zst¡pienia Gangesu z nieba na gªow� �iwy w odpo-wiedzi na modlitwy Bhagirathy, sªynnego przodka �ri Ramy. Bhagawan zostaªpowitany ±piewem hymnów wedyjskih i gr¡ zespoªu muzyznego skªadaj¡egosi� z uzniów Instytutu Sathya Sai." [ÿSanathana Sarathi", grudzie« 1990, s. 309℄Podzas dyskursu urodzinowego Swami powiedziaª o swojej deyzji zbudo-wania tutaj wielkiego szpitala (patrz zdj�ie). Ze wzgl�du na ogromne znaze-nie tego posªania przytoz� ytat z tego dyskursu za ÿSanathana Sarathi" zgrudnia 1990 r., s. 314.ÿPostanowili±my w pobli»u Prasanthi Nilayam postawi¢ szpital za miliardrupii (oklaski). Tak samo, jak darmowe jest tutaj wy»sze ksztaªenie, tak zadarmo b�dzie ¯wy»sza medyyna®. Ludzie wydaj¡ setki tysi�y na operajesera w U.S.A. W jak trudnym poªo»eniu znajduj¡ si� ubodzy? Kto si� nimizajmuje? Gdy pojad¡ do miasta, nie dostan¡ nawet zabarwionej wody (mik-stury). Uznaj¡ ten fakt, zainijowali±my projekt wielkiego szpitala. Wszystkob�dzie robione w nim za darmo | zarówno operaje sera, transplantaje ne-rek, operaje pªu jak i hirurgia mózgu (oklaski). Zostaªo to postanowionena samym poz¡tku projektu. Szpital zostanie otwarty 22 listopada 1991 r.(oklaski).Pierwsza operaja na otwartym seru zostaªa wykonana 22 listopada 1991 r.Sai Baba wiedziaª, »e tak si� stanie i sprawiª, »e niewierz¡y uwierzyli w Jego17Sathyam, Siwam, Sundaram | Prawda, Dobro¢, Pi�kno | przymioty Sai Baby upa-mi�tnione w tytule Jego zterotomowej biogra�i napisanej przez N. Kasturiego.



65{TE URODZINY 103sªowa.



WYDANIE KSI��KI
Krótko po naszym powroie do domu, dnia 3 kwietnia 1991 r., urodziªsi� nasz wnuk, Christian Sathya Brue. Jaki to wspaniaªy dar by¢ tam zdzie¢mi przy tym podnieaj¡ym zdarzeniu. Kiedy Swami powiedziaª: ÿTak,pobªogosªawi�", nie marzyli±my nawet, »e dziewi�¢ miesi�y pó¹niej b�dziemytrzymali to ÿbªogosªawie«stwo". Nasz wnuk byª ±lizny.Poniewa» nie byªo nas w domku nad jeziorem przez 10 miesi�y, uzbie-raªo si� sporo zalegªyh spraw i sterta pozty. Samo otwieranie, zytanie isortowanie przesyªek poztowyh, robione w przerwah mi�dzy innymi pilniej-szymi zaj�iami, zaj�ªo aªy tydzie«. Min¡ª miesi¡ nim mogli±my normalnieodpozywa¢ i praowa¢.W naszym »yiu ponownie pojawiªa si� para, któr¡ poznali±my przed laty.Wówzas, gdy byli±my jeszze nowymi wielbiielami, próbowali±my zaintereso-wa¢ ih Sai Bab¡, lez bezskuteznie. Kiedy przyjehali±my do domu z Indii,dowiedzieli±my si�, »e przyhodz¡ do Centrum Sai Baby. Jest to jaskrawyprzykªad Woli Bo»ej; nie naszej.Bardzo hieli przyª¡zy¢ si� do nas przy nast�pnym wyje¹dzie do Indii.Ustalili±my wspólnie, »e pojedziemy na Bo»e Narodzenie. Oni mogli sp�dzi¢ wIndiah jeden miesi¡. Pami�tam, »e z Robertem rozwa»ali±my zy nie lepiej,by przyjehali tydzie« po nas. Miaªabym dzi�ki temu zas na przygotowaniepokoju, a oni unikn�liby kªopotów ze sprz¡taniem, zyszzeniem i urz¡dza-niem. Robert odpowiedziaª:| Nie. S¡dz�, »e do±wiadzanie przygotowa« i im sprawi rado±¢.Do±wiadzenie, do±wiadzenie, do±wiadzenie, mówi nam nasz Pan Sai : : :a jakie On zgotowaª nam do±wiadzenie na powitanie! Na drzwiah do kuhni,gdzie przehowywali±my aªy nasz sprz�t, wisiaªa wielka zabawnie wygl¡da-j¡a, br¡zowa szyszka, a same drzwi miaªy wybrzuszenia i zdawaªy si� by¢miejsami wydr¡»one. Nigdy zego± takiego nie widziaªam! ÿCo to jest?",zatanawiaªam si�. Chªopy baga»owi trajkotali mi�dzy sob¡ w swoim j�zyku.Ih podnieenie zwróiªo moj¡ uwag� na istnienie jakiego± problemu. Chªopystr¡ili kokon i wtedy zobazyli±my maªe biaªe robazki peªzaj¡e wsz�dzie wdrzewnym próhnie. Byªy to termity.| Tylko nie termity, Swami! | zawoªaªam | Przed sze±iu miesi¡-104



WYDANIE KSI��KI 105ami wªa±nie otrzymaªam nowe szafki kuhenne. Jaka niespodzianka zekaza drzwiami?Swami mówi: ÿGdy zmysªy whodz¡ w kontakt z postrzeganymi przedmio-tami, mog¡ przynie±¢ ogromn¡ przyjemno±¢, jak równie» nieko«z¡y si� ból"[ÿIndian Culture and Spirituality" s. 57℄Nieomal baªam si� patrze¢. Dziewi�¢ miesi�y zaj�ªo nam kupienie kuhni,zmontowanie jej i poprawienie. W ko«u, po miesi¡ah kªopotów i opó¹nie«,na krótko przed naszym wyjazdem do domu wszystko byªo gotowe. Terazstaªam zastanawiaj¡ si�, zy szafki w ogóle jeszze tam byªy! Swami powiada:ÿB¡d¹ przygotowany na nieozekiwane".Szafki na szz�±ie staªy, ale nie byªy wolne od termitów. Byªa to obrzy-dliwa praa. Niektóre szafki musieli±my wynie±¢ na zewn¡trz i ozy±i¢ ±rod-kami hemiznymi. Poz¡tkowo mieli±my w¡tpliwo±i, zy da si� je uratowa¢,ale pó¹niej okazaªo si�, »e ih stan nie jest a» tak zªy jak s¡dzili±my.Wszystkie nasze rzezy z szafek i z kuhni trzeba byªo wynie±¢ do pokoju.Opróz tego mieli±my jeszze artykuªy spo»ywze z Bangalore oraz walizkipodró»ne.Dziwiªam si�, jak my±my to wszystko zdobyli w i¡gu jednego roku. Wtedyprzypomniaªam sobie wielu wielbiieli podzas poprzedniego pobytu, którzyprzyhodzili do mnie mówi¡:| Wyje»d»amy; hesz to?| Tak. Je±li nie wykorzystam sama, kto± inny to u»yje | mawiaªam.Miaªam powiedzenie: ÿJe±li nie znajdziesz tego u Brue'ów, to nie ma tegow Puttaparthi". Slogan ten wªa±nie przeistozyª si� w: ÿJest to w Puttaparthi,u Brue'ów, ale nie da si� tego odszuka¢!"W apartamenie byªo tak wiele rzezy | stoªy, po±iele, nakryia, odzie»,komputery, ksi¡»ki itp. | »e Marian i Dave musieli przesiedzie¢ na zewn¡trzdo zasu, a» nie zdoªali±my posortowa¢ i poukªada¢ z�±i z nih tak, by zrobi¢miejse na spanie. Wspomniaªam stwierdzenie Roberta sprzed miesi�y, »eÿdobrze im zrobi do±wiadzenie wszystkiego w Prasanthi". Byªo to naprawd�wi�ej ni» ktokolwiek z nas mógª ozekiwa¢.�lubowaªam, »e odt¡d b�d� trzyma¢ tylko to, o jest niezb�dne, a zbywa-j¡e rzezy b�d� rozdawa¢ wie±niakom.Sai Baba nazwaªby to wielkim poz¡tkiem na nasz¡ podró», gdy» to do-±wiadzenie daje namwiele okazji na awans | nie testy, lez awanse, jak mówi.Pierwsz¡ okazj¡ byªa mo»liwo±¢ zapanowania nad zªo±i¡ wobe nieopanowa-nia plagi szkodników; nast�pne byªy: ierpliwo±¢, wytrwaªo±¢, nieprzywi¡za-nie, oddanie i wyzerpanie. Tego wiezora zamkn�ªam ozy my±l¡: ÿWitaj wdomu, Rita".Po naszym pierwszym dar±anie moja droga przyjaióªka Catherine, któramieszka w Prasanthi, dostrzegªa mnie i gor¡o mnie wy±iskaªa.| Twoja ksi¡»ka idzie w ksi�garni jak CIEP�E BU�ECZKI | powiedziaªarozradowana.| Moja ksi¡»ka jest sprzedawana w ksi�garni? | spytaªam zaskozona.| Tak | powiedziaªa Catherine.| W ksi�garni Swamiego? | dopytywaªam si�.| Tak | odrzekªa Catherine, a ja stawaªam si� oraz bardziej podnieona.



106 WIZJA SAI (II)| Kiedy to si� staªo? | doiekaªam.| Baba pozwoliª na rozpowszehnianie jej w swoje Urodziny. Tak si�iesz�, »e nasz drogi Swami sprawiª, »e to ja i� informuj� | odpowiedziaªa.Gdy znów si� ±iskaªy±my, do ozu napªyn�ªy mi ªzy szz�±ia. Wszyskobyªo perfekyjne! �adna rzez nie mogªa uzyni¢ tej hwili wspanialsz¡. JegoBoska Miªo±¢ jest bez skazy : : :Wspomniaªam t� dªug¡ drog�, jaka przywiodªa do tej hwili i zdawaªamsobie z tego spraw�, gdy odzuwaªam ulg� speªnienia. Umysª potra� spraw-dzi¢ nasz¡ przeszªo±¢, z zadziwiaj¡¡ szybko±i¡ muskaj¡ my±li i odzu¢. Wzmasowany sposób do±wiadzyªam tyh wielu zdarze«, które zªo»yªy si� napowstanie ÿWizji Sai". Prze»ywaªam jaki± rodzaj pozuia pomy±lno±i.Ksi¡»ka zostaªa dostarzona Sai Babie w maru. Przeszªa wiosna i lato,a potem jesie« i nie byªo wiadomo±i o sprzedawaniu ksi¡»ki. W ko«u pod-daªam si� Jego Woli. Teraz znów kompletnie mnie ZASKOCZY�. To druganiespodzianka w i¡gu dwóh dni! Wprawdzie termity nie byªy zbyt przy-jemne, niemniej byªa to niespodzianka.Sai uzy nas jednakowego traktowania bli¹niazyh biegunów rado±i ismutku, dobra i zªa. Ka»e nam nie reagowa¢ na »adne | traktowa¢ ka»deze spokojem, z równowag¡. O sobie mog� powiedzie¢ tylko, »e traktowaªamoba bieguny z jednakowym PODNIECENIEM!Baba mówi: ÿSªo«e uzy nas, »e gdy jest si� sob¡, wtedy nie ma wyzer-pania, ani uniesienia, nie ma rozgoryzenia, ani dumy. Zadanie sªo«a niejest zym± narzuonym z zewn¡trz i podj�tym pod przymusem. Oto dlazegowykonuje ono swoje zadanie systematyznie i równo".[ÿSathya Sai Newsletter", wiosna 1992, s. 1℄Rose, droga przyjaióªka Aussie, powiedziaªa:| Odsu« si�, Catherine. Teraz moja kolej na u±iski.Ju» w obj�iah powiedziaªa:| Twoja ksi¡»ka jest tak pi�kna. Pªakaªam zytaj¡ j¡. Wszystkim si�podoba!Cz�sto zastanawiaªam si� jak ta ksi¡»ka zostanie przyj�ta wobe mojejotwarto±i. Ku memu zdziwieniu, ta wªa±nie eha przyi¡gaªa ludzi. Wielbi-iele zwierzali si� mi, »e i oni miewali podobne prze»yia i mogli teraz porówna¢je z moimi. Ih serdezne otwarie dawaªo mi wiele satysfakji.Przez przygotowywanie tej ksi¡»ki Baba nauzyª mnie, »e powinnam mie¢zaufanie do siebie, o po prostu znazy ufno±¢ w Boga, gdy» On jest Wyko-naw¡. Teraz, gdy praa zostaªa wykonana, byªam Mu ogromnie wdzi�zna,»e pozwalaª mi odzuwa¢ satysfakj�.Swami mówi: ÿPrzede wszystkim rozwi«ie ufno±¢ w siebie, a to z kolei dawam samozadowolenie. Bez samozadowolenia nie mo»eie osi¡gn¡¢ speªnienia.Gdy ju» zdob�dzieie samozadowolenie, wtedy automatyznie b�dzieie gotowido po±wi�ania si�. Nie trzeba przekonywa¢, »e tam gdzie jest po±wi�anie si�,tam te» naturalnie b�dzie Samorealizaja". [ÿIndian Culture and Spirituality" s. 171℄Poniewa» jest On Mistrzem Nauzania, Cierpliwym Rze¹biarzem i Artyst¡,który ksztaªtowaª mnie poi¡gni�iami swojego p�dzla Subtelnej Miªo±i, mo-gªam pój±¢ dalej ni», jak s¡dziªam, pozwalaªy na to moje ludzkie ogranizenia.Nauzyª mnie mono polega¢ na Bogu wewn¡trz mnie. Moja ufno±¢ rosªa z



WYDANIE KSI��KI 107dnia na dzie«. Im lepiej przyswajaªam sobie sztuk� ÿpuszzania" w¡tpliwo±ii obaw ego, tym peªniej przejawiaª si� Swami.Swami mówi, »e ÿOsoby bardzo utalentowane w rozmaityh dziedzinah »y-ia nie zdobyªy swoih umiej�tno±i znik¡d na zewn¡trz. Wszystko to s¡ mani-festaje ih wªasnyh wrodzonyh potenjaªów. Czyst¡ ignoranj¡ jest s¡dzi¢,»e jakakolwiek osoba mo»e zosta¢ rozwini�ta przez inn¡. Wszystko, o robiiewkªadaj¡ wysiªek, ma jedynie na elu zamanifestowanie albo uzewn�trznienietego, o ju» jest w was wrodzone". [ÿIndian Culture and Spirituality" s. 135℄Ten dzie« uznania ze strony Sai osi¡gn¡ª szzyt, kiedy Robert zabraª mniedo ksi�garni i w oknie wystawowym w miejsu ÿNowo±i" zobazyli±my moj¡ÿWizj� Sai". Zawsze b�d� pami�taªa, »e zadowoliwszy Pana, otrzymaªamod Niego w odpªaie Jego miªo±¢ i do±wiadzenie wielkiej rado±i i szz�±ia.Swami powiada: ÿWzno±ie si� wªasnym wysiªkiem".[ÿIndian Culture and Spirituality" s. 127℄U±wiadomiªam sobie te», »e gdyby ksi¡»ka ta zostaªa przekazana do sprze-da»y na wiosn�, latem albo jesieni¡ : : : w ogóle by mnie tu w owym zasie niebyªo. Na uzestnizenie w tej urozysto±i pozwoliªa mi Jego Boska Chwaªa,Jego Boska M¡dro±¢ i Jego Boska Miªo±¢.Gdy ustawiali±my si� w kolejk� na popoªudniowy dar±an, kobieta sewa dalposadziªa mnie na poz¡tku szeregu, a moj¡ przyjaióªk� bezpo±rednio za mn¡.To, o nast¡piªo potem, byªo jedn¡ z Jego wspaniaªyh lil (boskih gier).Siedziaªy±my w rz�dah, a pierwsza osoba w ka»dym rz�dzie normalniewyi¡gaªa numerek dla aªego rz�du. Numer, jaki zostanie wylosowany de-yduje o kolejno±i wej±ia na pla dar±anowy. Poniewa» byª to okres ±wi¡tBo»ego Narodzenia i lizba przyjezdnyh byªa znaznie wi�ksza ni» zwykle,ka»dy numerek musiaª obj¡¢ dwa rz�dy, zamiast jednego. Owa kobieta nasªu»bie pomyliªa si� i pozwoliªa wylosowa¢ numer pewnej pani z rz�du przedemn¡, zamiast mnie. Gdy zdaªa sobie spraw� z pomyªki, mnie podsun�ªa wy-losowany numerek. Byª to numer dwana±ie.Spytaªam, zy nie mogªabym sama wylosowa¢ sobie numeru. Ona odpo-wiedziaªa:| Nie. Je±li wyi¡gnie pani niski numer, b�dzie pani zadowolona, ale je±lib�dzie on wysoki, mnie pani obwini.Zapewniªam j¡, »e nie b�d� miaªa do niej »adnej pretensji. Chiaªam tylkootrzyma¢ szans� wylosowania nowego numerka. Wynik b�dzie nale»aª do Swa-miego. Wtedy ust¡piªa i podsun�ªa otwart¡ torb�.Wsun�ªam r�k� do ±rodka i wyi¡gn�ªam numerek. Byª to numer jeden!Wielbiielki siedz¡e obok mnie zawoªaªy:| To numer jeden!Nasza sewa dal byªa niezadowolona z ih zahowania | pokrzykiwanie wkoleje dar±anowej nie jest ÿdar±an dharm¡" (wªa±iw¡ postaw¡), ale kobietybyªy podnieone! Wzi�ªa mój numerek i powiedziaªa:| Nie mo»eie mie¢ pierwszego numeru, poniewa» jeste±ie zbyt gªo±ne.Nie odezwaªam si�. Trudno jest sªu»y¢ w sewa dal w Prasanthi, zwªaszzapodzas ±wi¡t. Przyje»d»a tu wielu ludzi, »eby zobazy¢ naszego drogiegoPana, ale nawet mi�dzy okresami ±wi¡t ludzi przybywa z roku na rok. Dobrzerozumiem potrzeb� dysypliny.



108 WIZJA SAI (II)Po kilku minutah wróiªa z tym numerkiem i powiedziaªa:| Poniewa» nie robili±ie haªasu, wasz rz¡d mo»e i±¢.Ostrzegªa jednak nas przed Wol¡ Swamiego. Chiaªa, aby±my zahowaliisz�. Powiedziaªammojej przyjaióªe, aby przywarªa do mnie tak, jak by±mybyªy sklejone. Na plau dar±anowym nie mo»e by¢ ni lepszego, ni» okazjabyia pierwszym i drugim. Poszªy±my szybkim krokiem, aby zaj¡¢ pierwsze idrugie miejse | zaraz obok starszyh pa« przed Mandirem. Odethn�ªam zulg¡, gdy wreszie usiadªy±my.Podzas dar±anu Swami podszedª i zabraª nasze listy. Odezwaªam si�:| Dzi�kuj� za ksi¡»k�, Swami.Zatrzymaª si� i pozwoliª mi na padnamaskar. W gª�bi duha powiedziaªam:ÿOh Swami, jak dobrze by¢ znów z Tob¡ w domu, by¢ blisko Sªodyzy Two-jej Miªo±i, odzuwa¢ Delikatno±¢ Twoih Stóp, ogl¡da¢ Bªogo±¢, jaka bije zTwoih Ozu i która przyiaga mnie ku Twojej Wspóªzuj¡ej, Pokrzepiaj¡ejIstoie".Podzas Letniej Szkoªy Swami powiedziaª: ÿMaie wielkie szz�±ie. Czynie jest to niesªyhany ªut szz�±ia, »e hoia» na ±wieie jest kilka miliardówludzi, tylko wy, w lizbie kilkuset, mogli±ie skorzysta¢ z tej zªotej okazji?"[ÿIndian Culture and Spirituality" s. 170℄



WARSZTATY DUCHOWEWESO�YCH �WI�T. Wszysy, którzy przyhodz¡ w iaªah s¡ Awatarami, tzn. s¡to adwenty Bosko±i, Manifestaje Boga. Czym zatem szzególnym wyró»nia si� Rama,Kriszna, Budda albo Chrystus? Dlazego obhodziie ih Urodziny z tak¡ zi¡ i entu-zjazmem? O ih wyj¡tkowo±i stanowi �wiadomo±¢; wy jeste±ie nie±wiadomi Atmy,która jest Prawd¡. Ta ±wiadomo±¢ sprowadza Wyzwolenie z wi�zów, z zasu, przestrzenii prawa przyzynowo±i, ze stanu gª�bokiego snu, snu zwykªego i stanu przebudzenia.Dla was gª�boki sen jest �kj¡, marzenia senne to fantazje, a jawa jest wielokierunkow¡burz¡. Awatarzy zawsze s¡ zujni, ±wiadomi i o±wieeni. Dzisiaj s¡ Urodziny Jezusaobhodzone po±ród grudniowyh opadów ±niegu, przy ±wieah, hoinkah i modlitwah.[My±l dnia | 25 grudnia 1991 r.℄W ±rodku grudnia rozpozynaªy si� obhody ±wi¡t Bo»ego Narodzenia orazprogram satsangów 18. Z minuty na minut� przybywaªo wielbiieli Sai z ró»nyhkrajów. Zajmowana byªa ka»da wolna przestrze«. Bo»onarodzeniowa gor¡zkai zapaª nabieraªy rozp�du. Czuªam zm�zenie spowodowane opó¹nieniem sa-molotu oraz dodatkow¡ pra¡ z termitami, dlatego postanowiªam odpoz¡¢ itego szzególnego dnia nie poszªam na poranny satsang. Kiedy Robert wróiªzawoªaª:| Dzi± rano zdarzyªo si� o± interesuj¡ego.| Co? | spytaªam.| Przewodniz¡y Komitetu Bo»onarodzeniowego ogªosiª twoje nazwiskojako koordynatora bo»onarodzeniowego przedstawienia w obeno±i autora.| Moje nazwisko? Jak to mo»liwe? Przeie» nikt mnie nie pytaª. Normal-nie tak si� nie robi.Kolejna niespodzianka! W duhu dopytywaªam si�: ÿSwami, o to maznazy¢?" Usªyszaªam, »e mówi: ÿGdyby i� poproszono, zy zgodziªaby± si�?"Moje my±li odpowiedziaªy: ÿNIE, nie przyj�ªabym propozyji, gdy» nigdy niekoordynowaªam przedstawienia ani przedsi�wzi�ia tej rangi". Wewn�trznygªos powiedziaª: ÿWªa±nie dlatego nie pytano i�!" Modliªam si�, aby daª miznak, »e jest to Jego Wola.Nast�pnego dnia rano, kiedy szªam na dar±an, patrzyªam w ziemi�. Nagleprzede mn¡ mign�ªa mi kobieta. Zauwa»yªam, »e mamy sari w tym samymkolorze. Gdy podniosªam ozy, zobazyªam, »e tego samego koloru mamy te»szale. Zorientowaªam si�, »e byªa to wielbiielka, która przez wiele lat kierowaªabo»onarodzeniowymi insenizajami. Wewn�trzny gªos powiedziaª: ÿIdziesz wjej ±lady".Usiadªszy na dar±an, rozmy±laªam o tym do±wiadzeniu. ÿSprawiªe±, »eprzy obeno±i 30 000 wielbiieli w Prasanthi, wielbiielka która przez latakierowaªa Twoimi bo»onarodzeniowymi przedstawieniami, szªa wprost przedemn¡ nosz¡ odzienie tego samego koloru, o ja. Okolizno±i s¡ niew¡tpliwieniezwykªe, zwªaszza »e prosiªam o znak". Pomy±laªam, »e skoro Sai prosimnie o pomo, nie mogªabym odmówi¢. Wiedziaªam, »e b�dzie to dla mnie18Satsang | spotkanie ludzi dobryh o podobnyh zainteresowaniah.109



110 WIZJA SAI (II)pouzaj¡e do±wiadzenie.Po dar±anie zapytaªam Roberta o jego intuiyjne odzuia w tej sprawie.Odpowiedziaª:| My±l�, »e mogªoby to by¢ wielkie prze»yie. Trzeba wspóªpraowa¢ zwielbiielami, którzy tutaj mieszkaj¡, gdy» i ty tu mieszkasz. Byªoby fajniepozna¢ ih bli»ej, a ponadto b�dzie okazja pozna¢ wielbiieli z aªego ±wiata.Dlazego opowiadam o tym w ksi¡»e? Poniewa» w±ród was mog¡ znale¹¢si� osoby, które byªy lub kiedy± b�d¡ proszone o podj�ie si� kierownizej roliw pray dla Organizaji Sathya Sai. Na wielu bª�dah nauzyªam si�, zego nienale»y robi¢ : : : ale tym razem drogi Baba uzyª mnie, o konkretnie nale»yrobi¢. Mo»e to wam pomo»e.Do Organizaji nale»aªam przez wiele lat, a droga nie byªa ªatwa. W rze-zywisto±i zdarzaªy si� sytuaje je»¡e wªosy na gªowie. Je±li jeste±ie wiel-biielami, z pewno±i¡ zgodziie si� z t¡ opini¡, poniewa» Swamiemu zale»ytylko na jednym | usuni�iu naszego ego tak, by Jego Boska Miªo±¢ mogªaprzez nas pªyn¡¢. �¡zy On przy wspólnej pray niemo»liwe osobowo±i, a toozywi±ie jest niezawodn¡ metod¡ na ±ieranie ego, przy którym niekiedy le¡iskry.Po tym, jak staªam si� wielbiielk¡ Swamiego, tytuª piosenki ÿKrew, poti ªzy" nabraª nowego znazenia. Gdy po±wi�amy nasze ego, leje si� krew;pot to i�»ka praa grania w tym dramaie; ªzy za± rozªadowuj¡ i ozyszzaj¡emoje. Dzi�ki Bogu za �ask� ªez.Pewnego dnia Swami daª mi wspaniaªy opis elu Jego Organizaji. Zano-towaªam: ÿOrganizaja Sai Baby jest ±rodkiem, jaki Swami stosuje nie tylko welu pomagania szerszemu spoªeze«stwu, ale przede wszystkim jest to ±rodekksztaªtowania przeze« i rozwijania ÿbezegowo±i" ka»dego zªonka. Po latahpray niekiedy wydaje si�, »e Organizaja staªa w miejsu. Tak nie jest. Wieleindywidualnyh ego ulega transformaji. Zmiany w ego s¡ subiektywne; nieda si� ih zmierzy¢ namaalnymi ±rodkami. Ta ekspansywna miara post�pumo»e by¢ rozpoznana jedynie przez Boga. Zbiorzo jednak, przeksztaªeniaindywidualnyh harakterów zªonków s¡ gigantyznym krokiem naprzód.Nie tra¢ nadziei | mierzalny post�p na pewno nast¡pi. Gdy Bo»a armiawielbiieli zostanie uzbrojona we wiar�, pokor�, miªo±¢ do wszystkih istot orazw bezinteresown¡ sªu»b� Bogu, aureol¡ spoªeze«stwa b�dzie ¯WIKTORIA®!"Wielokrotnie hiaªam z tym sko«zy¢ i byªam o wªos od speªnienia ta-kiego zamiaru. Pewnego dnia jednak, kiedy byªam absolutnie wyko«zona,napisaªam list do Swamiego wyja±niaj¡y przyzyn�, z której opuszzaªamJego Organizaj�. Gdy pisaªam, z mojego wn�trza przyszªy takie oto sªowa:ÿIstniej¡ dwa rodzaje wielbiieli robi¡yh sew�. Jedni prauj¡ dla siebie,inni dla Mnie. Nie zast�puj ih ¯zynów ego® swoim pragnieniem ¯uznania®.Ty praujesz dla Mnie. Musisz lizy¢ si� z z�stymi tego rodzaju testami.Maj¡ one nauzy¢ i�, »e ból i rado±¢ musz¡ by¢ traktowane jednakowo.Musisz wypowiada¢ si� za tym, zego Ja h� dokona¢. Je±li wszysy do-brzy ludzie opuszz¡ organizaj�, o si� stanie z Moj¡ Misj¡? Wtedynie b�dzie »adnyh ogranize« dla zªa. Mów w moim imieniu, Rita; nie wimieniu Rity. Wielbiiele Sai winni troszzy¢ si� o to, zy praa Swamiegonie jest blokowana albo powstrzymywana i jak mo»na j¡ kontynuowa¢. Ch�



WARSZTATY DUCHOWE 111rozwi¡za«, a nie deyzji!" (Dziaªa«, a nie werbalnej sªu»by).Przestaªam pisa¢. ÿJe±li dobrzy ludzie opuszz¡ organizaj�, o stanie si�z Moj¡ Misj¡?" Oh Swami, mógªby± powiedzie¢ wszystko tylko nie te sªowa.Prawdziwie znasz moje sere i wiesz jak do« tra�¢. Od tego dnia nigdy ju» nierozwa»aªam rezygnaji, niezale»nie jak wyboista stawaªa si� ta droga.Na Pi¡tej �wiatowej Konferenji w listopadzie 1991 r. Sai Baba zªo»yª na-st�puj¡e o±wiadzenie: ÿUiele±nienia Boskiej Atmy, zªó»ie solenne przy-rzezenie dzie« po dniu rozwija¢ Organizaj� Sai. Obejmijie swoim zasi�giemwszystkih ludzi. Ludzie, którzy odeszli z Organizaji s¡ godni po»aªowania; wynie powinni±ie sta¢ si� takimi nieszz�±nikami. Cokolwiek si� nie stanie, nieporzuajie Organizaji. Traktujie Organizaj� jako wªasny oddeh. B�dzie toprawdziwa pomo. Jest to prawdziwa pokuta. W tym duhu ±lubujie sta¢ si�ekspertami. Tego wªa±nie pragn�. Cokolwiek b�dzieie robi¢, Swami b�dzie zwami." [ÿSathya Sai Newsletter", jesie« 1992, s. 11℄Do±wiadzenie, które mnie zekaªo, miaªo pomó mi w przyszªej pray wOrganizaji, a wªa±iwie we wszystkih moih stosunkah z lud¹mi.Czuªam si� bardzo niekompetentna, poniewa» nigdy nie kierowaªam im-prez¡ tego kalibru. Mieli±my jeden tydzie« na przygotowanie senariusza, za-projektowanie strojów, senogra�i, obsady i kierowanie du»¡ gromad¡ dziei.W ubiegªym roku byªo ih pi�¢dziesi¡t. Traiªam duha | ÿOh Swami, zuj�si� tak nieodpowiednia".Potem przyªapaªam si�: ÿKim jest to ja?" Je±li my±l�, »e Rita jest wy-konaw¡, wtedy uto»samiam si� z iaªem i jego osobowo±i¡. Od mojego we-wn�trznego gªosu otrzymaªam nast�puj¡e posªanie:ÿNi, o zdarza si� w twoim »yiu, nie jest przypadkowe | w rzezywisto±ika»da hwila, ka»dy szzegóª jast zaplanowany, energetyzowany i realizowanyprzeze mnie poprzez iebie. Ja jestem WYKONAWC�. Ty jeste± instrumen-tem. Poprzez iebie Bóg mo»e stwarza¢ pozytywne i negatywne dziaªania.Je±li twoje ego ma skaz�, wyi¡gn� j¡ na wierzh, aby± mogªa j¡ zobazy¢.Jak inazej mogªaby± by¢ ozyszzona? Skaza nie mo»e zosta¢ zmazana, je±linie zostanie zauwa»ona zy wykryta. Ja jestem skaz¡, szli�erzem i kamieniemszlahetnym. Twoje ego jest bezwarto±iowe bez Mojej obeno±i. Ono nieistnieje. Dlatego nie mo»esz uwa»a¢ za swoj¡ »adnej my±li, sªowa ani zynu.Odt¡d pami�taj: nie jeste± wielk¡ lub wa»n¡ dzi�ki jakiemu± dziaªaniu,ani nie jeste± winna zy niedbaªa z powodu jakiego± zynu : : : wszystko weWszeh±wieie jest Mn¡! U±wiadom sobie, »e to Ja jestem wykonaw¡, niety."Swami mówi: ÿUiele±nienia Boskiego Duha, zdajie sobie spraw�, »e niejeste±ie tym iaªem, tym umysªem, tym intelektem ani t¡ inteligenj¡. Je-ste±ie uiele±nieniami Bosko±i. Skonentrujie swoje wysiªki na realizajiBosko±i. Nie ma nizego, zego nie mo»naby osi¡gn¡¢ szzer¡ nauk¡ i i¡gª¡praktyk¡."Chiaªam, aby±my wszysy, którzy praowali±my nad wyst�pem bo»onaro-dzeniowym, dali Swamiemu na gwiazdk� prezent Miªo±i poprzez zahowaniesi� jako przykªady Miªo±i w Dziaªaniu. Pami�taªam moje poprzednie do-±wiadzenie zwi¡zane z pra¡ w Komiteie Wystawowym z okazji 65 rozniyUrodzin. Baba byª bardzo z nas zadowolony i obsypaª nas swoj¡ Miªo±i¡.



112 WIZJA SAI (II)Strzegªam w pami�i to do±wiadzenie wspóªpray w duhu miªo±i i harmo-nii. Bardzo hiaªam teraz odtworzy¢ tamt¡ atmosfer�!Co rok nasza droga Matka i Ojie Sai Baba zaprasza wszystkie swojedziei do domu, do Prasanthi, aby obhodzi¢ Urodziny swojego Syna, JezusaChrystusa. Boskie Przyj�ie Urodzinowe w Puttaparthi! Mog� sobie tylkowyobra»a¢, »e gdybym miaªa mie¢ wszystkie te dziei w domu przez tydzie«na Bo»e Narodzenie, hiaªabym by byªy bardzo zaj�te. Wydaje si�, »e tosamo jest z Panem.Gdyby±ie patrzyli w dóª z hmur na Prasanthi, zobazyliby±ie »e zaj-muje On swoje dziei rozmaitymi dziaªanimi grupowymi: ¢wizenia w hórze,próby muzyzne, praa w kuhni, sªu»ba sewa dal, pisarze senariuszy, re»y-serzy, pomo do dziei, projektani strojów, warsztaty senizne, dekoraje,przygotowanie posiªków itd., itd.Sai mówi: ÿZapomnijie wszystko inne, a trzymajie si� polee«, które jawydaj�; h� jedynie wprowadzi¢ was na duhow¡ ±ie»k� miªo±i i sªu»by. Niewstyd¹ie si�, »e kazano wam pilnowa¢ sterty sandaªów, albo zanie±¢ wod� dlaspragnionyh, b¡d¹ sta¢ przy bramie. Przywilej i przyjemno±¢ zawiera si� wsposobie, w jaki wykorzystujeie swoje umiej�tno±i i zas na pomaganie in-nym. Dlatego t�skniie za usªugiwaniem Mi. Powiem wam o±: wasze sªu»enietym, którzy sªu»¡ Mnie, daje Mi tak wiele zadowolenia, jak gdyby±ie sªu»yliMnie osobi±ie. Sªu»enie komukolwiek jest sªu»b¡ Mnie, gdy» Ja jestem wszyst-kim." [ÿSathya Sai Newsletter", wiosna 1992, s. 21℄Wielko±¢ Jego strategii polega na tym, »e aªa praa ka»dej grupy konen-truje si� wokóª Boga. Praktykujemy �wiadomo±¢ Boga. Sprawia to, »e naszemy±li, sªowa i zyny s¡ skupione na Bosko±i. Okazje ±wi¡t s¡ naprawd� in-tensywnymi Warsztatami Treningu Duhowego. S¡ one intensywne, gdy» to,o normalnie zaj�ªoby miesi¡e przygotowa«, On redukuje do tygodnia. Imwi�ksze jest emojonalne oddziaªywanie prze»yia, tym gª�biej zapada ono wpami�¢.Wielana tam Uwertura brzmi: ÿKOCHAJ WSZYSTKICH; S�U�WSZYSTKIM".Swami powiada: ÿMiªo±¢ znazy Sªu»ba, o dalej znazy dysyplina Du-howa, o znazy Ekspansja, rozszerzanie siebie, si�ganie a» do samyh ho-ryzontów istnienia i stawania si�! | dopóki wszystko nie stanie si� ¯ja®".[ÿSeva, A Flower at His Feet (Sªu»ba | kwiat u Jego Stóp)", s. 50℄�wi�to Bo»ego Narodzenia zagraniznym wielbiielom stwarza »yzny gruntna praktykowanie nauk Sai Baby o sªu»bie.Mniej wi�ej w zasie, gdy ju» oswoiªam si� z rol¡ tego kierownitwa, au-torka tekstu przedstawienia zrezygnowaªa ze mnie jako koordynatorki. Chiaªapraowa¢ nad twórzym aspektem sztuki, a nie administrayjnym. Sai deli-katnie wyi¡gaª spode mnie dywanik.W ubiegªym roku Robert byª skarbnikiem i teraz znów zostaª o to popro-szony, dlatego oboje uzestnizyli±my w pierwszym zebraniu Komitetu Choin-kowego. Postanowiono, »e ja wybior� zarz¡d.Spraw¡ pierwszorz�dnej wagi byª manuskrypt. Insenizowana sztuka mu-siaªa zosta¢ najpierw sprawdzona i poprawiona. Do pomoy zgªosiªa si� wiel-biielka, która zajmowaªa si� tak¡ edyj¡ zawodowo. Re»yser, autorka i edytor



WARSZTATY DUCHOWE 113poszli praowa¢ nad manuskryptem. Miaªam nadziej�, »e do nast�pnego dniab�dziemy mieli zgrubn¡ wersj�.Te trzy osoby byªy w zarz¡dzie wraz z wielbiielk¡, która od wielu latzajmowaªa si� insenizajami bo»onarodzeniowymi w Prasanthi. Nazwaªam j¡swoj¡ konsultank¡.Kiedy nast�pnego dnia rano zbudziªam si� i wstaªam, doznaªam zwihni�iastawu biodrowego. Byªo to bolesne zwihni�ie i nie mogªam pój±¢ na dar±an.Powiedziaªam, ÿSwami! Co si� dzieje? Jak mam praowa¢ nad sztuk¡, gdy niemog� hodzi¢?" W miar� upªywu zasu okazaªo si�, »e On najwyra¹niej niehiaª, abym wyhodziªa i na dobre przykuª mnie do pokoju.Bezpo±rednio po dar±anie kto± zapukaª do drzwi. Byªa to moja konsul-tantka z wie±iami o ÿwyzwaniah" dnia. Okazaªo si�, »e nie poprawionomanuskryptu i »e edytorka wyjehaªa do Bangalore. Osoba odpowiedzialnaza stroje odeszªa, a re»yser byª zwolennikiem ÿotwartego teatru", tzn. bez re-kwizytów i tªa za sen¡. Wszystko to stanowiªo powa»ny problem dla mojejkonsultantki.Poniewa» miaªa lata praktyki i rozumiaªa ogranizenia zasowe i aªe zabez-piezenie insenizaji w hallu Purnahandra, który mie±iª 30 000 wielbiieli,przejmowaªa si� tym rozwojem wypadków. Sªuhaªam jej sugestii. Dzi�kiBogu miaªam j¡ do dyspozyji. Bardzo du»o si� od niej nauzyªam.Martwiªy j¡ gªównie dwie sprawy. Po pierwsze, nie byªo senariusza. Beztego ni nie mo»e si� rozpoz¡¢. Rodzie, dziei, ±pieway, projektani strojów,dekoratorzy | wszysy zekali w pogotowiu. Je±li nie znajdziemy im zaj�ia,ryzykujemy »e ih straimy.Sai Baba powiedziaª pewnemu wielbiielowi, aby nosiª ze sob¡ kasetk�pierwszej pomoy, gdy pomaga innym. Powiedziaª: ÿNo± w niej kilka table-tek rozró»niania i nieprzywi¡zania, unj� albo dwie panowania nad zmysªami,torebk� miªo±i i banda»ow¡ ta±m� hartu duha. Tylko wtedy b�dziesz mógª sku-teznie udziela¢ pierwszej pomoy ludziom ierpi¡ym na udar ego, albo atak»¡dzy, albo zawistne widzenie, albo alergi� na sªu»enie innym."Re»yser zebraª dziei i wykorzystywaª zas na prowadzenie wst�pnyh ¢wi-ze« na senie. Uzyª je jak nale»y rozumie¢ poleenia i wykonywa¢ je. Wy-gl¡daªo to na zary, jak on potra�ª swoj¡ miªo±i¡ wydobywa¢ z nih to, o wnih najlepsze. Te wst�pne podej±ia pozwoliªy mu zapozna¢ si� z dzie¢mi iwybra¢ najodpowiedniejsze do poszzególnyh ról.Powiedziaªam mojej konsultante, aby przyprowadziªa autork� do mnie dopokoju, gdzie b�dziemy mogªy praowa¢ nad sztuk¡. Mieli±my komputer, wi�mogªy±my na nim poprawia¢ tekst. Sztuka przewidywaªa reytaj� jednegoz wierszy Shakespeare'a. Caªo±¢ byªa wspaniaªa, ale zbyt dªuga i za bardzoskomplikowana, aby daªo si� to przygotowa¢ przez tydzie« i wpasowa¢ w ramy40 minut, jakie daª nam Swami. Moja rola zazynaªa nabiera¢ ksztaªtów.Miaªam opory przy przyjmowaniu kierownizej roli, poniewa» nie miaªamdo±wiadzenia w ÿsztukah". Lez Swami wyra¹nie pokazywaª mi, »e abyprzyj¡¢ kierowanie, nie musimy posiada¢ stopnia doktora ani by¢ ekspertami| wystarzy, »e jeste±my wielbiielami Sai. Swami przysªaª mi ekspertów,kwali�kowanyh ludzi, a moim zadaniem byªo zuwa¢ nad aªo±i¡ i poma-ga¢ im w harmonijnej wspóªpray dla dobra wszystkih. Byªam tam po to, by



114 WIZJA SAI (II)sªu»y¢ im w ka»dy mo»liwy sposób, a wtr¡a¢ si� jedynie wtedy, gdy jest to ab-solutnie koniezne, a przede wszystkim pami�ta¢, »e On jest WYKONAWC�!Sai mówi: ÿPomagajie na tyle, ile podoªaie, tak skuteznie, jak potra�ie,tak iho, jak mo»eie, z tak¡ miªo±i¡, na jak¡ was sta¢. Reszt� pozostawieBogu, który daª wam szans� sªu»enia."Autorka przyszªa z konsultantk¡ i sp�dziªy±my prawie osiem godzin prau-j¡ w moim pokoju nad t¡ sztuk¡. Zmienianie dzieªa innej osoby jest delikatn¡spraw¡. Nie hiaªy±my urazi¢ uzu¢ autorki. Próby zrozumienia jej idei iposªania, które hiaªa przekaza¢ w tej sztue, zaj�ªy nam sporo zasu. Niebyªo to ªatwe i wszystkie musiaªy±my da¢ o± z siebie.Byªo ju» pó¹no, gdy do mojego pokoju weszªa przyjaióªka, dokªadnie whwili, kiedy potrzebowali±my kogo± do wpisania szkiu sztuki do komputera.Przyjaióªka ta pó¹niej zostaªa sekretark¡ re»ysera. Szki senariusza byª go-towy akurat na zas zebrania Komitetu Choinkowego przewidzianego na 7:30wiezorem, na którym insenizaja miaªa by¢ zatwierdzana.Przedstawili±my nasze opraowanie i zostaªo ono zatwierdzone. Po zebraniuwstaªam i wtedy z mojego iaªa rozlegª si� odgªos. Kobieta obok mnie spytaªa:| Co to byªo?| Mój staw biodrowy wskozyª wªa±nie na swoje miejse | odparªam.Dwana±ie godzin temu wyskozyª, gdy wstawaªam z ªó»ka. Swami hiaªmie¢ pewno±¢, »e w tym dniu pozostan� w pokoju i b�d� pomagaªa przy re-dagowaniu sztuki. Nigdy przedtem, ani potem, moje biodro nie zahowywaªosi� w ten sposób. Czy nie jest On zabawny?! Ale tym samym daje mi odzu¢,»e zawsze jest Obeny.Nast�pnie praowali±my z re»yserem, który doskonale radziª sobie zdzie¢mi. Nie hiaª »adnyh parawanów i rekwizytów na senie, gdy» nie hiaª,by okolwiek rozpraszaªo dziei. Pi�kna my±l.Musieli±my jednak wzi¡¢ pod uwag� sytuaj� w hallu Purnahandra. Zpowodu du»ej odlegªo±i mi�dzy sen¡ i tyªem hallu, bez parawanu stanowi¡-ego tªo i bez rekwizytów ludzie z tyªu, z któryh wielu b�dzie wie±niakami,nie b�d¡ mogli zrozumie¢ tre±i przedstawienia. Niektóre dziei miaªy odgry-wa¢ role rekwizytów, np. zamiast domów dwoje dziei, w odpowiednim stroju,miaªo trzyma¢ si� za r�e tworz¡ zarys domu. Musieli±my zapewni¢ te» jaki±rodzaj przekazu wizualnego, gdy» wielu ludzi z widowni nie b�dzie rozumiaªoangielskiego.Sytuaja ta znów wymagaªa wspóªpray, kooperaji. Nazwaªam toego-operaj¡! Doszli±my do kompromisu | miaªo by¢ nieo rekwizytów i nieoz otwartego teatru. W sumie byªa to dobra kombinaja artyzmu i praktyzno-±i.Wspomniaªam sªowa Sai Baby: ÿNigdy nie ra«; zawsze pomagaj". MówiOn: ÿJe±li ranisz innyh, oni iebie zrani¡ w odweie. Ten rodzaj reakji,odd¹wi�k i odbiie, jest wrodzony w ludzkim umy±le. Powiniene± zatem skru-pulatnie trzyma¢ si� maksymy: ¯Nigdy nie ra«; zawsze pomagaj®".Nie miaªo wi�kszego znazenia je±li jaka± linijka w tek±ie zostaªa przesta-wiona, albo kolor stroju byª w tym, a nie innym odieniu, mimo »e nasze ego wjakim± momenie uwa»a to za bardzo wa»ne. Ci¡gle powtarzaªam, »e wszystkienasze pragnienia musz¡ zosta¢ po±wi�one, aby da¢ Swamiemu na gwiazdk�



WARSZTATY DUCHOWE 115prezent Miªo±i. Najwa»niejszym dla nas aspektem tego do±wiadzenia byªozjednozenie, a nie walka!Kolejn¡ spraw¡ byªy stroje. I tu znalazªa si� ohtnizka gotowa przej¡¢ od-powiedzialno±¢, potrzebowali±my jednak projektów strojów. Czas nagliª. Znówwezwanie o pomo do naszego Pana Baby i Jego odzew w formie przysªaniailustratorki mody! Tak, jak poprzednio, przysyªaª eksperta. Ta wielbiielkamiaªa wielki talent. W i¡gu kilku godzin wykonaªa szkie wszystkih strojów.Byªy wspaniaªe. On jest Wykonaw¡!Zespóª od strojów wykonaª wyj¡tkow¡ pra�. Kobieta, która za ni¡ od-powiadaªa, stosowaªa w praktye program Swamiego nazywany ÿPuªap dlapragnie«", albo ÿOgranizanie pragnie«". Jedn¡ z reguª tego programu jest:Nie marnotraw pieni�dzy. Zespóª przerobiª stroje i ponownie wykorzystaª ma-teriaªy z ubiegªyh lat. Zdoªali oszz�dzi¢ poka¹n¡ sum� pieni�dzy, a mimoto stroje wale nie wygl¡daªy na wy±wiehtane. Przeiwnie, byªy znakomite ipomysªowe.Gdy podzas wyst�pu przygl¡daªam si� Swamiemu, wydawaªo mi si�, »estroje owie i osªa rozbawiªy Go. Stroje owie byªy wykonane z baweªny.Maªe dzieiaki poruszaj¡e si� jak owe rozweseliªy publizno±¢. Strój dlaosªa byª innego rodzaju przebojem. Byª to bardzo profesjonalny ubiór dladwuosobowego osªa, na którym siedziaªa Maria, gdy wst�powali do Betlejem.Grupa ta równie» miaªa swoje hwile wyzwa« ze strony Swamiego. Niepopu±iª nikomu, ani nie pomin¡ª »adnej okazji. Rok wze±niej byªo 50 dziei, aw tym roku rekordowa lizba 92! Lizba dziei niemal podwoiªa si�. Oznazaªoto, »e w i¡gu tygodnia trzeba zrobi¢ 92 stroje!23 grudnia zdali±my sobie spraw�, »e re»yser powierzyª wielu dzieiom podwie ró»ne role. Wymagaªo to zmiany stroju, a nie byªo ani zasu, ani miejsana przebieranie. Rozpraowanie, które dzieko jak¡ graªo rol� i w jakim stroju,zaj�ªo nam aªy dzie«!W ko«u okazaªo si�, »e mamy 80 dziei w wieku 5 { 14 lat. Pozostaªa dwu-nastka miaªa poni»ej 5 lat. Byª to ih pierwszy rok uzestnitwa. Znale¹li si�ohotniy, którzy podj�li si� ¢wizy¢ z nimi i wzi¡¢ za nie peªn¡ odpowiedzial-no±¢ przed, w zasie trwania i po przedstawieniu. Byli dobrze zorganizowani ibardzo nalegali, aby te dziei mogªy wzi¡¢ udziaª. Ih sªodyz przemogªa moj¡logik�. Pomy±laªam wtedy: ÿCo zaszkodzi kilkoro wi�ej!".Kilkakrotnie w zasie wyst�pu dziei te porywaªy publizno±¢, a ponadtozauwa»yªam jak Swami ±miaª si� na gªos, gdy byªy na senie.Mali hªopy byli przebrani za królików i skakali po senie trzymaj¡ wustah wielkie pomara«zowe marhewki. Marhewki zostaªy zªo»one u stópJezuska w »ªobku. Dziewzynki byªy kwiatami. Nosiªy sukienki przypomina-j¡e zielone ªodygi oraz rozªo»yste kwiatowe kapelusze. Staªy one przy »ªobku.Przedstawienie obejmowaªo sen� Adwentu, w której dziei miaªy hodzi¢ze ±wiezkami, ale prawdziwe ±wiezki byªy zbyt niebezpiezne. Przedstawi-li±my ten problem grupie przygotowuj¡ej rekwizyty, a oni wykonali dªugie±wiee z zapalonymi »arówkami zasilanymi przez baterie. Powiedziano mi, zektórego± dnia, gdy Swami przyszedª zobazy¢ ¢wiz¡e dziei na zaplezu, aª-kowiie rozebraª imitaj� ±wiey. Nast�pnie poprosiª o zrobienie 40 sztuk dlaswoih uzniów. W zasie wyst�pu falowanie ±wiateª na senie prezentowaªo



116 WIZJA SAI (II)si� naprawd� dramatyznie.Re»yser, który byª zªowiekiem z wyobra¹ni¡, stworzyª ÿhodz¡y stóª".Byªo to w senie pt. ÿBo»onarodzeniowy poranek" przedstawiaj¡ej rodzin�wielbiieli Sai. Choinka zostaªa o±wietlona, a kominek byª ozdobiony obra-zami z Sai Bab¡ i Jezusem u góry. Dziei wbiegªy na ±niadanie i : : : zaz�ªybójk�. Stóª rozgniewaª si� i odszedª. Swami roze±miaª si�! Ojie powiedziaªdzieiom, »e Sai Baba mówi nam: ÿBazmy na nasze my±li, sªowa i zyny",gdy» wpªywaj¡ one na wszystko.Wymiana my±li miaªa zasadnize znazenie dla powodzenia naszej pray.Gdy prauj� z wielbiielami Baby w Organizaji Sai, pami�tam jak wa»ne jestdzielenie si� naszymi ideami i ideaªami Sai. Winni±my nie tylko w przemy±lanysposób przekazywa¢ nasze sugestie, ale powinni±my przypomina¢ sobie nawza-jem Nauki Sai. Taka postawa szybko ukierunkowuje wszystkih na prawdziwyel pray.Baba: ÿMusz� otwarie powiedzie¢, »e dziewi�¢dziesi¡t na setk� was nieuzmysªowiªo sobie do±¢ jasno elu, dla którego zgodziªem si� by±ie stworzyli teorganizaje : : : Jest to zbudowanie na ziemi na monyh podstawah ojostwaBoga i braterstwa ludzi. Musiie to wszysy jasno poj¡¢. Poprzez te organizajenie jeste±ie anga»owani do sªu»by sojalnej; praujeie w sªu»bie dla siebiesamyh. Wszystkie prae maj¡ na elu ekspansj� waszyh ser i ozyszzanieih." [ÿSathya Sai Speaks" VI, s. 321℄Co wiezór po dar±anie robili±my zebranie w moim pokoju dla przedys-kutowania planu pray w nast�pnym dniu i porozmawiania o rozbie»no±iah.Sªyszaªam jak Swami mówi: ÿNie mo»eie zawsze si� zgadza¢; ale zawsze mo-»eie mówi¢ uprzejmie." [Dyskurs w Kodaikanal, kwieie« 1992℄Poza wszystkimi problemami, na jakie mo»na si� natkn¡¢ podzas przy-gotowywania przedstawienia wi±ni�tego w bardzo w¡skie ramy, Pan trzymana nas w ukryiu jeszze jeden hazyk. Tym niewidzialnym zynnikiem jestpralka Sai Baby! Gdy praujemy razem ze wspóªwielbiielami, rozs¡dnie b�-dzie z naszej strony pami�ta¢, »e On nas ozyszza. Stwarza okolizno±i, któremog¡ prowokowa¢ uzewn�trznienie zadawnionyh ran, sªabostek osobowo±i,dawnego zaprogramowania itd., itp.Na przykªad, je±li jeste±ie punktualni i systematyzni, mo»e On przydzie-li¢ was do pray z kim± spó¹nialskim i roztrzepanym. Je±li maie siln¡ oso-bowo±¢, mo»eie zosta¢ otozeni lud¹mi bardzo wra»liwymi. Je±li wpadaie wzªo±¢, mo»e podsun¡¢ wam nielogizne zahowanie. Je±li mieli±ie wªadzegooja, mo»e da¢ wam do wspólnej pray ten sam typ osobowo±i. Je±li byli-±ie zdominowani przez matk�, mo»e przypa±¢ wam praa z dominuj¡¡ osob¡.Je±li jeste±ie zm�zeni i horzy, mo»e da¢ wam tak odpowiedzialn¡ pra�, »eb�dzieie musieli j¡ kontynuowa¢. Je±li ulegaie podra»nieniu pod wpªywemstresu, mo»eie otrzyma¢ stres. Stwarza On ka»demu z nas niezlizone sy-tuaje, aby±my mogli spojrze¢ na siebie i na nasze ego. Sama natura tegoozyszzania wymaga wielkiej wra»liwo±i ze strony wszystkih wielbiieli.Powodzenie tego przedstawienia zale»aªo od wszystkih uzestników po-±wi�aj¡yh swój zas, wygody albo pragnienia dla wspólnej sprawy. Ih po-±wi�enie i oddanie Sai Babie byªo dla mnie inspiraj¡. Kiedykolwiek nadarzaªasi� okazja, dzi�kowaªam wielbiielom i zah�aªam ih do pray dla Miªo±i.



WARSZTATY DUCHOWE 117Byie zªonkiem Organizaji Sai pod przewodnitwem naszego Pana SaiBaby, której elem jest przynajmniej samorealizaja, jest zdeydowanie zym±innym ni» nale»enie do organizaji spoªeznej.Swami mówi: ÿIstniej¡ tysi¡e organizaji, które dziaªaj¡ w podobnyh e-lah, o zatem szzególnego wymaga si� od organizaji nosz¡ej moje imi�?Musiie zrealizowa¢ mnie (u±wiadomi¢ sobie moj¡ obeno±¢) we wszystkih isªu»y¢ wszystkim w duhu zi i oddania." [ÿSathya Sai Speaks" 6, s. 323{324℄Dziei miaªy próby mi�dzy dar±anami i bhad¹anami | okoªo osiem godzindziennie. Ohotniy praowali w sposób i¡gªy szkol¡ dziei i daj¡ im zaj�ie.Utrzymanie w ryzah osiemdziesi¡tki dziei zamkni�tyh w hali Purnahandrabyªo ogromnym zadaniem. Ohotnizki musiaªy te» zorganizowa¢ zekanie dlatyh dziei za sen¡ przed rozpoz�iem wyst�pu. Nale»aªo zahowa¢ absolutn¡isz�, gdy» Swami b�dzie obeny. Wymagaªo to od ohotnizek narzueniedysypliny i u±wiadomienie dzieiom wagi wytrwania w iszy i spokojnegosiedzenia.Dziei z zagraniy nie s¡ przyzwyzajone do spokojnego siedzenia. Przy-wykªy do wysokiego poziomu pobudzenia, a tu musiaªy poradzi¢ sobie z sie-dzeniem w iszy i bez wierenia si�. Wi�kszo±¢ dziei jest kª�bkiem nerwów |je±li nie poruszaj¡ ustami, to robi¡ to aªymi iaªami. Dziei zostaªy pouzoneo sposobah samokontroli swego zahowania, ale i tak byªy hwile, »e hiaªosi� nam krzyze¢, aby utrzyma¢ ih w ryzah. Tak wi� równie» my miaªy±mywiele okazji do doskonalenia samokontroli : : : Program duhowego szkoleniaSwamiego nie wyª¡zyª dziei | one tak»e uzyªy si�.Sai mówi: ÿGeneralnie wypowiadam si� sªodko, ale w materii dysyplinynie zrobi� »adnyh ust�pstw : : : B�d� domagaª si� ±isªego posªusze«stwa. Nierozlu¹ni� rygorów, aby dopasowa¢ go do waszego poziomu, gdy» to jedynie zruj-nowaªoby was. Mam na uwadze wasze ostatezne dobro."[ÿSathya Sai Speaks" 2, s. 186℄Grupa od harakteryzaji poprosiªa o pomo wielbiieli z ró»nyh krajów.Charakteryzatorzy musieli dobiera¢ wªa±iwe makija»e do odpowiednih ról.Dzieiom najwyra¹niej podobaªo si� to, »e ka»de posiadaªo inn¡ twarz.Próby ze strojami wymagaªy pray zespoªowej. Udost�pniono nam halljako zakulisow¡ szatni�. Grupa od strojów oraz dodatkowi ohotniy prasowalikostiumy i ubierali dziei. Grupa od harakteryzaji wymalowaªa dzieiomtwarze, a ohotniy próbowali utrzyma¢ dziei w spokoju. Caªy ten dzie«wymagaª od wszystkih wiele ierpliwo±i!Re»yserowi przypadªo straszne zadanie | gigantyzna odpowiedzialno±¢za skutezno±¢ aªej pray! Du»a lizba dziei sprawiaªa, »e ta szzególna bo-»onarodzeniowa insenizaja stanowiªa ÿNowe wyzwanie!" Wa»ne byªo zgraniewszystkiego w zasie: przemieszzanie ludzi, przenoszenie rekwizytów, syn-hronizowanie gªosu spikera z rol¡ odgrywan¡ przez ka»de dzieko na senie,sygnalizowanie momentu rozpoz�ia gry przez muzyków i ±piewu hóru.| Zazynamy przedstawienie | powiedziaª re»yser!Nadszedª zas, praa zostaªa wykonana i losy przedstawienia spoz�ªy wr�kah naszego Mistrzowskiego Re»ysera, Sathya Sai Baby.Krzesªo Swamiego przestawiono w ustalone miejse po±ród m�»zyzn. Ro-berta spotkaªo bªogosªawie«stwo siedzenia przed Sai, a ja miaªam miejse w



118 WIZJA SAI (II)przej±iu po stronie pa«, na wysoko±i Baby. Jakie oboje mieli±my szz�±ie.Miaªam doskonaªy punkt obserwaji Swamiego, gdy On ogl¡daª wyst�p. Niespuszzaª ozu ze seny. �miaª si� i u±miehaª tak, jak gdyby ogl¡daª to poraz pierwszy!Baba mówi nam: ÿWszystko dawane Bogu przez wielbiiela zostaªo najpierwdane wielbiielowi przez Boga". [Kodaikanal, kwieie« 1992 r.℄Dziei graªy swoje role jak zawodowi aktorzy! Nie mogªam uwierzy¢, »ebyªa to ta sama grupa, któr¡ ogl¡daªam na próbah. Byli doskonali. Kolory-styka seny, stroje, harakteryzaja i o±wietlenie stworzyªy atmosfer�, którejnie widzieli±my podzas ¢wize«.Po zako«zeniu przedstawienia Robert powiedziaª do Swamiego:| Babo, zy zrobi¢ zdj�ie z dzie¢mi?Swami odzekaª hwil� i pohyliwszy si� do przodu powiedziaª do Roberta:| Konie przedstawienia?| Tak, Swami | odpowiedziaª Robert.| Konie przedstawienia? | ponownie spytaª Swami.| Tak | powiedziaª Robert.Wydawaªo si�, »e Baba nie hiaª by ju» si� sko«zyªo. Byª zadowolony.Wstaª i doª¡zyª do dziei na senie pozuj¡ do zdj�¢. Kiedy wszedª za sen�,powiedziaª do ludzi obsªuguj¡yh imprez�:| Bardzo szz�±liwy, bardzo szz�±liwy!Dziei byªy szz�±liwe, ih rodzie byli szz�±liwi, obsªuga byªa szz�±liwa,poniewa» wszysy sprawili, »e nasz Pan byª szz�±liwy! Nie byªy to ÿWesoªe�wi�ta", lez ÿSzz�±liwe �wi�ta".Miªo±¢ Swamiego wzruszyªa nasze sera i przez to te dni pray i wyzerpa-nie nabraªy teraz nawet sªodkiego smaku. Gdy szªam do domu, rozmawiaªamz niektórymi wielbiielami, którzy udzielali si� przy przygotowaniah do przed-stawienia. Byli bardzo rado±ni i roze±miani. Sai Baba mówi: ÿWszystko, zegoh�, to waszej miªo±i". Dali z siebie wszystko.S¡ takie sytuaje, »e nasz Pan Sathya Sai wymaga od nas si�gni�ia dalej iposzerzenia naszyh mo»liwo±i poza to, o uwa»amy za swoje granie. Tutajnapotykamy na ÿwykr�tas" | naszym ogranizeniem jest ego. My±limy, »eto jednostka jest wykonaw¡, a nie Bosko±¢. Wielbiiel Sai nie zapomina,»e najwy»szym wymaganiem na odegranie roli dawanej nam przez Pana jestzyste sere. Je±li mamy zyste sere, wtedy jedynie Jego Boska M¡dro±¢prowadzi nas w dziaªaniu, nie za± indywidualne ego.Ni»ej przytazam wyj¡tek z dyskursu wygªoszonego przez Sai Bab� dnia21 listopada 1986 r.BEZINTERESOWNA S�U�BAÿTrzeba, by±my wiedzieli, dlazego w ±wieie popeªniane s¡ straszne, ohydnezyny. Zasadnizo jest tak dlatego, »e nie udzielamy bezinteresownej pomoyprzepeªnionej miªo±i¡ i z tego powodu w ludziah rozwin�ªy si� ró»norodne(zªe) pragnienia.Uiele±nienia boskiej miªo±i! Nie powinni±my marnowa¢ nawet uªamkasekundy ennego zasu. Czªowiek zapomniaª znazenia boskiej miªo±i, do któ-rej ma prawo, poniewa» jego my±li nie biegn¡ wªa±iwymi ±ie»kami. Czªowiek



WARSZTATY DUCHOWE 119marnotrawi zas, oddaj¡ si� pogaw�dkom, roszz¡ sobie prawo do rzezy,które nie maj¡ sensu.Sªu»ba mo»e by¢ przyrównana do ostrego mieza. Gdy tak pot�»ny instru-ment znajdzie si� w r�kah ludzi, którzy wiedz¡ jak nale»y si� nim posªugiwa¢,mo»e on przynie±¢ ogromne dobro. Ale w r�kah kogo±, kto nie wie jak go trzebau»ywa¢, mo»e spowodowa¢ wielk¡ szkod�. Jak nale»y u»ywa¢ tego mieza? Ta-kie samo pytanie stosuje si� do naszyh zynów. Jak powinni±my wykorzy-stywa¢ nasz¡ zdolno±¢ dziaªania? Dziaªania powinni podejmowa¢ tylko ludzie,którzy przeprowadzili analiz� (swojej sytuaji). Ludzie, którzy podejmuj¡ pra�bez znajomo±i tajemniy pray (dziaªania), niszz¡ ±wi�to±¢ zynu. Wªa±niew tym kontek±ie powinni±my doieka¢, zy mamy warunki i kwali�kaje dozrozumienia bezinteresownej sªu»by. Wa»nymi kwali�kajami s¡: wspóªzuie,pokora i odwaga. Jedynie i, którzy maj¡ te ehy, mog¡ stanowi¢ przykªaddla ±wiata. Osoba oddana egoizmowi, ostentayjnemu zahowaniu i przywi¡-zaniom nigdy nie mo»e podj¡¢ bezinteresownej sªu»by w ozekiwaniu dobregojej wykonywania.Czªowiek trai swoj¡ ¯ludzk¡ natur�® przez egoizm. Z powodu swej krzy-kliwej natury i ostentayjnego zahowania staje si� sztuzny w dziaªaniu. Zpowodu przywi¡za« rozwija zwierz�e ehy i zwierz�e uzuia. Z takimi ha-rakterystykami nie jest w stanie nabra¢ do siebie zaufania. Osoba, która matakie w¡tpliwo±i, nigdy nie ma wiary w siebie.Kto±, kto nie wierzy w siebie, nie mo»e te» ufa¢ innym. Osoba, która nie maani wiary w siebie, ani ufno±i do innyh, nie mo»e podj¡¢ si� bezinteresownejsªu»by w spoªeze«stwie. Dlatego, przede wszystkim, trzeba zniszzy¢ egoizm.Tylko wtedy mo»na rozwin¡¢ pokor�. Jedynie osoba, która ma w sobie pokor�,ma prawo podj¡¢ si� pray sojalnej. Zatem, trzeba poªo»y¢ kres krzykliwo±i iostentayjno±i. Przywi¡zania tak»e nale»y usun¡¢. Wszysy musz¡ dostrze,»e w ka»dej ludzkiej istoie istnieje ta sama Bosko±¢; wtedy, uzbrojeni w tojednoz¡e odzuie, mog¡ podj¡¢ bezinteresown¡ sªu»b� w spoªeze«stwie. Bezstania si� sªu»¡ym, nie mo»na sta¢ si� dobrym przywód¡ (liderem).Obeny ±wiat doszedª do tak haotyznego stanu, poniewa» ludzie, którzynie wiedz¡ jak sªu»y¢ innym, stali si� przywódami. Od niepami�tnyh zasówmiliony ludzi podejmowaªo pra�, po±wi�aj¡ wszystko dla sªu»by innym. Alestopniowo kurzy si� lizba ludzi, którzy s¡ h�tni na po±wi�enie. Rzadko±i¡staªy si� osoby, które wiedz¡, jak sªu»y¢. Szermuj¡ hasªem ¯sªu»ba innym®,oszukuj¡ siebie samyh. Sªu»b¡ mo»na nazwa¢ jedynie takie dziaªania, które s¡wykonywane w aªkowitym zapomnieniu o sobie i przy rozpoznaniu Bosko±iistniej¡ej wsz�dzie i w ka»dym. S¡ ludzie bezbronni, nie maj¡y nikogo, ktomógªby o nih zadba¢. Podj�ie dziaªa«, zmierzaj¡yh do ul»enia ih losowi,jest bardzo wa»ne, ale musimy pami�ta¢, by poprawi¢ nasz wªasny harakter iehy. Musimy uzna¢ wag� moralno±i i prawdy. Powinni±my by¢ gotowi napo±wi�enie wszystkiego dla tego kraju. Gdy mówi� kraj, nie oznaza to ziemilez ludzi. Musimy zu¢, »e sªu»ba ludziom, to sªu»ba Bogu. Wa»ne s¡ ier-pliwo±¢ i wytrwaªo±¢. Po±ród wszystkih ±lubowa«, najwi�kszymi s¡ mówienieprawdy i posiadanie dobrego harakteru. W rzezywisto±i, honor jest wa»niej-szy ni» samo »yie. Dzisiaj jednak, stali±my si� absolutnymi na±ladowami,imitatorami. Post�pujemy tak, jak gdyby±my mieli sztuzne natury. Stali±my



120 WIZJA SAI (II)si� tay, jak ten sªo«, który nie wie o swojej nadzwyzajnej sile.Wielkimi przemowami i wznio±le brzmi¡ymi sªowami próbujemy nauza¢innyh. Jednak to nas nie zbawi. Musimy sko«zy¢ z tym gatunkiem na-uzania, które nie ma »adnego oparia w praktye. Przemowami, opartymi nazapami�tanyh tekstah, nie przeksztaªimy ±wiata. Musimy wkrozy¢ do dzia-ªania z aªkowit¡ prostot¡ i bezinteresowno±i¡, wykonuj¡ ih¡ i pozbawion¡samolubstwa pra�. Musimy praktykowa¢, a wtedy mo»emy podj¡¢ si� nauza-nia innyh. Praktykowanie jest o wiele enniejsze ni» mówienie. Sªowa mog¡przynie±¢ hwilow¡ satysfakj�, ale ta siªa stopniowo opu±i iaªo. Wªa±iwympraktykowaniem mo»emy doprowadzi¢ do przeksztaªenia ±wiata.Cokolwiek Swami powiedziaª, le»y to w najlepszym interesie wszystkih. Wtakim duhu musimy to odbiera¢. Zapomnijie przeszªe bª�dy i podejmujiedziaªania sªu»ebne, maj¡ na uwadze wszystko to, o Swami powiedziaª. Wprzyszªo±i u±wi�ajie swoje »yia."



S�U�BA W ORGANIZACJI SAI
BOSKI DYSKURSCo jest przyzyn¡ per�dnyh, okrutnyh zynów w tym ±wieie? S¡ to:zanik bezinteresownej sªu»by, rozkrzewienie si� bezsensownyh uzu¢ i mno»e-nie bezsensownyh pragnie«. Wzorujie si� na ptakah, które lataj¡ po niebiedzi�ki swoim skrzydªom. Uzy«ie miªo±¢ i sªu»b� swoimi skrzydªami i wznie-±ie si� do nieba jak te ptaki | pomo»e wam to szybiej osi¡gn¡¢ el.Uiele±nienia Boskiej Miªo±i! Jedynie bezinteresowna sªu»ba o±mieli zªo-wieka do si�gni�ia do wy»szego stanu zªowieze«stwa. Tylko bezinteresownasªu»ba dostarza siªy i odwagi konieznyh do przebudzenia u±pionego zªowie-ze«stwa w ludziah. Samo speªnianie obowi¡zków nie wystarza do zapew-nienia post�pu ludzko±i. Bardzo istotnymi zynnikami s¡: miªo±¢, dobro¢,moralno±¢, uziwo±¢, wspóªzuie i przebazanie. Bez tyh eh zªowiek niemo»e uprawia¢ bezinteresownej sªu»by.Rdzennymi przyzynami bólu i przyjemno±i, miªo±i i nienawi±i oraz ma-terialistyznyh pragnie« s¡ pokusy umysªu. ÿTo jest moje; tamto jest twoje".Takie dwoiste odzuia s¡ jedyn¡ przyzyn¡ pragnie« albo pokus umysªu. Po-wodem tego dualizmu jest samolubstwo. Czªowiek staª si� tak samolubny, »enie dba ju» o innyh, ani o ni innego z wyj¡tkiem wªasnego dobra. Gªówn¡przyzyn¡ tyh dualnyh odzu¢ miªo±i i nienawi±i jest samolubstwo.Kto±, kto i¡gle my±li o swoim iele, swojej rodzinie, swoim dobrobyiei swoih wygodah, jest prawdziwie samolubnym zªowiekiem. Jedyna drogaozyszzenia zªowieka o tak twardym seru wiedzie przez sªu»b� ludzko±i. Ko-nieznie trzeba zauwa»y¢, »e zªowiek dostaª »yie, aby sp�dzi¢ je na bezintere-sownej sªu»bie oraz na sªu»bie Ja¹ni, wªasnemu ÿJa". Takie »yie w sªu»bie niema przynosi¢ uznania zy sªawy, nie ma umo»liwia¢ wyra»ania wªasnego ego,ani wspiera¢ osobistyh elów. Sªu»ba wykonywana dla samolubnyh zysków,nie jest w ogóle sªu»b¡.Od »yia w sªu»bie powstrzymuje zªowieka niezdolno±¢ dostrze»enia ±wi�-to±i i bosko±i sªu»by. Dlatego, sªu»ba ludziom powinna by¢ pojmowana jakosªu»enie Ja¹ni, a nie zaledwie spoªeze«stwu. Spoªeze«stwo nie potrzebujewaszej sªu»by dopóty, dopóki nie zrozumieie, »e taka sªu»ba jest dla waszegowªasnego dobra duhowego, nie za± dla zadowolenia ego.�yie, które nie jest sp�dzone na sªu»bie, jest »yiem iemno±i. Zrozumie,»e spoªeze«stwo jest ¹ródªem wszelkiej waszej przyjemno±i, jak¡ zerpieie izdobywaie w »yiu. Spoªeze«stwo i przyroda s¡ fontann¡ waszej rado±i,dostatku i o±wiaty, dlatego zasªuguje na wasz¡ sªu»b�. Oto drobny przykªadilustruj¡y t� spraw�: kiedy wypadnie nam hustezka, a kto± j¡ podniesie,121



122 WIZJA SAI (II)mówimy ÿdzi�kuj�". Czy nie powinni±my wyra»a¢ przynajmniej tyle wdzi�z-no±i ±wi�temu i boskiemu spoªeze«stwu, które daªo nam wszystkie te wygodyi przyjemno±i?Sªu»ba powinna by¢ nasz¡ podstawow¡ odpowiedzialno±i¡ i gªównym elem.Nie powinni±my marnowa¢ »yia w pogoni za bezu»yteznymi atrakjami. Pie-ni¡dze i materiaªy nie s¡ zasadniz¡ rzez¡ dla sªu»by, ale jest ni¡ kohaj¡esere. Powinni±my napeªni¢ nasze sera miªo±i¡.�wiadomo±¢ w przyrodzie nigdy nie przepada bez eha. Gdy zostanie rozwi-ni�ta z ego, prowadzi do zªyh post�pków, ale gdy jest stowarzyszona z Ja¹ni¡(Atm¡), sprowadza dobre zyny.Czªowiek nie potra� u±wiadomi¢ sobie tego podstawowego faktu, »e to zdol-no±¢ rozró»niania wyró»nia go z reszty ±wiata zwierz¡t. Zapomina o swoimnajbardziej podstawowym humanizmie. Dzisiejszy zªowiek �zyznie jest ludzki,ale brak mu humanizmu. Kieruje si� tylko w stron� materialnyh zdobyzy:pieni�dzy, wªadzy, powa»ania, �zyznyh wygód i przyjemno±i. My±li, »e pie-ni¡dze i dostatek s¡ jedynymi sposobami zbawienia i szz�±ia. Ale pieni¡dzei dostatek s¡ podstawowymi przyzynami destrukji. Pieni¡dze nie zadbaj¡ onas; nie ohroni¡ nas.Pewna ilo±¢ pieni�dzy jest, ozywi±ie, niezb�dna. Lez zªowiek powinienpotra�¢ prowadzi¢ sensowne »yie dysponuj¡ akurat wystarzaj¡¡ b¡d¹ ogra-nizon¡ ilo±i¡ pieni�dzy. Dzisiaj jednak, dobrozynne akty, a na dobr¡ spraw�wszystkie zyny, zªowieka s¡ przesyone rozgªosem, pyh¡ i ego. Dopóki jeste-±ie zwi¡zani takimi ehami, jak egoizm, dopóty nie mo»eie zrozumie¢ naturyAtmy (Duszy). Nie mo»e by¢ rozkwitu zªowieze«stwa bez zrozumienia na-tury Atmy. Je±li w kim± nie rozwinie si� zªowieze«stwo, wtedy nie mo»nago w ogóle nazywa¢ zªowiekiem. Mo»e on by¢ zªowiekiem jedynie w formie�zyznej, ale nie w peªni rozkwitª¡, urzezywistnion¡ dusz¡.Dlatego, gªównym kryterium sªu»by jest po±wi�enie. Egoizm powinien by¢pierwsz¡ o�arowan¡ na po±wi�enie eh¡. Porzuenie zªyh uzu¢ jest samo wsobie po±wi�eniem, a takie po±wi�enie staje si� skarbem zªowieka. Po±wi�-enie nie oznaza, »e trzeba wyrze si� swojego dorobku i rodziny i porzui¢wygody domu, aby prowadzi¢ le±ne »yie asety.Z powodu braku ludzi, którzy potra�¡ nauza¢ i wpaja¢ nasz¡ ±wi�t¡ hindu-sk¡ kultur� z jej wa»nymi doktrynami i zasadami oraz ih implikajami, dzisiej-sze spoªeze«stwo zmierza w niewªa±iwym kierunku. S¡dzi¢, »e sªu»ymy in-nym, jest nieporozumieniem. Powinni±my doj±¢ do pozuia, »e sªu»ymy Boguw formie innyh. Powinni±my rozwin¡¢ przekonanie, »e Bóg jest w ka»dym.Gdy oskar»amy innyh, zbieramy owoe ih grzehów. Takie jest prawowszeh±wiata; przeie» ten drugi osobnik, którego obwiniaie, nie jest kim± in-nym, lez samym Bogiem. Dlatego nie wi«ie, ani nie ra«ie nikogo. Tegorodzaju post�pki odbij¡ si� tylko w waszym harakterze. Gªupot¡ jest okazy-wanie eh nieludzkih. Gdy wytknieie jakiej± osobie jedn¡ wad�, znajd¡ si�inni, gotowi wytkn¡¢ wam dziesi�¢ waszyh. Gdy zªowiek zda sobie spraw� ztej prawdy, nie b�dzie ju» oskar»aª innyh.Typow¡ harakterystyk¡ miernej osoby jest wywy»szanie siebie i poni»anieinnyh. Czªowieka mo»na nazywa¢ ÿludzkim" tylko wtedy, gdy wyzb�dzie si�takih wad i niegodziwyh uzu¢. W ka»dej postai powinni±my dostrzega¢



S�U�BA W ORGANIZACJI SAI 123Boga. Tylko wówzas zaowouj¡ prawdziwe dobrobrozynne akty i b�dzieie znih zerpa¢ rado±¢. Sªu»b¡ mo»emy nazwa¢ nasze post�powanie tylko wtedy,kiedy rozwiniemy odzuie, »e to my mamy szz�±ie mó pomaga¢ innym ikiedy sªu»ymy ze ±wi�to±i¡, zysto±i¡ i bezinteresownie.Uiele±nienia boskiej Atmy, sami wyznazyli±ie siebie do prowadzenia tejdziaªalno±i sªu»ebnej, aby osi¡gn¡¢ bosko±¢ albo wy»szy stan ±wiadomo±i, za-le»nie od wªasnego stanu oddania. Nie ma jednak »adnego zwi¡zku mi�dzy t¡dobrozynn¡ dziaªano±i¡ i Swamim. Czysto±¢ sera i umysªu, to wªa±iwe po-st�powanie. Dharma (wªa±iwe post�powanie) zmywa brudy z ser i umysªów;i tylko z tak ozyszzonymi serami powinni±ie prowadzi¢ swoje dziaªania.Tego uzy Sai. Wszystkie wy»sze dziaªania, jakie robimy, maj¡ na elu ozysz-zanie waszyh ser. Je±li s¡dziie, »e przez same zyny mo»eie osi¡gn¡¢wyzwolenie, albo wy»szy stan ±wiadomo±i, jeste±ie w bª�dzie. Jak mogliby±ieosi¡gn¡¢ wy»szo±¢ i ±wi�to±¢ »yia bez zysto±i umysªu? Powinni±ie wyrobi¢w sobie przekonanie, »e wykonujeie te zyny, aby doj±¢ do zysto±i sera. Niepowinni±ie wspiera¢ pojmowania, »e dobre zyny pomog¡ osi¡gn¡¢ najwy»sz¡Bosko±¢ w »yiu. Z drugiej strony jednak, powinni±ie zda¢ sobie spraw� z tego,»e »yia otrzymali±ie dla prowadzenia takiej boskiej, bezinteresownej sªu»by.Karm� (zyny) powinni±ie gromadzi¢ od d¹anmy (urodzenia). Karma po-winna prowadzi¢ do dharmy (prawego post�powania), a dharma prowadzi doBrahmana (Bosko±i, Boga). Oto zym s¡ d¹anma, karma, dharma i Brah-man. Te ztery poj�ia s¡ wzajemnie powi¡zane.Zwykª¡ sªabo±i¡ jest niem¡drze tªumazy¢ si�, »e nie maie zasu nasªu»b�, gdy» jeste±ie zbyt zaj�i wªasnymi obowi¡zkami. Sprz¡tanie uli wewioskah nie jest jedyn¡ dost�pn¡ wam sªu»b¡. Samo prawomy±lne wypeªnianieobowi¡zków jest ju» sªu»b¡. Wªasiwe wykonywanie obowi¡zków i praowaniezasªuguj¡e na zapªat�, jak¡ si� otrzymuje, nale»y uwa»a¢ za sªu»b�. Je±li danaosoba prauje sumiennie przez wszystkie minuty dnia pray, wykonuj¡ zaj�ie,do którego zostaªa wynaj�ta, jest to sªu»ba. Dzisiaj jednak, trudno jest znale¹¢kogo± | od robotnika do kierownika | którego praa warta jest pªay, jak¡za ni¡ otrzymuje. Praowniy i¡gle domagaj¡ si� wi�ej pieni�dzy, ale nigdynie pytaj¡, zy dosy¢ prauj¡ za pieni¡dze, które ju» dostaj¡. Jest to zdradazaufania. Czyje s¡ to pieni¡dze? S¡ to pieni¡dze ludzi. Je±li w taki sposóboszukujeie ludzi, jest to grzeh.Gdy nauzyiel uzy swoih uzniów szzerze i wªa±iwie, jest to sªu»ba.Przedsi�biora nie musi zamiata¢ uli. Je±li moralnie prowadzi swoje przed-si�biorstwo, to ju» jest sªu»ba. Je±li nie wykorzystuje ludzi dla zwi�kszonyhzysków, jest to sªu»ba. Gdy osoba ma tak bezinteresowne odzuia, automa-tyznie staje si� ÿsªu»ebnikiem". �yie powinno prowadzi¢ si� dla mentalnegozadowolenia. Nale»y zastanawia¢ si� nad wªasnym zahowaniem w elu stwier-dzenia, zy jest ono zadowalaj¡e. Mo»eie zadowoli¢ Sai jedynie przez peªnewykonywanie swoih obowi¡zków, sªu»¡ spoªeze«stwu kiedykolwiek i gdziekol-wiek napotkaie okazj�. Sªu»ba nie ograniza si� tylko do pomagania jednost-kom. Sªu»enie spoªeze«stwu te» jest sªu»b¡. Ka»de dziaªanie, które przynosikorzy±¢ krajowi, jest sªu»b¡. W sªu»bie powinno do±wiadza¢ si� bosko±i. Dosªu»enia nie potrzebujeie nizyjego shronienia, ohrony ani porady. Poma-gajie kiedykolwiek pozujeie potrzeb�. Nie ma ró»niy mi�dzy dobrozynnymi



124 WIZJA SAI (II)aktami. Nie ma znazenia zy pomagaie biednym, zy bogatym. Powinni±iesªu»y¢ wszystkim, w ka»dym miejsu, w ka»dyh okolizno±iah.Niedola, smutki i ból s¡ dla wszystkih takie same. Dlatego powinni±ie bezwahania pomaga¢ ka»demu w potrzebie. Ludzie we wioskah »yj¡ w warunkahaªkowiie nie do przyj�ia. Powinni±my pój±¢ do wiosek i zaszzepi¢ im po-trzeb� pomagania poprzez nauzanie o wadze pomoy. Wielu z was hodzi nawioski, sprz¡ta brudne miejsa i wraa. Ale jak dªugo mo»eie to robi¢? Po orobimy to sprz¡tanie? Czy nie byªoby lepiej pomó wie±niakom zrozumie¢ zna-zenie zysto±i? Je±li otozenie nie jest zyste, ma to wpªyw na zdrowie naszei naszyh dziei. Zepsute zdrowie oznaza zrujnowane »yie. Nie b�dziemy wstanie wykonywa¢ naszyh obowi¡zków. Dobre zdrowie to najlepszy maj¡tek,jaki mo»emy posi¡±¢. Powinni±my wyja±ni¢ mieszka«om wsi fakty dotyz¡ehigieny osobistej, aby sami utrzymywali zysto±¢ otozenia. Nie ma »adnegopo»ytku z hodzenia raz zy dwa razy na miesi¡ na sprz¡tanie wsi. Musimyskªoni¢ wie±niaków, aby sami robili te rzezy. To jest pomo.Podobnie, o znazy ÿPuªap dla pragnie«?" Czªowiek jest zwodzony przezswoje nieogranizone pragnienia. �yje on w ±wieie marze«. Zapomina o Naj-wy»szej �wiadomo±i. Dlatego wa»ne jest trzyma¢ nasze pragnienia na wodzy,postawi¢ im puªap. Wydajemy zbyt du»o pieni�dzy. Zamiast nadmiernyh wy-datków na wªasne przyjemno±i, powinni±my przekazywa¢ pieni¡dze na ul»eniebiedoie i potrzebuj¡ym. Takie jest prawdziwe znazenie ÿPuªapu dla pra-gnie«". Nie popeªniajie jednak bª�du s¡dz¡, »e danie pieni�dzy wystarzy.Nie dawajie innym, gdy pozwalaie dalej mno»y¢ si� wªasnym pragnieniom.Ukró¢ie wªasne pragnienia, gdy» materialistyzne pragnienia prowadz¡ do nie-spokojnego i katastrofalnego »yia. Pragnienia s¡ wi�zieniem. Czªowiek mo»eby¢ wolny jedynie dzi�ki ogranizeniu pragnie«. Powinni±ie pragn¡¢ tylko sa-myh niezb�dnyh do »yia rzezy.Jak mo»eie zredukowa¢ pragnienia? Po pierwsze, jedzenie. Jedzietylko tyle, ile potrzebujeie. Nie b¡d¹ie ªakomi. Nie bierzie wi�ej ni» mo»e-ie zje±¢ i nie marnujie reszty, poniewa» marnowanie »ywno±i jest wielkimgrzehem. Ta nadwy»ka po»ywienia mo»e nakarmi¢ inny »oª¡dek. Nie marnuj-ie jedzenia, gdy» »ywno±¢ jest Bogiem, »yie jest Bogiem, a zªowiek rodzi si�z jedzenia. �ywno±¢ jest gªównym ¹ródªem »yia zªowieka, jego iaªa, umysªui harakteru. Zwykªa z�±¢ »ywno±i, która stanowi gªówny skªadnik spo»ywa-nego przez iaªo jedzenia, zostaje wydalana jako odpadki. Drobna jej ilo±¢,stanowi¡a z�±¢ subteln¡, jest przyswajana przez iaªo i pªynie jako krew.Male«ka ilo±¢ jedzenia, która jest najsubtelniejsz¡ z�±i¡ »ywno±i, tworzyumysª. Dlatego umysª jest odbiiem spo»ywanego pokarmu. Przyzyn¡ obe-nyh bestialskih i demoniznyh tendenji w naszyh umysªah jest »ywno±¢,jak¡ spo»ywamy.Zamiast grzezno±i, wspóªzuia, miªo±i i ierpliwo±i, pojawiaj¡ si� tylkozªe ehy takie, jak nienawi±¢ i przywi¡zania. Z tego powodu, spo»ywana »yw-no±¢ powinna by¢ dobrej jako±i: bardzo zysta, po±wi�ona i sattwizna. Takiejedzenie stanowi dla zªowieka prawdziwy posiªek.Znazna z�±¢ wody, jak¡ wypijamy, zostaje wydalana w postai mozu.Drobna z�±¢ spo»ytej wody staje si� pran¡ (siª¡ »yiow¡). Dlatego, natura»ywno±i i wody, które przyjmujemy, stanowi o naszym harakterze. Bosko±¢



S�U�BA W ORGANIZACJI SAI 125mo»emy osi¡gn¡¢ jedynie poprzez panowanie nad jako±i¡ naszego jedzenia iwody. Z tej przyzyny, o »ywno±i mówi si�, »e jest Bogiem. Zatem, marnowa¢jedzenie, to marnowa¢ Boga. Nie marnujie »ywno±i. Jedzie tylko tyle, ilepotrzebujeie, i dopilnujie, by to o jeie, byªo sattwizne. Wszelk¡ nadwy»k�oddajie potrzebuj¡ym.Po drugie, pieni¡dze. Hindusi traktuj¡ pieni¡dze, albo maj¡tek, jakobogini� Lakszmi. Nie wydawajie pieni�dzy ¹le. Czyni¡ tak, stanieie si�tylko niewolnikami zªyh eh, zªyh pomysªów i zªyh nawyków. Pieni�dzyu»ywajie m¡drze i przeznazajie na dobre ele. Nie marnujie pieni�dzy,gdy» ih marnowanie jest zªem. Poprowadzi to was bª�dn¡ ±ie»k¡.Po trzeie, zas. Czynnikiem najwa»niejszym, najbardziej potrzebnymjest zas. Nie powinno si� marnowa¢ zasu. Czas nale»y sp�dza¢ w po»yteznysposób. Czas powinien by¢ zzony, gdy» wszystko w tym stworzeniu zale»yod niego. Nawet nasze pisma ±wi�te mówi¡, »e Boga nazywa si� Czasem iBezzasem. Bóg nie jest ogranizony zasem. Jest On ponad zasem; jest OnCzasem; On ograniza zas. Czas jest uiele±nieniem Boga. Wszystko zale»yod zasu.Gªówn¡ przyzyn¡ narodzin zªowieka i jego ±mieri jest zas. Czas jestgªównym zynnikiem w naszym wzro±ie. Je±li b�dziemy marnowali zas, zmar-nowane zostan¡ nasze »yia. Dlatego, zas jest istotnym skªadnikiem naszego»yia. Nie degradujie zasu przez sp�dzanie go na niepotrzebnyh pogaw�d-kah, albo anga»owanie si� w osobiste sprawy innyh. Za powiedzeniem ÿNiemarnuj zasu" kryje si� prawda, »e zas nie powinien by¢ marnowany na zªemy±li i zyny. Róbie, natomiast, dobry u»ytek z zasu.Po zwarte, energia. Nigdy nie powinni±my marnowa¢ naszyh energii�zyznyh, umysªowyh i duhowyh. Mogliby±ie mnie spyta¢: ÿJak marnu-jemy eneri�?" Marnujeie energi�, gdy ogl¡daie zªe rzezy. Energi� traiiete» na sªuhanie zªyh rzezy, zªe mówienie, zªe my±lenie i zªe zyny. Oszz�-dzajie energi� na wszystkih tyh pi�iu polah i uzy«ie swoje »yie godniej-szym.Nie patrzie na zªo | patrzie na to, o jest dobre. Nie sªuhajie zªa |sªuhajie tego, o jest dobre. Nie mówie ¹le | mówie to, o jest dobre. Niemy±lie o ¹le | my±lie o tym, o jest dobre. Nie zy«ie zªa | róbie to, ojest dobre. Oto droga do Boga.Droga do bosko±i, to nie ogl¡danie, nie sªuhanie, nie mówienie, nie my-±lenie i nie zynienie nizego zªego. Je±li nie pod¡»amy t¡ drog¡, marnujemynasz¡ energi�. Ta strata energi prowadzi do osªabienia pami�i, inteligenji,zdolno±i rozró»niania i zdolno±i sprawiedliwego os¡du.Dzisiejszy zªowiek nie jest zdolny do odró»niania dobra od zªa. Jak wi�ma wst¡pi¢ na drog� prawego post�powania? Mo»eie si� zastanawia¢, jakjest to mo»liwe; jak marnotrawimy zas? Na przykªad, kiedy wª¡zyie radio,aby sªuha¢ okre±lonego programu, zy nastawiie je gªo±niej, zy iszej, pr¡djest zu»ywany, dopóki radio jest wª¡zone. Nasz umysª jest jak radio. Czyrozmawiaie z kim± drugim, zy tylko rozmy±laie, zu»ywaie energi�.Wasz umysª aªy zas prauje. Poniewa» jest on aªy zas wª¡zony, zu»y-waie mnóstwo energii. Czy nie lepiej jest sp�dza¢ zas na dobryh my±lah,zamiast marnowania siª i energii na umysªowe lawirantwo? Program ÿPuªap



126 WIZJA SAI (II)dla pragnie«" zostaª zaproponowany po to, aby zªowiek nie marnowaª nizegow obszarah »ywno±i, pieni�dzy, zasu i energii.Dzisiaj, niestety, niektórzy ludzie ukierunkowani na sªu»b� oraz aktywi±iw ±wiatowyh Organizajah �ri Sathya Sai, nie w peªni sobie to u±wiadomili.Rozdaj¡ oni pieni¡dze, s¡dz¡ »e jest to pomo. Sprytnie unikaj¡ sªu»by, pod-zas gdy ih pragnienia rosn¡ bez ogranize«. Powinni±my stara¢ si� stopniowozmieni¢ te postawy. Gªównym elem Organizaji Sai jest umo»liwienie zªon-kom, robotnikom i urz�dnikom, prowadzenie idealnego, doskonaªego i szz�±li-wego »yia. Dlatego musimy »y¢ zgodnie ze wzniosªymi ideaªami Organizaji iprzekszataªa¢ si� w idealne istoty, a przez to pomaga¢ innym w na±ladowaniunaszego przykªadu.W Organizaji Sai nie ma dyskryminaji na podstawie przynale»no±i na-rodowo±iowej, kastowej, rasowej zy religijnej.Uiele±nienia Bosko±i. Moralno±¢ jest wa»niejsza od narodowo±i. Wi�ejpowinni±my rozmy±la¢ nad miªo±i¡ ni» nad religi¡. Jaki jest po»ytek z kul-tywowania religii bez miªo±i w seru? Taka religijno±¢ przyzynia si� tylkodo naszego szale«stwa. Mamy tylko jedn¡ religi�: religi� zªowieze«stwa, amiªo±¢ jest nasz¡ moralno±i¡. Powinni±my za±wiadzy¢ o sªuszno±i naszyhideaªów wobe ±wiata. Tylko taki rodzaj religii i miªo±i jest w stanie pomózªowiekowi w utorowaniu sobie drogi do naprawienia ludzko±i.Nasz kraj od staro»ytno±i nauzaª ludzko±¢ prawdy i prawego post�powa-nia. Jeszze teraz w naszyh tradyjah brzmi¡ eha tyh zalee«: ÿMów tylkoprawd�" i ÿDokonuj tylko prawyh zynów". Gdy tak ±wi�ty naród zostanieponownie napeªniony prawd¡ i prawo±i¡ i kiedy grzezno±¢ i miªo±¢ stan¡ si�zym± naturalnym, taki naród b�dzie ieszyª si� prawdziw¡ pomy±lno±i¡.Je±li jednak naród rozwija si� tylko naukowo, bez rozró»niania, taki rozwójidzie na marne. Jeden zªowiek dobrego sera jest bardziej warto±iowy ni» stuludzi inteligentnyh. Dobre sere jest eh¡ zasadniz¡. Kto± o dobrym serumo»e zmieni¢ aªy ±wiat. Wa»ne jest, aby u±wiadomi¢ sobie, »e zªowiek wzra-sta od sera. Gdy sere utrzymywane jest w zysto±i i pobo»no±i, zªowiekstaje si� ludzki. Mo»eie posiada¢ gª�boki wgl¡d je±li hodzi o organy zmysªowe,mo»eie mie¢ dobrze rozwini�ty umysª i mo»eie by¢ bardzo inteligentn¡ osob¡,lez najwa»niejszym skªadnikiem ludzkiego »yia jest rozwój duhowy. Na nie-wiele zda si� rozwój �zyzny, umysªowy i intelektualny bez rozwoju duhowego.�yie staje si� zysto mehanizne.Powinni±my aspirowa¢ do przeksztaªania naszego »yia w taki sposób, abyuzyni¢ je duhowym, a nie mehaniznym. Oraganizaje Sai zostaªy sformo-wane tylko po to, aby dowie±¢, »e te najwy»sze ±ie»ki s¡ naszym elem.Sªu»ie spoªeze«stwu odpowiednio do swoih mo»liwo±i. Nie próbujie si�popisywa¢. Nie dajie si� zepsu¢ przez egoizm. Przeksztaª¢ie si� w boskihsªu»ebników. Bez sªu»enia mistrzowi, nie mo»eie sta¢ si� mistrzami. Bezrobienia u»ytku ze swoih ludzkih mo»liwo±i, nie mo»eie sta¢ si� Bogiem.Czªonkowie Organizaji Sai s¡ jej kr�gosªupem. Uiele±nienia Miªo±i! Cispo±ród was, którzy s¡ organizatorami, powinni i±¢ wªa±iw¡ drog¡. Powinnidobrze si� prowadzi¢. Je±li wybierzeie zª¡ drog�, wszysy za wami pod¡»¡t¡ sam¡ zª¡ drog¡. Je±li przodowniy h¡ ksztaªtowa¢ wszeh±wiat, powinnirozwin¡¢ w sobie szlahetne my±li, ±wi�te ideaªy i bezinteresowne pragnienia.



S�U�BA W ORGANIZACJI SAI 127Nigdy nie dopuszzajie samolubnyh my±li i w imi� sªu»by nie dokonujiezynów, które wam przynosz¡ korzy±¢. Obenie staªo si� modne sªu»enie. Niepozwólie wkra±¢ si� pysze i wywy»szaniu. Dzisiejszy ±wiat jest peªen materiali-styznyh maj�tno±i i z�sto s¡ one wystawiane na pokaz. Takie przejawy egos¡ przyzyn¡ zmian w dzisiejszym ±wieie. Destrukyjne skutki pompatyznejpyhy i ego sprawiaj¡, »e bezinteresowna sªu»ba jawi si� zasadnizym elem dlapost�pu ludzko±i.Dlatego, zªonkowie Organizaji Sai powinni by¢ pro±i, bezinteresowni inieegoistyzni. Powinni kultywowa¢ ±wi�t¡ miªo±¢, boski duh po±wi�enia,ierpliwo±¢ i wspóªzuie. S¡ to ehy zªonków i urz�dników prawdziwie ukie-runkowanyh na sªu»enie.Nie wykorzystujie swojej wy»szo±i, wªadzy i autorytetu w stosunkah zinnymi. Uznawajie ka»dego jako równego w sile i autoryteie. Gdziekolwiekjeste±i, starajie si� jednak utrzymywa¢ harmoni� poprzez odnajdowanie przy-zyn trudno±i i korygowanie ih z miªo±i¡. Miªo±¢ nie mo»e by¢ zwi¡zanawªadz¡. Dysyplin� powinni±my wiela¢ miªo±i¡, a nie siªami militarnymi.Powinni±ie mówi¢ mile, a potkni�ia innyh poprawia¢ tylko miªo±i¡. Wewszystkim rozwijajie postaw� miªo±i.Rozpozynajie dzie« miªo±i¡; wypeªniajie dzie« miªo±i¡; sp�dzajiedzie« z miªo±i¡; ko«zie dzie« miªo±i¡. Oto droga do Boga.�yjie z miªo±i¡ | za wszelk¡ en�. Miªo±¢ jest Bogiem. Bóg jest wszeh-obeny. Wszysy jeste±ie uiele±nieniami Miªo±i. �yjie z miªo±i¡, sªu»-ie z miªo±i¡, radujie si� z miªo±i¡, pogr¡»ie si� w tej miªo±i. Taki jestgªówny el sªu»by. Takie jest pierwszorz�dne zadanie sªu»by. Organizaje Saipowinny »y¢ w miªo±i. Wymieniajie si� serami z miªo±i¡, dawajie miªo±¢i przyjmujie miªo±¢ oraz rozkwitajie w miªo±i. A na pieni¡dze w naszyhOrganizajah nie ma miejsa.Ja nie potrzebuj� ±wi¡ty« i ko±ioªów. Nie potrzebuj� rytuaªów w rodzajujad¹n i jag. Nasze zyny s¡ jad¹nami (o�arami), a sªu»ba skªada si� na rytu-aªy. Zatem, nasza Organizaja nie powinna zajmowa¢ si� zbieraniem pieni�dzyna ±wi¡tynie zy rytuaªy. Ci¡gle powtarzaªem, »e nie powinni±my interesowa¢si� albo wi¡za¢ z pieni�dzmi. Jeste±my stowarzyszeni jedynie z wªa±iwym pro-wadzeniem si� i harakterem. Jednak»e, niektórzy w naszej Organizaji i¡glezajmuj¡ si� takimi dziaªaniami. S¡ jeszze tay, którzy zbieraj¡ pieni¡dze podpretekstem, »e Swami pojawiª si� w ih wizjah podpowiadaj¡ im, »e potrzebuj¡pieni�dzy na budow� ±wi¡tyni. Jest to szzyt bª�dnej perepji.Nigdy nikomu nie mówiªem w »adnej wizji ani ±nie, aby robiª okolwiek ztakih rzezy. Wykorzystuj¡ oni nazw� Organizaji Sai w elu zbierania pie-ni�dzy od niewinnyh ludzi, przynosz¡ tym niesªaw� Organizaji i zyni¡ zniej aren� interesu. To prawda, »e jest to interes. Ale jaki rodzaj interesu?Naszym interesem jest jedynie wymiana miªo±i.Nikt nie powinien dawa¢ albo bra¢ pieni�dzy w imieniu Sai. Nasz skªadzªonkowski nie opiera si� tylko na ludziah biednyh. Mamy te» ludzi boga-tyh. Je±li zostan¡ podj�te jakie± dziaªania sªu»ebne i zaistnieje potrzeba pie-ni�dzy, dlazego nie mieliby wyst¡pi¢ i zamo»niejsi i pomó? Ci ludzie bogainie powinni zeka¢ na poproszenie. Czy nie maj¡ do±¢? Je±li zajmieie si�»ebraniem pieni�dzy od kogokolwiek, przyniesieie Organizaji Sai ha«b�.



128 WIZJA SAI (II)Zadbajie, by nie splami¢ dobrego imienia Organizaji Sai. Poza trosk¡,nizego nie ozekuj� od Organizaji, ani nie mam z ni¡ »adnyh zwi¡zków.Ka»dy z tu obenyh jest zªonkiem. Wszysy s¡ wielbiielami. Nie marozró»nienia na zwykªyh zªonków i funkyjnyh. Organizaja ta zostaªa stwo-rzona wyª¡znie dla was. Ka»dy zªowiek ma prawo do niej wst¡pi¢. Ka»dyzªowiek ma prawo do poprawienia swojego humanizmu. Poprawi¢ warto±iludzkie, ale nie warto±i monetarne. Je±li jaka± grupa w Organizaji zbierapieni¡dze na budow� ±wi¡tyni albo na przeprowadzenie pud¹y (obrz¡dku), takagrupa w ogóle nie jest z�±i¡ Organizaji. Wielu próbuje prowadzi¢ takie in-teresy.Nie ma ni zªego w tym, gdy jay± bogai ludzie spo±ród was, z Organizaji,poª¡z¡ swoje siªy, by o± takiego zrobi¢. Po prostu, nie próbujie zbiera¢pieni�dzy przez »ebranie od drzwi do drzwi. Sai he tylko dobra ±wiatowejOrganizaji. Wszysy powinni by¢ szz�±liwi. Ka»dy powinien poprawi¢ swójhumanizm, pomaga¢ s¡siadom i rozwin¡¢ toleranj�. Ujmijie si� za r�e iruszajie do sªu»by.Nasza Organizaja powinna przestrzega¢ dwóh gªównyh spraw. Po pierw-sze, nie dajie si� wi¡gn¡¢ w interesy pieni�»ne, rz¡dzenie i wªadz�. Po dru-gie, róbie tylko to, o jest w zasi�gu waszyh mo»liwo±i. Niehaj rz¡d zadba, oo zehe. Nie wykorzystujie jego nazwy w elu wª¡zenia si� do jakiejkolwiekdziaªalno±i. Róbie tylko te rzezy, które zdoªaie wykona¢ wªasnymi ±rodkamii które le»¡ w graniah waszyh mo»liwo±i. Gdy b�dzieie post�powa¢ zgod-nie z tymi zasadami, nawet rz¡d pomo»e wam w waszyh przedsi�wzi�iah.Jednak»e, nie zawi¡zujie »adnyh relaji mi�dzy rz¡dem i Organizaj¡ Sai wzwi¡zku ze sªu»b¡.Powiedzmy, »e zainijowali±ie jak¡± dziaªalno±¢ w opariu o o�jaln¡ po-mo rz¡du. Co si� stanie z waszym elem, gdy pó¹niej przyjdzie inny urz�dniki nie poprze waszego projektu? Dlatego, powinni±ie polega¢ tylko na sobie, anie na innyh. Jest to zaufanie do siebie. Kto±, kto wierzy w siª� Atmy, niepotrzebuje »adnej innej pomoy. Poprzez swoj¡ sªu»b� innym mo»eie zrefor-mowa¢ siebie i ±wiat. Tylko wtedy mo»eie uzasadni¢ swoje istnienie w ludzkimiele.Nie starajie si� zdobywa¢ imienia, sªawy i popularno±i. Starajie si�zdoby¢ miªo±¢. To jest unikalnym elem Organizaji Sai.[Prasanthi Nilayam, 21 listopad 1988 r. (Sai Newsletter, jesie«)℄



CUD DNIA SPORTU
Miesi¡e i dni w Prasanthi mijaj¡ tak szybko, gdy» jeste±my i¡gle za-j�i. Po Bo»ym Narodzeniu odprowadzili±my naszyh przyjaióª do Bangalore.Dla nih byª to zas powrotu do domu. Zrobili±my kilka zakupów i powróili-±my, aby Nowy Rok sp�dzi¢ z naszym Panem.W tym roku dorozny Dzie« Sportu rozpozynaª si� 11 styznia, a nagrodyrozdawano 14 styznia. Podzas Dnia Sportu Pan w udowny sposób urato-waª »yie uzenniy. Byªam ±wiadkiem nast�puj¡ego zdarzenia. Jednym zko«owyh punktów programu byªa popisowa jazda na ªaziku (jeepie) jednej zdziewz¡t z gimnazjum (ollege'u) Swamiego w Anantapur. Na stadionie znaj-dowaªa si� rampa, po której mo»na byªo przejeha¢, a na jej ko«u staªa du»arama utrzymuj¡a papierowy sztandar. Dziewzyna miaªa przejeha¢ ªazikiempo rampie, przeleie¢ w powietrzu przez sztandar, po zym wyl¡dowa¢ w natylnyh koªah i odjeha¢.Dziewzyna je¹dziªa w koªo przez jakie± trzy minuty. Wtedy nagle przewró-iª si� wielki sªup podtrzymuj¡y papierowy sztandar. Papier zostaª rozdarty, arama zwihrowana. Sªup nie nale»aª do sªabyh | byª solidny. Widzów ogar-n�ªo przera»enie. Jak sªup mógª si� poruszy¢ bez najmniejszego podmuhuwiatru? Co± dziwnego wisiaªo w powietrzu! Praowniy obsªugi po±pieszyliusun¡¢ sªup, gdy» dziewzyna i¡gle je¹dziªa w koªo plau.Kiedy usuni�to sªup, przez gªo±niki ponownie zapowiedziano popis dziew-zyny. Czuªam si� niepewnie i spi�ta. Gdy dziewzyna ustawiªa samohód,rozp�dziªa si� i wjehaªa na ramp�, prawe tylne koªo ªazika zeszªo z rampy.Równie» lewe przednie koªo oderwaªo si� od rampy i wygl¡daªo to tak, jakgdyby prowadziªa pojazd w powietrzu (patrz zdj�ie)! Co powstrzymywaªoªazik przed przewróeniem si�? W dalszym i¡gu p�dziª po rampie, zjehaª nako«u i wyl¡dowaª prosto. Dziewzyna odjehaªa. Znów zaz�ªam oddyha¢.Gdyby sªup, który podtrzymywaª sztandar, pozostaª na swoim miejsu,zahazyªyby o« koªa ªazika, które zjehaªy z rampy. Sªyszeli±my, »e Swamizauwa»yª: ÿDziewzyna przeraziªa si�, straiªa konentraj�, a Ja uratowaªemjej »yie".Tego rodzaju uda s¡ w Prasanthi na porz¡dku dziennym, ale i¡gle zadzi-wiaj¡ t� dusz�. Pytam was, kto je±li nie Bóg mógª podtrzymywa¢ póª ªazika,który jehaª w powietrzu? Zadziwiaj¡e!129



130 WIZJA SAI (II)Nast�pnego roku podzas Dni Sportu zdarzyªo si� kilka pomniejszyh ob-ra»e«. Na urozysto±i zako«zenia Swami powiedziaª uzniom, »e nie powinniniepotrzebnie ryzykowa¢.ÿWiem, »e wobe Swamiego staraie si� dowie±¢ swojej odwagi. Ni, owywoªuje niepokój widowni, nie jest dobre".Po obhodah Dnia Sportu odbyªy si� urozysto±i ±wi�ta Pongal, po któ-ryh Swami wyjehaª do Bombaju. Robert i ja zostali±my w Prasanthi. Onmiaª pewne prae na Uniwersyteie, a ja zaj�ªam si� porz¡dkami tak, jak tosobie obieaªam. Przesiaªam wszystkie rzezy, które zgromadziªam w ostatnimroku i rozdaªam je potrzebuj¡ym.Z Bombaju Swami przyjehaª do Brindavanu, tam wi� i my si� udali±my.Ta 12-ta podró» do naszego Pana okazaªa si� najlepsza ze wszystkih. Dosªow-nie psuª nas. Mieli±my najwspanialsze dar±any.Moja przyjaióªka Mihele, która mieszka w Prasanthi, przyjehaªa zoba-zy¢ Bab� w Brindavanie i przyª¡zyªa si� do nas na przejazd taksówk¡ zBangalore do Brindavanu. Poprzedniego wiezora byªa zaproszona do domuSwamiego w Brindavanie. Tego rana, gdy jehali±my razem z ni¡, podzieliªa si�z nami swoimi wspaniaªymi prze»yiami z dar±anu w domu Baby. Powiedziaªanam:| Ka»dego wiezora po dar±anie, Swami pozwala uzniom i nauzyielomprzyhodzi¢ do swojego domu. Niekiedy zaprasza te» go±i. Swami siedziw wielkiej, rze¹bionej d¹uli19 w zewn�trznym pokoju, który otaza w koªopokój wewn�trzny. Wszysy m�»zy¹ni i uzniowie siedz¡ w tym pokoju. Gdyzostaj¡ zaproszone kobiety, przehodz¡ pomostem przez pokój interview dowewn�trznego pokoju, który tak»e ma ksztaª kolisty. Kobiety niezbyt dobrzewidz¡ stamt¡d Bab�, gdy» mog¡ Go ogl¡da¢ wyª¡znie przez drzwi. Jego twarzjest przesªaniana przez uzniów, framug� drzwi i wielki �lar przy d¹uli. �ebymó Go zobazy¢, musisz siedzie¢ aªkiem na skraju z lewej strony.Ci¡gn�ªa dalej:| Ale z rado±i¡ znów siedziaªam w Jego domu, wspominaj¡, whªaniaj¡zapahy, zuj¡ ±lady Jego stóp na podªodze i sªuhaj¡ Jego sªodkiego gªosu.Swami spontaniznie wybiera uzniów albo go±i do wygªoszenia przemówie-nia, a niekiedy sam wygªasza dyskurs. �piewaj¡ tam te» bhad¹any. Pó¹niejprzehodzi przed wszystkimi paniami, udzielaj¡ im dar±anu, a na konie roz-daje prasad. Jest to bardzo szzególny zas z Bab¡.Tego wiezora po dar±anie Swami urz¡dziª bhad¹any w Sali �lubów. Poraz pierwszy, od 1979 r. w Ooty, siedziaªam tak blisko Swamiego podzasbhad¹anów. Oi¡gaªam si� z wyj±iem i w efekie opuszzaªam to miejse jakojedna z ostatnih. Byª to zwartek, 6 lutego.Kiedy wyszªam na zewn¡trz, jaki± wielbiiel powiedziaª mi, »e mój m¡»wszedª do domu Swamiego, »eby mnie poszuka¢. Zaz�ªam wi� przehodzi¢przez bram� maj¡ sew� dal tu» za sob¡. ÿSewazka" spytaªa Mataji, zy mampozwolenie wej±ia, a Mataji powiedziaªa: TAK! Miaªam ohot� j¡ wy±iska¢,ale byªoby to niestosowne.Jeszze d¹wi�zaªy mi w pami�i poranne sªowa przyjaióªki. Czy»by19D¹ula (w ang. pisowni jula lub jhoola) | wisz¡a koªyska.



CUD DNIA SPORTU 131Swami przysªaª j¡, aby przygotowa¢ mnie na dzisiejszy wiezór? Gdy mó-wiªa dzisiaj o swoih prze»yiah, nigdy bym nie uwierzyªa, »e byª to okruhprzyszªo±i Roberta i mojej. Podzas tego pobytu Swami sprawiª nam wieleniespodzianek.Stwierdziªam, »e id� w jej ±lady: przehodz� przez pomost w pokoju inte-rview do pokoju wewn�trznego. Poniewa» wze±niej mnie przygotowaªa, do-skonale wiedziaªam, gdzie usi¡±¢ : : : i mogªam st¡d widzie¢ Swamiego! Dziaªosi� to wszystko zbyt szybko | nie mogªam uwierzy¢, »e to mi si� przydarza.Jak tu si� dostaªam? Jak Robert si� tam dostaª? Oh, Panie, ja równie»musz� sk¡pa¢ si� w zapahah, pozu¢ t� podªog�, ogl¡da¢ pokój i ludzi, niespuszza¢ z Ciebie ozu i radowa¢ si� tymi niezapomnianymi hwilami. Byªoto zbyt pi�kne, aby mogªo by¢ prawdziwe!Podzas dyskursu Swamiego usªyszaªam ÿKu{ku! Ku{ku! Ku{ku!" Rozej-rzawszy si� po pokoju stwierdziªam, »e Swami ma zegarek z kukuªk¡. Kiedykukuªka sko«zyªa kuka¢, z zegara wyszli mali tanerze i ta«zyli w takt me-lodii. Zegar z kukuªk¡ w domu Boga! Zahihotaªam w duhu. Dobiegaªyko«a dwie mistyzne godziny siedzenia w domu Swamiego. Sªuhaªam jak±piewa bhad¹an, a potem udzieliª nam dar±anu i poz�stowaª prasadem, któryroznosiªy sewa dale.Byli±my z Robertem bardzo wdzi�zni Swamiemu za pozwolenie nam nawej±ie do swojego domu. Jego bªogosªawie«stwa trwaªy dalej, ka»dego wie-zora, dopóki Swami przebywaª w Brindavanie.W tym zasie nasz syn napisaª, »e w kwietniu przyje»d»a do Swamiego doKodaikanal wraz ze swoj¡ sªodk¡ »ona i ih pierwszym dziekiem, Christianem,który teraz miaª ju» rozek. Byªa to nadzwyzajna wiadomo±¢. Omin¡ª nas ih±lub, ale Swami bªogosªawiª nas przebywaniem tutaj razem z ih pierworod-nym. Postanowili±my wynaj¡¢ mieszkanie w Kodai, poniewa» w ten sposóbb�dzie ªatwiej przygotowywa¢ wªasne posiªki, zwªaszza »e przywozili Chri-stiana. Ceny hoteli w Kodai s¡ wysokie, gdyby±my wi� mogli wynaj¡¢ domz dwoma lub trzema sypialniami, podzieliliby±my si� kosztami i wypadªobytaniej.Napisali±my list do Swamiego z zapytaniem, zy mo»emy pojeha¢ do Kodaiprzed kwietniem i wynaj¡¢ dom na miesi¡. Swami podszedª do Roberta i wzi¡ªt� kartk�. Byªam nieo zaskozona, »e pozwalaª nam to zrobi¢, poniewa» jest todaleka wyprawa. Wiedziaªam jednak równie», »e w Kodai w kwietniu trudnoo miejsa, gdy» jest to szzyt sezonu w górah podzas gor¡ego lata.Swami pojehaª z powrotem do Prasanthi, a my pozostali±my z Nim do±wi�ta �iwarathri20. Byªy aªonone bhad¹any, Swami wygªosiª dwa dyskursy,a potem poz�stowaª nas posiªkiem. Poziom energi po tyh ±wi�tah jest za-wsze wysoki. Baba zalewa wszystkih swoj¡ miªo±i¡, a wielbiiele odwzajem-niaj¡ si�. Gdy jestem w takim stanie, lubi� po prostu siedzie¢ i prze»ywa¢wewn�trzn¡ bªogo±¢, ale bardzo niewiele byªo na to okazji. Wyje»d»ali±my doKodaikanal. Byª ju» 3 marze i uznali±my, »e b�dzie to najlepszy moment. W20(Maha) �iwarathri, (Wielka) No �iwy | ±wi�to przypadaj¡e w lutym lub w maru, wktórym aª¡ no nale»y sp�dzi¢ na kontemplaji o wy»szej Ja¹ni. Podzas tego ±wi�ta do lat70-tyh Swami odprawiaª sªynn¡ wibhuti abhiszek�, k¡piel srebrnej statui Shirdi Sai Baby wkreowanym przez siebie popiele, oraz ÿrodziª" przez usta �iwa lingamy.



132 WIZJA SAI (II)rzezywisto±i nie mogli±my zeka¢ znaz¡o dªu»ej, je±li hieli±my wynaj¡¢dom.Poleieli±my samolotem do Coimbatore, gdzie spotkali±my si� z Vijayem iVanit¡, bardzo dobrymi przyjaióªmi mojego syna Craiga. Peªnili oni honorowefunkje na ±lubie Craiga i Pat. Obenie mieszkali w Coimbatore i posiadalidwie ±lizne órezki. Zatroszzyli si� o nas tak, jak gdyby±my nale»eli do ihrodziny. Ih miªo±¢ i uprzejmo±¢ sprawiaªa, »e zuli±my Obeno±¢ Swamiego.Postarali si�, aby±my mieli absolutnie pewnego i dobrego kierow� na t�zterogodzinn¡ podró» w góry, który b�dzie z nami, gdy b�dziemy rozgl¡da¢si� po okoliy. W samoloie byªo bardzo gor¡o, ale gdy wjehali±my w góry,zaz�ªo si� ohªadza¢. Byªo to bardzo od±wie»aj¡e. W Indiah marze, kwie-ie« i maj s¡ niemiªosiernie gor¡e, z wyj¡tkiem krain górzystyh.Wieie, »e Sai Baba jest zawsze z nami obeny. Sam to te» i¡gle potwierdzasªowami. Nie zawsze jest to tak ozywiste, gdy jeste±my w domu wykonuj¡typowe zynno±i, gdy» wtedy nasze ego zuje si� swojsko i s¡dzi, »e panujenad wszystkim. Ale gdy tylko znajdziemy si� na kraw�dzi, wyjdziemy pozanormy, mo»emy wyra¹nie stwierdzi¢ obeno±¢ Jego Boskiej R�ki.W Kodai nie bardzo rozumiej¡ poj�ie agenta do spraw nieruhomo±i.Je¹dzili±my wi� po mie±ie szukaj¡ jakiego± szyldu. Znale¹li±my Biuro Bu-downitwa, które w rogu swojego szyldu miaªo mi�dzynarodowy symbol nieru-homo±i. Robert zapukaª do drzwi. Nikogo nie byªo w biurze, ale na biurkuzauwa»yª zdj�ie Sai Baby stoj¡ego obok jakiego± m�»zyzny. Przypominaªomi to stare westerny. Byli±my na ÿIndyjskim tropie" poszukuj¡ jakih± ±la-dów! Dzi�ki Ci Swami! Ten znak niew¡tpliwie jest dostateznie jasny.Gdy wróili±my tu pó¹niej, dowiedzieli±my si�, »e m�»zyzna ze zdj�ia zBab¡ nadzorowaª równie» pewne prae przy budowie domu Sai Baby. Zaprowa-dziª nas do dwóh domów. Pierwszy byª bardzo ªadny i posiadaª pi�kny widok,gdy» le»aª na zbozu góry. Miaªam tam wra»enie, »e jestem na ±ie»e nadWielkim Kanionem w Arizonie. Naprawd�, bardzo mi si� ten widok podobaª.Drugi dom równie» byª pierwszorz�dny. Kiedy si� rozgl¡dali±my, wsz�dziesªaªy si� ienie i dopiero, gdy wróili±my na parter, na altane pokoju go-±innego zauwa»yªam �gur� siedz¡ego Gane±y21 o wysoko±i ok. 1,2 m. Naprzeiwlegªej ±ianie znajdowaª si� oªtarz z obrazem Shirdi Sai. Dobrze, »e nieprzegapili±my Gane±y, gdy» syn Craig jest jego wielbiielem! Sai pozostawiaªnam jasny ±lad.Byª to ±lizny dom z trzema sypialniami, dwoma ªazienkami i pokojemgo±innym. Powiedziano mi, »e kuhnia zawiera ÿ jedyn¡ lodówk�" w aªymKodai. Byªaby bardzo por�zna na mleko dla dzieka. Podwórze byªo pi�kne inawet kwitªy tu kwiaty mimo, »e w górah panowaªa susza i brakowaªo wody.Zapewniono nas, »e wody byªo pod dostatkiem. Jedyn¡ wad¡ tego miejsa,jak¡ mogli±my zauwa»y¢, byªa brudna, wyboista, stroma i do±¢ w¡ska droga21Gane±a zwany te» Ganapatim (Panem duhów, ganów), Winajak¡ (Tym, który nie mapana nad sob¡) albo Wighne±war¡ zyli Panem (I±war¡) przeszkód (wighna) | sªoniogªowybóg m¡dro±i, syn �iwy i Parwati. Uwa»a si�, »e usuwa on wszelkie przeszkody, dlategozwykle jest przywoªywany przed nowymi przedsi�wzi�iami, a jego �gur� lub obraz z�stomo»na spotka¢ przy wej±iah do ±wi¡ty« i domostw. Legenda gªosi, »e to on napisaª wielk¡epopej� Mahabharatha pod dyktando m�dra Wjasy.



CUD DNIA SPORTU 133dojazdowa. Ale dom byª rzezywi±ie luksusowy jak na warunki Indii i prze-szedª nasze ozekiwania. Dzi�ki Ci Swami.Kiedy wróili±my do domu Vijaya i Vanity, zadzwonili±my do Craiga i Pa-triii informuj¡ ih o podarku od Gane±y i Swamiego. Mieli ju» potwierdzeniebiletów i powinni tu by¢ za miesi¡. Wydawaªo si�, »e ukªada si� zbyt dobrze,by mogªo by¢ to prawd¡. Mieli±my by¢ wszysy razem ze Swamim w Koda-ikanal. Jakie wspaniaªe ponowne poª¡zenie rodziny.Doko«zyli±my realizaj� naszyh planów. Vijay i Vanita mieli przywie¹¢Craiga i Patrii� do Kodaikanal.Kiedy przyjehali±my do Bangalore, Swami opu±iª Prasanthi na okres latai przebywaª w Brindavanie. Wróili±my jednak do Prasanthi, poniewa» wze-±niej nie spakowali±my naszego apartamentu. Potem po»egnali±my si� z nie-którymi z naszyh przyjaióª, którzy pozostaj¡ tam mimo niezno±nej gor¡zki.Mog� tylko wyrazi¢ moje uznanie dla ih wielkiego oddania Sai Babie.Zm�zyªy mnie upaªy, sprz¡tanie, pakowanie i podró»e. Gdy wyje»d»ali±mytaksówk¡ i nie mogªam ju» widzie¢ Prasanthi, odethn�ªam wspieraj¡ gªow�w tyª na siedzenie. Zawsze, gdy opuszzam dom Boga, robi� to z pewnymi�»arem na seru. Dot¡d nasz pobyt byª znakomity. Miewali±my satsangi(spotkania) ze wspaniaªymi lud¹mi, a ponadto aª¡ t� nadzwyzajn¡ �ask�Swamiego. Zawsze jednak pragn�ªam rodzinnego interview i zastanawiaªamsi�, zy do niego dojdzie. Wyobra»aªam sobie jak Swami rozmawia z naszymidzie¢mi i bawi si� z bobasem. Zbyt jednak daleko wybiegaªam w przyszªo±¢.Wszystko, o mogªam uzyni¢, to zªo»y¢ to »yzenie do mojej Skarbonki Sai,w której trzymam swoje nadzieje i marzenia : : : i do której kluz ma tylko On.Ka»dego ranka w Brindavanie Robert hodziª do ogrodu Swamiego, gdzieotrzymywaª z hªopami dar±an. Pewnego rana Robert spytaª Swamiego:| Czy mogliby±my otrzyma¢ pozwolenie na pojehanie z Tob¡ do Koda-ikanal i Ooty?Sai pohyliª si� ku Robertowi i wyj¡ª medal z symbolem sarwadharma22ukryty w koszuli, popatrzyª na niego i wªo»yª go z powrotem. Gdy to robiª,powiedziaª:| Tak, tak, tak.Potem Robert powtórzyª swoje pytanie, aby si� upewni¢.Wiezorami m�»zy¹ni zawsze whodzili do domu Swamiego. Kiedy panieustawiaªy si� w kolejk�, nigdy nie wiedziaªy±my, zy Swami da znak by±myweszªy, zy nie. Przez ten dwutygodniowy okres byªy mo»e 3 wiezory, wktóre nie dostaªy±my si� do ±rodka. Jestem pewna, »e Pan byª zbombardowanynaszymi wewn�trznymi naleganiami.Gdy przyhodziª sygnaª, Mataji wyra»aªa zgod� i nast�powaªo przepyha-nie si� i bieganina w elu dostania si� do pokoju i zaj�ia dobrego miejsa.Niekiedy, gdy whodziªy±my, Swami staª w przej±iu rozmawiaj¡ z hªopami.Lubiª dra»ni¢ ih i bawi¢ si� z nimi. Ih ozy zawsze byªy ze zi¡ utkwione wSwamim. Na stopah zuªam hªód marmurowej posadzki, gdy szybko rozgl¡-daªam si� za miejsem. Trudno mi byªo uwierzy¢, jak te starsze panie szybkosi� poruszaªy! Niekiedy zuªam si�, jak gdybym wbiegaªa na baz� baseballow¡.22Sarwadharma | symbol wszystkih religii w formie pi�iopªatkowego lotosu.



134 WIZJA SAI (II)Kªadªam poduszk� i siadaªam. Po stronie, gdzie mo»na byªo zobazy¢ Bab�,zawsze byªo tªozno. Ale i st¡d nie byªo ni wida¢, je±li Jego hu±tawka, d¹ula,znajdowaªa si� za bardzo z tyªu. Byªo to zym± w rodzaju zabawy w howa-nego z Panem. Ale gdy Swami wygªaszaª dyskurs, wtedy wstawaª i wi�kszalizba wielbiieli mogªa Go ogl¡da¢. Zawsze byª wybór siedzenia przy ±ia-nie, gdzie si� byªo mono ±i±ni�tym ale widziaªo si� Bab�, albo po drugiejstronie w pierwszym rz�dzie, gdzie Swami przehodziª, gdy opuszzaª pokój.Woªaª wtedy hªopów, któryh pi�iu albo sze±iu zjawiaªo si�, by otrzyma¢od Niego prasad do rozdania uzniom i m�»zyznom. Potem Swami whodziªpo shodah, a my wyt�»aªy±my szyje, aby uhwyi¢ ostatni widok na no.Robert powiedziaª mi, »e gdy panie spo»yj¡ prasad i opuszz¡ pomiesz-zenie, wszysy uzniowie i m�»zy¹ni whodz¡ do tego wewn�trznego pokoju.Ten okr¡gªy pokój si�ga w gór� a» do su�tu pierwszego pi�tra. Na pierwszympi�trze wokóª pokoju jest balkon, z którego mo»na wej±¢ do pokojów na pi�-trze. Swamiego nie mo»na jednak zobazy¢, gdy idzie tym balkonem, o ile niewyhyli si�. Gdy si� wyhyla, to po to, by pomaha¢ hªopom r�k¡ na dobra-no. Niekiedy Swami zabawiaª si� przez wyhylanie si� w ró»nyh miejsah.Jak hªopy to lubili! Duzi hªopy tak»e!Trudno byªo usªysze¢ z pokoju dla pa« wyst¡pienia m�»zyzn i uzniów.Robert zawsze opowiadaª mi najwa»niejsze rzezy, które zapami�taª. Jednegowiezora spytaªam Roberta:| Czy Swami kiedykolwiek zaprasza panie do wyst¡pie«?| Nie | powiedziaª Robert.Wªa±nie nast�pnego wiezora do wypowiedzenia si� Swami zaprosiª kobiet�.Usªyszaªam jak mój wewn�trzny gªos mówi: ÿCo on wie?" Robertowi szykujesi� kolejna przeprawa z ego.Owa kobieta usiadªa z przodu, na honorowym miejsu dla go±i. Tym ra-zem dobrze sªyszaªy±my. Swami byª bardzo przyja¹nie do niej nastawiony. Wpewnym okresie byªa ona prorektorem Uniwersytetu w Mysore, ale po rozmo-wie ze Swamim przyj�ªa inne stanowisko w Delhi. Sai Baba byª jej »yiem.Ch� si� z wami podzieli¢ jedn¡ rzez¡, o jakiej powiedziaªa, a która ukazujehumor i blisko±¢ jej zwi¡zku ze Swamim. Powiedziaªa ona mianowiie:| W moim »yiu byª taki okres, kiedy Swami na dar±anah pokazywaªmi tylko swoje pley. Nigdy nie widziaªam Go z przodu. Ale, o Swami : : :dar±an pleów jest tak samo pi�kny, jak przodem!Baba ±miaª si�, a my±my ryzaªy, gdy» do±wiadzenie to byªo nam bardzodobrze znane.Nast�pnego wiezora siedziaªam daleko z tyªu. Sªyszaªam tylko, »e Swamimówi, a mój m¡» Robert odpowiada.| Ameryka, kiedy wraasz?| W maju, Swami.| Maj | powiedziaª Baba i po hwili | Czy jedziesz do Kodaikanal?| Tak, Swami.| Gdzie jest »ona?Robert wskazuj¡ pokój pa« odpowiedziaª:| Za rogiem.| Sk¡d wiesz? (±mieh).



CUD DNIA SPORTU 135| Co robisz w Amerye? | spytaª Swami.| Jestem na emeryturze. Mieszkam u Ciebie, Swami.| Huh?| Jestem emerytem | powiedziaª Robert.| On jest emerytem | powtórzyli uzniowie.| Mieszkam w Indiah, Swami.| Czy wykonujesz pra� Sai? W Organizaji Sai?| Tak, Swami.| Co robi twoja »ona? | Swami sam odpowiada na to pytanie | Pisze,pisze, pisze. To dobra kobieta. Ty, e: : : nie (±mieh).| Jak nazywa si� ta ksi¡»ka? | spytaª Swami.| ÿWizja Sai" | odpowiedziaª Robert.| Jaki jest sens tej ksi¡»ki? Ksi¡»ki!| Tak, Swami. Mówi ona o kierowaniu nami przez wszystkie te lata.| Jak nazywa si� ta ksi¡»ka?| ÿWizja Sai".| ÿWizja Sai"Swami zagl¡da do pokoju kobiet i gªo±no woªa:| Gdzie jest twój m¡»?Poniewa» w pokoju byªy tylko dwie kobiety z Ameryki z m�»ami w s¡-siednim pokoju, kobiety siedz¡e na przedzie, które sªyszaªy o mówi Swami,my±laªy, »e mówi On do siedz¡ej równie» z przodu Barbary Sinlair. W ko«ukobieta nazywaj¡a si� Hedgemahdi podpowiedziaªa mi, »e Swami do mnie si�zwraa. Podniosªam si� na kl�zki.Tymzasem Swami kontynuowaª rozmow� z Robertem.| Jak si� ona nazywa?| Rita | powiedziaª Robert.| Nazwisko.| Brue.| Rita Brue. Tak, wiem.Swami ponownie zagl¡da do pokoju pa« i woªa przykªadaj¡ r�k� do swoihust:| Gdzie jest twój m¡».My±l� sobie, »e to jest znów to samo pytanie, które sªyszaªam ju» dwukrot-nie i daªam zªe odpowiedzi : : : Powiedziaªam:| Tylko ty wiesz, Swami.Swami jeszze raz zwraa si� do Roberta:| Gdzie zamieszkaie w Kodaikanal?| Mamy dom, który znale¹li±my.| Gdzie?| Niedaleko od Szkoªy Zion. Bardzo drogo, Swami.| Bardzo drogo. Niektóre hotele »¡daj¡ 3000 rupii za no, bez wy»ywienia.Nie marnuj pieni�dzy; niewªa±iwe wykorzystanie pieni�dzy jest zªem.Pó¹niej, po drodze do naszego hotelu Robert opowiadaª, a ja sªuhaªam.Poniewa» nie mogªam usªysze¢ dialogu ze Swamim bezpo±rednio, przekazywaªmi to, o udaªo mu si� zapami�ta¢. W umy±le odtworzyªam pytania, któreSwami zadaª na temat Kodaikanal. Powiedziaªam:



136 WIZJA SAI (II)| Roberie, my±leli±my, »e Swami posªaª nas do Kodaikanal, aby±my zna-le¹li dom dla naszej rodziny. Teraz, jednak, nie wierz�, »e taki byª powód.My±l�, »e Swami he wykorzysta¢ ten dom. To nie nasz dom, to dom Swa-miego. Kiedy byli±my u agenta do spraw nieruhomo±i w Kodai, powiedziaªon, »e Sai Baba ma bardzo maªo miejsa dla go±i w swoim domu w Kodaika-nal, poniewa» mieszkaj¡ tam uzniowie i nauzyiele. My±l�, »e Swami mo»ehie¢ wykorzysta¢ ten dom dla jednego ze swoih go±i. Jak by nie byªo, mo»ejutro podaliby±my Swamiemu list? Mogliby±my podzi�kowa¢ Mu za dom i po-wiedzie¢, »e dom jest Jego i »e byliby±my szz�±liwi, gdyby przysªaª kogo± dowspólnego zamieszkania.Nast�pnego dnia rano Robert daª Swamiemu taki wªa±nie list. Po dar±anieotrzymaªam wspaniaªy prezent. Jeden z uzniów nagraª rozmow� Roberta zeSwamim i wr�zyª mi na pami¡tk�. Byªam wzruszona. Swami my±li o wszyst-kim. �zy napªyn�ªy mi do ozu z powodu troski i zuªo±i naszego Pana Sai.Tak drobna i nieznaz¡a sprawa, któr¡ w ogóle mógªby si� nie zajmowa¢, ajednak jak to Jego spejalne dotkni�ie Bezinteresownej Miªo±i wpªyn�ªo namoje Sere i zmieniªo jego natur�. Jego Miªo±¢ jest tak przejmuj¡a. �adnamatka, »aden ojie na ziemi nigdy nie b�dzie w stanie speªni¢ zapotrzebo-wania, na jakie ka»de z nas jako dziei zaªuguje i pragnie. Ni dziwnego, »egª�boko w naszyh duszah istnieje takie pragnienie Beziteresownej Miªo±i,jak¡ mo»e da¢ tylko Bóg. Swami wypeªniaª komor� mojego Sera. Kto inny,je±li nie Bóg, mógªby uzyni¢ tak wiele?Kilka dni pó¹niej byªam hora i nie poszªam na dar±an. Byªa to trudnadeyzja, ale moje zdrowie wymagaªo uwagi. Kiedy Robert przyszedª do domu,byª podnieony wiezornymi zdarzeniami. Nie mogªam si� dozeka¢ relaji.Tego wiezora Swami otrzymaª nowy samohód : : : kasztanowatego jagu-ara! Po przemówieniah i bhad¹anah, Swami wyszedª na zewn¡trz udzielaj¡dar±anu. Chªopy ±piewali, a Swami rozbiª orzeh kokosowy i pobªogosªa-wiª samohód. Woda z orzeha spryskaªa Roberta od stóp do gªów. Swamiu±miehn¡ª si� i udzieliª mu padnamsakaru.Swami wsiadª do samohodu i pojehaª w koªo dziedzi«a. Kiedy pojawiªsi� ponownie w polu widzenia, wystawiª gªow� przez dah karoserii udzielaj¡ÿDahowego Dar±anu". Jego pozuie humoru jest zahwyaj¡e! Samohódmiaª odkrywany dah. Drobny Swami staª na przednim siedzeniu, a JegoCzarn¡ Aureol¡ miotaª wiatr. Wszystkim bardzo si� to podobaªo!Pozuie humoru Swamiego jest zym±, z zym hiaªabym si� z wami po-dzieli¢. Robert ob�ie tego do±wiadzyª w i¡gu ostatnih trzeh lat. Wydajesi�, »e Pan uwielbia dra»ni¢ nas i bawi¢ si� z nami. Pewien m�»zyzna spytaªSwamiego:| Czy mog� si� z Tob¡ poª¡zy¢, Swami?| Ale jeste± taki gruby, a ja jestem taki maªy. Jak mo»esz poª¡zy¢ si� zeSwamim? | odpowiedziaª Baba.Pewnego dnia, gdy Robert wraz z uzniami znajdowaª si� w domu Swa-miego w Brindavanie, Swami z innego pokoju zawoªaª:| Ameryka.Podszedª do drzwi, by przyj¡¢ Roberta. Byª tam ze Swamim jaki± m�»-zyzna i ogl¡dali stóª z przymoowanymi krzesªami. Stoªy takie miaªy by¢



CUD DNIA SPORTU 137przeznazone do nowej stoªówki w Prasanthi. Swami powiedziaª do Roberta:| Usi¡d¹. Co o tym s¡dzisz?Robert powieriª si� troh� i powiedziaª:| Swami, zbyt maªe dla ludzi z Zahodu.| Te» tak my±l�! | odpowiedziaª Swami.Czªowiek, który tam staª, powiedziaª:| Zrobi� siedzenia o pi�¢ entymetrów wi�ksze.| Tak | powiedziaª Swami | Ludzie z Zahodu, wiesz, suprabottoms(ÿsupertyªkowi")!Byªa to pi�kna gra sªów zwi¡zana z sanskrykim sªowem suprabhatham23.Kilka dni pó¹niej spotkaªa nas kolejna niespodzianka! Zanim wszystkie kobietyusiadªy, Swami spytaª Roberta:| Ameryka, zy mówisz po angielsku?| �rodkowozahodnim angielskim | odpowiedziaª Robert (mieszkamy na±rodkowym zahodzie; Swami miaª na my±li standartow¡ angielszzyzn�).| Ch�, »eby± wygªosiª mow� | powiedziaª Swami.Robert wstaª.| Nie teraz. Usi¡d¹. Pó¹niej.Swami daª Robertowi zas na szybkie przygotowanie si�. Byªam zasko-zona, gdy z s¡siedniego pokoju usªyszaªam gªos Roberta. Mówiª gªo±no tak,»e my kobiety mogªy±my go sªysze¢. Mówiª o samozaufaniu i rzadkim przywi-leju, jakim byªo dla nas wszystkih przebywanie tutaj z Bab¡. Potem nawi¡zaªdo roli Swamiego jako Matki, Oja, Nauzyiela i Przyjaiela. Kiedy mówiª oroli Oja, spojrzaª na Swamiego i powiedziaª do hªopów: ÿw tej roli potrz¡saswoim palem ego, strofuj¡ nas". I Robert pogroziª swoim palem ego. Swamiskin¡ª gªow¡ na znak aprobaty.Robert przemawiaª ze swego sera, a ja zuªam Miªo±¢ Swamiego. Byªotam tak tªozno, »e Robert miaª spore kªopoty ze zbli»eniem si� do Swamiego,by poaªowa¢ Jego stop�. Utarªo si�, »e zaproszeni mówy aªuj¡ Stopy Babyprzed i po wyst¡pieniu. Swami podniósª nog� do góry, a Robert uj¡ª t� male«k¡br¡zow¡ stop� w r�k�, gdy przyjmowaª padnamaskar. Tego wiezora, kiedypanie opu±iªy budynek i Swami wszedª na balkon, aby pozdrowi¢ hªopówna dobrano, spojrzaª na Roberta i pogroziª palem w kierunku hªopów!Tego dnia, kiedy szªam do naszej taksówki, Barbara Sinlair powiedziaªa:| Jutro b�dzieie mieli interview. Ka»demu z zaproszonyh mówów powyst¡pieniu Baba udzieliª interview.Powiedziaªam o tym Robertowi i oboje »ywili±my du»e nadzieje. Nast�p-nego dnia rano Robert poinstruowaª mnie:| Je±li po dar±anie Swami nie wezwie iebie, mo»e wezwa¢ mnie. Usi¡d¹wi� w miejsu, sk¡d b�dziesz widziaªa bram� po tym, jak Swami wejdzie do±rodka. Wówzas, je±li wezwie mnie na interview, ªatwo i� odszukam.Byli±my przygotowani. Ja nie zostaªam wezwana podzas dar±anu, wi�przesun�ªam si� z siedzeniem tak, by widzie¢ bram�.W ogrodzie Swami przeszedª przez mostek interview i zawoªaª Roberta.Robert szybko podszedª do Swamiego i spytaª:23Suprabhatham | szz�±ie zwiastuj¡y poranek, dobre przebudzenie; nazwa porannyhmodlitw i pozdrowie« Pana.



138 WIZJA SAI (II)| Czy to interview, Swami, zy mam wzi¡¢ »on�?Baba u±miehn¡ª si�, kilkakrotnie poklepaª go po pleah i powiedziaª:| Nie, nie, nie.Tymzasem ja posªuszna poleeniom i¡gle wpatrywaªam si� w bram�. Ja-ki± m�»zyzna wybiegª mahaj¡ r�k¡. Przyjrzaªam si� | nie, to nie byª Ro-bert. Wstaªa kobieta siedz¡a obok mnie (ona te» musiaªa mie¢ poleenia!).Oni otrzymali interview. Czy» On nie jest �glarzem! Ale zy równie» nie jestto dowodem na Jego Wszehobeno±¢? Kobieta ta siedziaªa akurat obok mnie!Nast�pnego dnia rano, przed dar±anem Sai Baba powiedziaª mi wewn�trz-nym gªosem: ÿTrzymaj swoje r�e rozwarte i rozsu« pale tak mono, jakpotra�sz. Napeªni� i r�e moj¡ �ask¡ a» si� b�dzie przelewa¢. Ty i Robertb�dzieie moimi go±¢mi i b�dzieie uzestnizy¢ w spejalnyh sesjah w moimdomu w Kodai". Pomodliªam si� do Swamiego aby, je±li to przesªanie jestprawdziwe, udzieliª mi Padnamaskaru podzas dar±anu. Drogi Swami, udzielmi Padnamaskaru.Po dar±anie podeszªa do mnie dziewzyna z ró»¡, któr¡ o�arowaªa Swa-miemu. Powiedziaªa, »e he, abym ja j¡ przyj�ªa. Nigdy przedtem nie widzia-ªam tej dziewzyny. Ale ró»� przyj�ªam z rado±i¡. Czy ±miaªabym marzy¢ ozym± wi�kszym?Gdy po dar±anie spotkali±my si� z Robertem, podzielili±my si� wra»eniami.W ogrodzie Swami zabawiª si� nieo z Jimem Sinlairem i Robertem. Stalitam we dwóh. Swami si�gn¡ª do taki uznia, wzi¡ª gar±¢ sªodyzy i rzuiª jehªopom. Potem powtórzyª t� zynno±¢. Nast�pnie wzi¡ª trzei¡ gar±¢ i udaª,»e rzua Jimowi i Robertowi. Oni ruszyli w przód nastawieni na hwytaniesªodyzy. Swami ponowiª pozorowany rzut, a oni znów podobnie zareagowali.Za trzeim razem przywoªaª ih do siebie i zamkni�t¡ pi�±i¡ wªo»yª sªodyzedo r�ki Jima, a potem Roberta. Na konie powiedziaª:| Dru»yna.Po odej±iu Swamiego, ka»dy otworzyª dªo«. Jim miaª trzy sztuki, a Robert| pi�¢. Lizba sztuk odpowiadaªa dokªadnie lizebno±i rodzin. Po odjeha-niu jednej z dwóh órek Jima, byªo ih troje. Nas byªo pi�ioro, wlizaj¡do rodziny Craiga, Patrii� i Christiana. Nie mamy pewno±i, o miaªo zna-zy¢ sªowo ÿdru»yna" (albo ÿpazka"). Mo»e to, »e obaj byli ojami, obajAmerykanami i obaj jehali do Kodaikanal.To, »e Sai w rzezywisto±i napeªniª sªodyzami r�e Roberta, upewniªomnie o prawdziwo±i wewn�trznego przesªania o napeªnieniu moih r¡k �ask¡.Pewnego wiezora w Sali �lubów po bhad¹anah Swami wygªosiª dyskurs.Za ka»dym razem, gdy Swami przemawia, wielk¡ rado±i¡ jest przebywanie wJego Obeno±i, szzególnie w Brindavanie, gdy» jest tam bardziej kameralnieni» w Prasanthi.Tego wiezora Swami poprosiª dyrektora ollege'u w Brindavanie, Anil Ku-mara, aby tªumazyª na angielski. Byªa mi�dzy nimi jaka± elektryzno±¢, ja-kiej nigdy dot¡d nie widziaªam. Kumar posiadaª swobodne, osobiste stosunkiz Bab¡. Wida¢ to byªo podzas aªego dyskursu | w ih humorze, gestahalbo ±miehu. Wszystko odbywaªo si� na luzie.Od wielbiieli usªyszaªam nast�puj¡e stwierdzenie, które teraz Baba po-twierdzaª:



CUD DNIA SPORTU 139ÿGdy dotykaie Stóp Pana, wst�puje w was Jego Bosko±¢. Ten Boski ogie«spala wady i wszystkie grzehy. Nie wystarza byie dla Pana drogim; musiieby¢ blisy. Blisy i drodzy; miªo±¢ i zbli»enie musz¡ i±¢ w parze, poniewa»ka»dy dotyk Boga uwalnia was od karmy." [Dyskurs, Brindavan, marze 1992 r.℄Z ko«em mara dobiegªa ko«a szkoªa w Brindavanie. W ostatnim dniuszkoªy Swami pobªogosªawiª ka»dego uznia padnamaskarem i pazkami wi-bhuti. Matka Sai staªa przed nami tego wiezora przemawiaj¡ do uzniów zwielk¡ miªo±i¡ i wspóªzuiem. Gdy podhodzili, aby Go dotkn¡¢, hªopyprosili Swamiego, »eby nie odje»d»aª. Wydawaªo si�, »e w odpowiedzi na ihuzuia Pan oi¡ga si� z odej±iem.Dla niektóryh uzniów | tyh, którzy ko«zyli nauk� | mógª by¢ toostatni dar±an jako uzniów w domu Swamiego. Przypomniaªa mi si� rozmowaprzeprowadzona przed kilku laty z jednym z wyhowanków szkoªy Swamiego.Powiedziaª mi wtedy, »e rado±¢ pozostawania naprawd� blisko formy Swamiegoprzynosi równie gª�bok¡ bole±¢, gdy uzniowie musz¡ odej±¢. Nikt nie hiaªopuszza¢ Miªo±i Matki Sai. Ih smutek dawaªo si� wyzu¢.



KODAIKANAL
W a±ramie panowaªa ÿgor¡zka Kodai". Wielbiiele pakowali si�, robilirezerwaje i przygotowania do podró»y. Zje»d»ali go±ie Swamiego, a w±ródnih para, któr¡ znali±my | dr Jak Hislop i Vitoria. W tym roku Swamizaprosiª ih do siebie do Kodaikanal. Robert powiedziaª Jakowi o wynaj�tymprzez nas domu w Kodai i »e, je±li h¡ z nami zamieszka¢, b�d¡ mile widziani.Swami oroznie, w letnie wakaje, wybiera pewn¡ lizb� uzniów i zabieraih ze sob¡. W kwietniu w Puttaparthi jest bardzo gor¡o, a góry s¡ wspa-niaªym shronieniem przed upaªami. Ci uzniowie w Kodai byli w entrumzainteresowania Swamiego. Traktowani byli jako Jego go±ie i mieszkali wJego domu. Czy mo»eie wyobrazi¢ sobie 30 dni »yia w bezpo±redniej blisko-±i Jego Boskiej Formy? Jaka» to zah�ta, wyzwanie do pray w i¡gu rokuszkolnego. Musi by¢ to ÿWielka Nagroda" dla ka»dego uznia w ollege'u Baby.W ko«u wybór hªopów z Prasanthi i Brindavanu zostaª dokonany.Swami zwoªaª zbiórk� tyh 28 uzniów na terenie Brindavanu, aby przygo-towa¢ ih na to ÿostatezne do±wiadzenie" ih mªodego »yia.Proes selekji uzniów | dobrego towarzystwa | przypomina mi o kiero-wanyh do nas sªowah Swamiego. Mówi on: ÿPowiedz mi jakie masz towarzy-stwo, a powiem i kim jeste±. Zmienisz si�, gdy b�dziesz przebywaª z dobrymilud¹mi. Dobre towarzystwo jest koniezne dla dobrego syna".[Kodaikanal, kwieie« 1992 r.℄Na dzie« przed naszym odjazdem, Sai Baba w ostatniej hwili zaprosiªniektóryh z nauzyieli. Wszystkih wielbiieli, niezale»nie od tytuªu i pozyji,Swami trzyma ÿna bazno±¢". Pozyja po prostu ni dla Niego nie znazy.Takie podziaªy wyst�puj¡ jedynie w naszyh umysªah.Miªo±¢ Swamiego przekraza zdolno±¢ pojmowania zªowieka. Ale Jegoprzykªad pokazuje gª�bi� Jego Miªo±i i w sposób zrozumiaªy informuje o JegoPosªaniu. Poprzez przykªad Swamiego do±wiadzamy NAJWI�KSZEJ MI�O-�CI, JAK� ZNA CZ�OWIEK i w ko«u zdajemy sobie spraw�, »e równie»my mo»emy by¢ »ywymi ±wiadetwami Jego Bosko±i. W naszym ±wieie taWzniosªa Miªo±¢ jest niewiadom¡. A jednak, ten rodzaj Miªo±i jest wªa±nietym, o Bóg zuje w stosunku do ka»dej »ywej istoty w naszymWszeh±wieie.Mówi¡ aªkiem prosto, On nas Koha | bez ±ladu ego.Sai Baba mówi: ÿWierzie, albo nie wierzie, ale powiem wam jedno. We140



KODAIKANAL 141Mnie nie ma najmniejszego ±ladu wªasnego interesu. Cokolwiek robi�, jak¡-kolwiek drog¡ kroz�, wszystko jest pomy±lane dla szz�±ia wszystkih, dladobra wszystkih i dla post�pu wszystkih. Ani jeden Mój zyn nie zostaje pod-j�ty dla zaspokojenia Moih wªasnyh, osobistyh pragnie«. Pragnienie jestMi zym± obym. Wszystkie Moje »yzenia id¡ tylko w kierunku poprawy po-my±lno±i ±wiata. Jedynym elem Sai jest to, by aªy ±wiat byª szz�±liwy."[ÿSathya Sai Speaks" XI, s. 59℄W dniah poprzedzaj¡yh wyjazd Swami zapraszaª hªopów na interview,aby informowa¢ ih o podró»y. Powiedziaª im, o b�d¡ potrzebowali i zobo-wi¡zywaª ih do przygotowa«.Pewnego wiezora na dyskursie w Kodai powiedziaª: ÿAtmosfera w Prasan-thi jest inna ni» tutaj. Jest tam bardzo gor¡o, nosi si� przewiewne odzienia.W Kodai jest hªodno, musiie nosi¢ swetry. Je±li nie jeste±ie przygotowani,to wasz bª¡d. Tak samo jest ze ±wiatem zewn�trznym. Jest on zªy i musiiesi� na« przygotowa¢."W miar� upªywu dni, gdy zbli»aª si� dzie« wyjazdu mo»na byªo zauwa»y¢,jak ÿgor¡zka Kodai" przybiera na sile.Jak i Vitoria Hislopowie przyj�li zaproszenie Roberta do zamieszkania znami. Chieli±my zatroszzy¢ si� o nih tak, jak zrobiªby to Baba. Byli oniJego go±¢mi, a nie naszymi. Poniewa» podró»owali samolotem do Coimbatore,znów zwróili±my si� o pomo do naszyh przyjaióª Vijaya i Vanity Kumarów.Hislopowie b�d¡ ih go±¢mi w imieniu Swamiego. Gospodarze dopilnuj¡,by mieli tego samego kierow�, który przewoziª nas, gdy» znaª on miejse wy-naj�tego przez nas domu. Udzielenie wskazówek komu± innemu byªoby trudne,poniewa» tutejsze zaniedbane drogi nie miaªy oznaze«. Nikt inny nie potra-�ªby znale¹¢ tego domu. Dobro¢ Swamiego sprawia, »e wszystkie szzegóªyzostaj¡ dograne.W przeddzie« wyjazdu Swami daª ka»demu uzniowi jad¡emu do Kodaiaparat fotogra�zny i zmaterializowaª piguªk� do spo»yia przed odjazdem.Zdaje si�, »e w ubiegªym roku niektórzy uzniowie pohorowali si� w autobusiejad¡ym po kr�tyh górskih drogah. Swami stosowaª ±rodki zapobiegawze.My równie» spakowali±my si� i powiedziano nam, o której godzinie winni-±my znale¹¢ si� w a±ramie, »eby doª¡zy¢ do karawany Swamiego. Przybylismytam wze±niej, okoªo godz. 4 rano i, ku mojemu zaskozeniu, zastali±my jakie±20 albo 30 samohodów ju» zekaj¡yh w koleje na uliy. Pomy±laªam sobie:ÿJak»e rozprzestrzeniªa si� Misja Swamiego; przed laty, gdy jehaª do Ooty,byªy z nim tylko ztery samohody". W moje sere zakradªa si� nostalgia zaminionymi latami.Poszli±my do ogrodu na tyªah, otrzymali±my dar±an Swamiego, zostaªyrozbite orzehy kokosowe i Swami odszedª. Nasz kierowa udaª si� inn¡ tras¡mówi¡, »e pojedzie na skróty. Jehali±my jakie± 45 minut po zym kierowazawoªaª: ÿTam jedzie Swami". Obróiªam si� patrz¡ w tyª za nasz samohód,ale nizego nie zobazyªam. Kiedy odwraaªam si� znów do przodu : : : zuum| obok nas, z naprzeiwka, przejehaª samohód Swamiego z dªug¡ parad¡samohodów pod¡»aj¡yh za nim. Nie jehali±my za Swamim | jehali±myw przeiwnym kierunku! Wniosek: nie ma skrótów do Sai Baby. Pytam:| Dlazego jedziemy w odwrotn¡ stron¡.



142 WIZJA SAI (II)Okazaªo si�, »e kierowa powinien uzyska¢ pozwolenie przekrozenia gra-niy stanowej. Poniewa» nie zdobyª takiego zezwolenia w przeddzie«, musie-li±my zeka¢ w koleje z innymi samohodami, któryh kierowy te» nie mieliprzepustek. Kierowa powiedziaª nam, »e jehanie za Swamim jest bardzo nie-bezpiezne, gdy» wszysy wielbiiele h¡ znale¹¢ si� za Jego wozem. Kierowylekkomy±lnie wyprzedzali siebie nawzajem niepotrzebnie ryzykuj¡.Nasz kierowa mówiª, »e dwa samohody ju» miaªy wypadki. Powiedzieli-±my kierowy, aby nie przejmowaª si� trzymaniem samohodu Swamiego. Miaªprowadzi¢ po prostu normalnie.Gdy jehali±my przez równiny i pustyni�, byªo bardzo gor¡o. Kierowai�»ko to znosiª, dlatego Robert zwil»aª hustezk� i przykªadaª mu do gªowy.To samo i mnie robiª. Paruj¡a woda dawaªa odzuie hªodu. Im wy»ejsªo«e wznosiªo si� na niebo, tym byªo gorzej. Ju» nie mogªam si� dozeka¢gór. Ale zaj�ªo to jakie± 6 albo 7 godzin. Temperatura przekrazaªa 43 ÆC.Bardzo ieszyªam si�, »e Hislopowie leieli samolotem do Coimbatore.Nawet samohody nie wytrzymywaªy. Wielokrotnie zatrzymywali±my si�przy innyh taksówkah, które przegrzaªy si�. My równie» musieli±my si� za-trzyma¢ po wod� i »eby silnik nieo ostygª. Podró» oraz bardziej si� przei¡-gaªa. Byli±my dobrze zaopatrzeni w wod� i pomara«ze. W tyh warunkahnie mogli±my sobie pozwoli¢ na brak napojów.Podzas podró»y Swami przesiadª si� do autobusu z uzniami, zamiast wy-godnie jeha¢ w swoim klimatyzowanym samohodzie. Gor¡zka skªoniªa jed-nego z uzniów do wzi�ia kawaªka tektury i spróbowania wahlowania naszegoPana Sai. Baba nie zgodziª si� mówi¡:| Znosz� to, o i wy znosiie.Sai Baba i¡gle okazuje nam swoje wspóªzuie i usªu»n¡ Miªo±¢. Nie tylkodaje On od siebie ludzko±i, ale daje to w sposób bezinteresowny i niewymu-szony. Przez aªy zas, jaki miaªam przywilej sp�dzi¢ z Sai Bab¡, nigdy niewidziaªam »adnego znaku ego z Jego strony.Nigdy nie mówi o sobie. Nie prosi o �zyzne wygody. Zawsze w peªni panujenad sob¡. A przede wszystkim, zawsze jest nam dost�pny, niezale»nie odmiesi¡a zy roku.Jego Boska Misja trwa ju» pi�¢dziesi¡t lat. Dzie« w dzie« udzielaª dar±anu.Przekªadaj¡ na nasz j�zyk: siedem dni w tygodniu, dwana±ie miesi�y wroku, przez pi�¢dziesi¡t lat zawsze ÿna sªu»bie". Jest nieprawdopodobne, abyzªowiek mógª praowa¢ w sposób i¡gªy dla innyh, nie bior¡ przy tym dlasiebie »adnego wynagrodzenia. Nawet w zasie Jego wakaji letnih w Ootyalbo Kodaikanal, tysi¡e odwiedzaj¡yh siedzi na terenie Jego posiadªo±izekaj¡ na Bªogosªawie«stwa i Dar±an. Jego wakaje, to tylko zmiana adresu,a nie porz¡dku dnia.Kiedy dotarli±my do gór, jehali±my z maruderami | wszysy w wozahÿszybkiego ruhu" wymin�li nas wze±niej. Mnie podobaªa si� wolniejsza jazda.Im wy»ej si� wznosili±my, tym hªodniejsze stawaªo si� powietrze. Byªam zm�-zona. Siedzieli±my w samohodzie od zwartej godziny z rana, a teraz byªoju» blisko szóstej wiezorem. Podró» zaj�ªa nam znaznie wi�ej zasu ni» nammówiono.Jad¡ wyboist¡ drog¡ do domu, modlili±my si�, »eby ów zªowiek od nieru-



KODAIKANAL 143homo±i post¡piª zgodnie z umow¡ i zapewniª wysprz¡tanie domu i pozosta-wienie kluzy u obsªugi mieszkaj¡ej za budynkiem : : : dozory i jego rodziny.Wysªali±my do niego list informuj¡ o terminie przyjazdu.Okazaªo si�, »e ów zªowiek wyjehaª z miasta, a wspomniana rodzina niemiaªa kluzy, ani nie mogli wej±¢ do ±rodka, by posprz¡ta¢. Usiadªam wi� nashodah i wezwaªam o pomo mojego ÿBoga Matk� Sai". Rodzina dozorymówiªa bardzo sªabo po angielsku, a my w ogóle nie znali±my ih j�zyka ojzy-stego, dlatego porozumiewanie si� byªo powa»nym problemem. Rozszyfrowaniesªów i gestów zaj�ªo obu stronom sporo zasu.Przydaª si� i nasz taksówkarz. Pó¹niej syn dozory pojehaª taksówk¡poszuka¢ kluza. Siedzieli±my w milzeniu na shodah ganku patrz¡, jaksªo«e howa si� za góry i przygl¡daj¡ si� przehodz¡ym wie±niakom. Domten byª zawieszony na zbozu góry i mogli±my st¡d widzie¢ domy i haty,którymi upstrzone byªy zboza.Przywieziono kluz i Mary, »ona dozory, zaprosiªa nas do domu. Byªoudownie tam si� znale¹¢. Mary mówiªa nieo po angielsku, a reszta rodzinyni nie znaªa tego j�zyka. Byªa ona najsªodsz¡ kobiet¡ i podbiªa sera naswszystkih!Nast�pnego dnia rano udali±my si� na dar±an do domu Swamiego w Kodai.Jego dom znajduje si� okoªo 100 m od drogi za stromym podjazdem. Kolejkidar±anowe i¡gn�ªy si� ulizkami wielkiego parku, jaki otazaª jezioro. Byªo topi�kne miejse. Góry, jezioro, sosny, kwiaty i hªodne powietrze | wszystkoupi�kszaªo Bªogosªawion¡ wizyt� Sai.Na ko«u podjazdu znajduje si� pla u»ywany do dar±anów. M�»zy¹nisiedzieli po lewej stronie budynku Sai, a kobiety | z prawej. W tym roku, wtrose o swoih wielbiieli, Swami kazaª zrobi¢ zadaszenia do dar±anów. Plawyementowano i zmontowano nad nim dah, gdy» kwieie« byª miesi¡emmonsunów i mo»na byªo spodziewa¢ si� deszzów w wielu popoªudniah.Gdy w tym roku przyszªy te popoªudniowe deszze, a przyjezdnyh przy-byªo na tyle, »e nie mie±ili si� pod dahem, wielu zmokªo. Z tego powodu wnast�pne popoªudnie nasz drogi, troskliwy Pan zrezygnowaª z dar±anu. Nie-którzy z wielbiieli wysªali do Niego telegram o tre±i: ÿNie dbamy o to, »ezmokniemy albo si� przezi�bimy. Wszystko, na zym nam zale»y, to Twójdar±an. Z miªo±i¡ | Twoi wielbiiele".Nast�pnego dnia pojawiªo si� ogªoszenie: ÿPopoªudniowe Dar±any zostan¡wznowione". Ih miªo±¢ i modlitwy zmi�kzyªy sere Pana.Sai powiedziaª: ÿW wieku dwapara Indra wywoªaª wielk¡ ulew�. Ludziedotkni�i t¡ powodzi¡ modlili si� do Pana: ¯O Panie! My i nasze bydªo ier-pimy z powodu tej ulewy. Uhro« nas przed tym deszzem®. Pan odpowiedziaª:¯Nie mog� powstrzyma¢ tego deszzu. Wszystko, o ma si� zdarzy¢ w przyro-dzie, musi si� odby¢. Ale ja mam prawo broni¢ was przed jego nieszz�±liwymiskutkami. Deszz przyhodzi zgodnie z prawami przyrody. Te naturalne zjawi-ska musz¡ przebiega¢ swoimi torami. Maj¡ jednak na wzgl�dzie wasze oddaniei modlitwy, podnios� t� gór� i zapewni� wam wszystkim shronienie." (Chodzitu o podniesienie góry Gowardhana przez �ri Kriszn�.)ÿWiatr mo»e zgasi¢ lamp�. Bosko±¢ obdarzyªa lamp� zdolno±i¡ wysyªania±wiatªa. Zdolno±i wiatru i ±wiatªa pohodz¡ od Boga. Niem¡drze robiªby kto±,



144 WIZJA SAI (II)rozkazuj¡ wiatrowi nie zdmuhiwa¢ lampy. To, o nale»y uzyni¢, to osªoni¢lamp� przed podmuhem wiatru zakªadaj¡ komin. Jest to w zakresie ludzkihmo»liwo±i.Te przykªady powinny stanowi¢ dla was podpowied¹, jak powinno si� kon-trolowa¢ siªy przyrody, a nie stara¢ si� post�powa¢ wbrew naturalnym prawom.Wynika z tego, »e zªowiek ma swobod� korzystania z rzezy zapewnionyhprzez Stworzyiela. Ale powinien on u»ywa¢ swojej zdolno±i rozró»niania, abystwierdzi¢, o jest dla niego korzystne, a zego nie godzi si� wykorzystywa¢."[ÿSanathana Sarathi", lipie 1992, s. 162℄Dr Hislop mówiª o pot�dze modlitwy i opowiedziaª o nast�puj¡ym wyda-rzeniu. ÿPewnego roku Swami wysªaª mnie do Brindavanu, abym powiedziaªuzniom, »e nie przyjedzie tak, jak byªo planowane. Jego podró» miaªa si�opó¹ni¢. Po zawiadomieniu uzniów przyjehaªem z powrotem do Prasanthii stwierdziªem, »e Swami wyje»d»a tak, jak pierwotnie planowaª. SpytaªemSwamiego:| Dlazego posªaªe± mnie do Brindavanu, »ebym powiedziaª hªopom,»e nie przyjedziesz? Teraz widz�, »e wyje»d»asz do Brindavanu zgodnie zpierwotnym planem.| Poniewa» oni modl¡ si� do Swamiego, aby przyjehaª.W pobli»u domu Swamiego zbudowano drugi dom. Byª to jednopi�trowybudynek. Na parterze mie±iªa si� du»a pi�kna sala bad¹anowa. W przylegªympomieszzeniu Swami udzielaª te» interview.Droga dojazdowa skr�aªa w lewo przy nowej sali bad¹anowej i ko«zyªa si�przy domu Sai. Wszystko byªo nowiutkie i pi�kne. Drzewa i kwiaty upi�kszaªyt� drog�, ogród i dom. Ni dziwnego, »e Swami lubiª tutaj sp�dza¢ swoje letniewakaje z hªopami. Byª to raj.Warunki tutaj panuj¡e bardzo ró»niªy si� od tyh w Ooty. Dom Baby byªnowszy, nie miaª takiego harakteru szkoªy jak w Ooty, lez znajdowaª si� po-±ród domów mieszkalnyh. Wyobra¹ie sobie byie s¡siadem Baby! Niektórzys¡siedzi siedzieli na swoih frontowyh gankah i otrzymywali dar±an.Rano mieli±my pi�kny dar±an. Swami wyszedª z domu na ganek, a potemprzeszedª przez drog�, by popatrze¢ na poboze udzielaj¡ tym samym dar±anusiedz¡ym poni»ej wielbiielom. Oto wspaniaªa twarz Sai Baby wyhyn�ªaz tego balkonu ogrodowyh kwiatów stwarzaj¡ najsªodszy obraz i marzeniefotografa. Robert powiedziaª:| Otrzymali±my pozwolenie pój±ia do domu Swamiego po wiezornymdar±anie". Panie miaªy ustawi¢ si� w kolejk� na drodze prowadz¡ej do domu.Czuªam si� jak gdybym prze»ywaªa sen. Mogªam jedynie powiedzie¢: ÿDzi�-kuj� Ci, dzi�kuj� Ci, dzi�kuj� Ci Swami".Hislopowie mieli przyjeha¢ tutaj jutro, a nasze dziei | ztery dni pó¹niej.Miaªam przed sob¡ aªodzienne sprz¡tanie i porz¡dkowanie domu. Chiaªammie¢ wszystko gotowe na ih przybyie. Mary i ja praowaªy±my r�ka w r�k�sieraj¡, skrobi¡ i myj¡ gor¡¡ wod¡ wszystkie nazynia i sprz�t w kuhni.Nie hiaªam, by ktokolwiek si� rozhorowaª. Sªyszeli±my, »e w ubiegªym rokuw Kodai wielu wielbiieli horowaªo.Wymyªy±my póªki i szuady, a potem wyªo»yªy±my je zystym papierem.Wszystko, wª¡znie z materaami i poduszkami, poszªo na zewn¡trz do wy-



KODAIKANAL 145trzepania i wywietrzenia na sªo«u. Baba mówi: ÿCokolwiek robiie, róbie topeªnym serem. Nie w sztuzny sposób." [Kodaikanal, kwieie« 1992.℄Pó¹niej zerwaªam kilka kwiatów z otozenia domu i poªo»yªam je na oªta-rzu, dzi�kuj¡ Gane±y, jak równie» Shirdi Sai. Pomy±laªam, »e to iekawe i» wtym domu znajduj¡ si� akurat te dwa bóstwa. Pani Hislop jest bardzo oddanaShirdi Sai, za± Craig | Gane±y : : : oboje byli go±¢mi, którzy tu zamieszkaj¡.Swami dba o najdrobniejsze szzegóªy.Po±piesznie przygotowaªam si� na popoªudniowy dar±an. Przez aªy dzie«my±laªam o pój±iu do domu Swamiego. Nie mogli±my si� z Robertem doze-ka¢. Zazynaªam zu¢ si� tak, jak uzniowie z Kodai | nie do wiary radosna.Poszªam w ±lady innyh kobiet i ustawiªam si� w kolejk�. My±l�, »e tegopierwszego wiezora byªo nas okoªo dwadzie±ia. Sewa dale miaªy strasznezadanie odró»nienia go±i od innyh osób. Upªyn�ªo kilka dni zanim rozpra-owaªy ten problem. W tym roku byªo dwukrotnie wi�ej wielbiieli, ni» wpoprzednim. Gdziekolwiek nie pojedzieie z Bab¡, wsz�dzie zbieraj¡ si� tªumy.Ile zostaªo nam jeszze zasu, nim speªni si� Jego przepowiednia: ÿB�dzie takwielu ludzi, »e b�d� wygl¡daª jak maªa pomara«zowa kropka w oddali"?Przeszªy±my aª¡ grup¡ po kilku stopniah ganku, a potem, przez wej±ie,do pokoju go±innego. Tutaj uzniowie i m�»zy¹ni siedzieli wokóª krzesªaBaby. Kobiety zostaªy posadzone po s¡siedzku w pokoju obiadowym. Byªy±myoddzielone drewnian¡ balustrad¡. Pokój obiadowy znajdowaª si� o stopie«wy»ej od go±innego, o poprawiaªo nasze mo»liwo±i ogl¡dania Swamiego.Tym razem zagl¡daªy±my przez szzeble balustrady.Jego dom byª bardzo przytulny. Nie byª tak wielki, jak ten w Brindavanie imiaª rozmiary normalnego pokoju mieszkalnego. Dzi�ki temu, Swami byª bar-dzo blisko nas, mimo »e przebywaªy±my w s¡siednim pokoju. Pokój go±innybyª tak maªy, »e m�»zy¹ni byli mono stªozeni i musieli porz¡dnie si� ±isn¡¢,aby si� tam zmie±i¢.W rogu znajdowaª si� kominek, a obok Jego krzesªa staª stóª Sai z aª¡ Jegopozt¡. Nad krzesªem Swamiego wisiaª drugi zegar z kukuªk¡! Przy ±ianiez lewej strony Baby staªa kanapa. Wi�ej mebli nie byªo w pokoju. My±myzajmowali aª¡ pozostaª¡ przestrze«.Swami o wiezór whodziª przez drzwi po stronie m�»zyzn i powolutkukierowaª si� w stron� swojego krzesªa. Najpierw przehodziª mi�dzy m�»zy-znami, którzy siedzieli z tyªu, a potem podhodziª do uzniów zebranyh wokóªJego podnó»ka i krzesªa na przedzie pokoju. W tym zasie m�»zy¹ni korzy-stali z mo»liwo±i dotkni�ia Jego stóp albo r�ki. Niekiedy Swami klepaª kogo±po ramieniu, obdarzaª u±miehem albo o± mówiª. Staªo si� to bliskim wszyt-kim wiezornym rytuaªem. Dla m�»zyzn szzególnie atrakyjne byªo siedzeniew miejsu, gdzie Swami przehodziª.Sai, przed swoim wiezornym dyskursem, zapraszaª m�»zyzn� lub uzniado wyst¡pienia lub za±piewania. Niekiedy uzniowie reytowali Wedy. Bababyª z tego zadowolony i zahowywaª si� jak dumny ojie, którego dziekodokonaªo wielkiego wyzynu.Swami hiaª, aby uzniowie nabrali ufno±i w swoje mo»liwo±i i przezaªy dzie« dawaª im wiele okazji do przemawiania i ±piewania w swojej BoskiejObeno±i, kieruj¡ i poprawiaj¡ ih. Powiedziaª im:



146 WIZJA SAI (II)| Doªó»ie wysiªków, by praktykowa¢. Po o wysªuhiwa¢ nauk Sai bezpraktyki? To, o zostaje wysªuhane, musi zosta¢ przesªane do Sera! Dzisiajwszystko idzie z gªowy do ust. Wszystko powinno i±¢ z gªowy przez sere.Gdy to mówiª, Swami trzymaª swoj¡ r�k� bardzo sªodko na seru. Po-wiedziaª nam, »e mówimy to, zego si� nauzymy. Wiedza idzie z gªowy doust. Ale to, zego si� nauzymy ma i±¢ przez sere. Ile» to razy mówiª nam,»e Miªo±¢ mo»na wyrazi¢ jedynie przez sªu»b�. Poniewa» miªo±¢ pohodzi zsera, he On, aby±my przyswajali Jego nauki, omijali usta i z sera rozdzielalimiªo±¢ w zynah sªu»ebnyh praktykuj¡ to, zego uzy.Powiedziaª nam: ÿGdy kohaie Boga, idzieie za Nim i stosujeie si� doJego przykaza«". [Kodai, 18 kwietnia 1992 r.℄Wielbiiele i uzniowie mówili gªównie o swoih osobistyh do±wiadzeniahi o tym, jak Swami pomógª im albo ih rodzinom. Niektórzy opowiadali otym, jak Baba interweniowaª w skrajnyh przypadkah ratuj¡ im »yie. Mnieosobi±ie zahwyaªo przygl¡danie si� reakji Swamiego na te osobiste prze»yiamówów. Jedn¡ rzez¡ jest opowiedzenie komu± jakiej± historii z Bab¡, azupeªnie inn¡ przedstawienie jej w Obeno±i Sai Baby! Wzruszaªa mnie Jegoskromno±¢.Sai Baba powiedziaª, »e Jego tematem przewodnim na ten miesi¡ b�d¡ÿ�ywoty ±wi�tyh". Swami mówiª nam o harakterze, zahowaniu i po±wi�-eniu tyh wielkih dusz, które »yªy na ziemi. Wyja±niaª nam nasze rol� iwªa±iwe post�powanie w stosunkah guru { uze«.ÿIstniej¡ trzy rodzaje oddania. Pierwszy stwierdza: jestem twój; drugiutrzymuje: ty jeste± mój; trzei za± o±wiadza: ty i ja jeste±my jednym i tymsamym. Ka»dy odpowiada po prostu stopniowi we wznosz¡ym si� szeregu, aostatni z nih jest najwy»szy.Na pierwszym stopniu Pan jest aªkowiie wolny, a wielbiiel | aªkowiiezwi¡zany. Sytuaja ta jest podobna do zwi¡zku koiy i koi¡tka; koia prze-mieszza koi¡tko jak he; koi¡tko tylko miaªzy i przyjmuje wszystko, o si�dzieje. Taka postawa jest bardzo ªagodna i dla wszystkih jest ªatwo osi¡galna.Na drugim, wielbiiel wi¡»e Pana, który w tym kontek±ie nie jest wolny! Wiel-biiel mo»e zwi¡za¢ Pana z Jego Miªo±i¡ swoim oddaniem, które przytªazai pokonuje jego egoizm. Gdy zªowiek jest przepeªniony tego typu oddaniem,Pan Osobi±ie Bªogosªawi go wszystkim, zego potrzebuje; Jego ªaska zaspokajawszystkie jego pragnienia."Po zako«zeniu dyskursu Swami zarz¡dziª, aby uzniowie i sewa dale roz-dali prasad. Przypomina mi to dom mojej matki, w którym, gdy nadhodziªapora wyjazdu dziei, matka dawaªa ÿpo»egnaln¡ pazk�". Ka»dego wiezoraprzed odej±iem, Baba wystawnie z�stowaª nas sªodyzami.U±wiadomiªam sobie, »e przez minione dwie godziny Swamiemu udaªo si�unie±¢ mnie w aurze swojej Boskiej Miªo±i. Spojrzaªam na inne kobiety, kiedyszªy±my drog¡ dojazdow¡, i stwierdziªam, »e nie byªam jedyn¡, któr¡ porwaªoJego Sere.Tego wiezora Swami powiedziaª: ÿSwami mógªby zmieni¢ wasze »yie inigdy nie wróiªoby ono do poprzedniego stanu."Nast�pnego dnia rano, 7 kwietnia, mieli przyjeha¢ Hislopowie. Po dar±anieMary poszªa ze mn¡ na zakupy artykuªów spo»ywzyh. Przygotowaªy±my



KODAIKANAL 147menu i plan posiªków. Moje dziei maj¡ przyjeha¢ 11{tego i wtedy domb�dzie peªny. Swami postawiª mnie w roli, w której niew¡tpliwie zuªam si�dobrze.Kiedy przyjehali Jak i Vitoria, zuªo si� jak gdyby w dom wst¡piªa Mi-ªo±¢ i �wiatªo Swamiego. Robert i ja mogli±my zada¢ Jakowi dowolne pytaniena tematy duhowe, a on zawsze odpowiadaª zazynaj¡: ÿSwami mówi : : : ".To tak, jak gdyby±my mieli tu Bab�, który odpowiadaª i wyja±niaª wszelkieduhowe nieporozumienia. Gdy ja podawaªam im jedzenie, oni serwowali namstraw� duhow¡. Bóg Pobªogosªawiª nasz dom.Swami mówi: ÿJeste± tylko zarz¡d¡ banku i oddajesz Bogu to, o jest Jego,korzystaj¡ z zeku po±wi�enia". [Kodaikanal, 19 kwietnia 1992 r.℄Nasza rodzina przyjehaªa o 8:30 wiezorem w ±wi�to Ramy. Nast¡piªoserdezne przywitanie. W i¡gu tyh pi�iu miesi�y naszej nieobeno±i Chri-stian bardzo podrósª. Po m�z¡ej dla« podró»y i znalazªszy si� w obym inowym otozeniu przywarª do mamy i taty. Byª bardzo bystry. Co za rado±¢dla Roberta i dla mnie by¢ dziadkiem i babk¡!Nast�pnego dnia na porannym dar±anie nasze dziei spotkaªo bªogosªawie«-stwo Baby. Ja siedziaªam w przednim rz�dzie, a Patriia bezpo±rednio za mn¡z Christianem. Dziei nie wolno zabiera¢ do pierwszego rz�du. Kiedy Swamipodszedª blisko nas, Patriia podaªa mi dzieko. Podniosªam je ku Swamiemu,a On poªo»yª na Christianie swoj¡ r�k� bªogosªawi¡ go. Swami powiedziaª:| Dziei przyjehaªy! | i bardzo serdeznie u±miehn¡ª si� do Patriii.Po dar±anie Craig powiedziaª nam, »e Baba daª mu wibhuti i pozwoliª napadnamaskar. Mog� tylko wyobra»a¢ sobie rado±¢ Craiga i Patriii z przyj�iaz tak¡ miªo±i¡. Przywiezienie maªego dzieka do Indii wymaga wielkiego po-±wi�enia i wiary, »e Sai zahowa go w zdrowiu i utrzyma w spokoju podzasdar±anów. Prawie ka»dy dar±an Patriia sp�dzaªa nosz¡ Christiana, spae-ruj¡ i zajmuj¡ si� nim. Zaj¡¢ jednorozne dzieko i utrzyma¢ je w spokojubyªo prawdziwym wyzwaniem. Byie rodziem i po±wi�enie s¡ wyra»eniamibliskoznaznymi.Swami powiedziaª: ÿMatka po±wi�a wszystko na wyhowanie dzieka,ohraniaj¡ je i zapewniaj¡ mu dobre warunki rozwoju. Dlatego, sªodyzyprzejawianej w matzynej miªo±i nie mo»na znale¹¢ w »adnym innym miej-su, ani prze»yiu. Czy istnieje wi�ksza sªodyz w naszym kraju od matzynejmiªo±i?" [ÿSanathana Sarathi", zerwie 1993, s. 162℄Swami przebywaª z uzniami dwadzie±ia ztery godziny na dob�. Niektó-rzy z nih spali poza pokojem Baby. Sai Baba stanowi nadzwyzajny przykªadideaªu Matki i Oja. Jego zahowanie byªo doskonaªe. Byª to absolutnie dosko-naªy model do na±ladowania dla rodziów. Gdy który± z uzniów zahorowaª,Swami natyhmiast reagowaª. A gdy jedli, Swami hodziª mi�dzy nimi spraw-dzaj¡, zy maj¡ wszystko, zego im potrzeba, i¡gle upewniaj¡ si�, zy maj¡dosy¢ jedzenia i piia. My±laª tylko o nih, a nie o Sobie.Sai powiedziaª: ÿCzyny powinny by¢ bezinteresowne. Powinny by¢ podej-mowane dla nih samyh, a nie dla rezultatów. �aden zyn nie jest wielki, oile nie jest o�arowany jako bezinteresowna sªu»ba." [Kodaikanal, kwieie« 1992℄My±laªam o moim wnuku, tej niewinnej duszyze zazynaj¡ej now¡ po-dró», jak¡ jest »yie. Na »yie to mog¡ mie¢ wpªyw zarówno dobre, jak i



148 WIZJA SAI (II)zªe warto±i. Zaz�ªam porównywa¢ duhowy klimat tyh uzniów, z sytuaj¡uzniów mieszkaj¡yh w Amerye. Znów u±wiadomiªam sobie, »e nasze dzieii wnuki nie otrzymuj¡ z naszego ±wiata moralnyh przesªa«, o któryh Swamimówi, »e ih potrzebuj¡. W moim seru i¡gle tkwi ten sam zadawniony ból| niewinno±¢ maªej istoty wystawiona na wpªywy »¡dzy i korupji, owe dwa¹ródªa materializmu.Posªanie wªasnego interesu jest modne i wzmaga si� we wszystkih aspek-tah masowego przekazu, u rodziów, ludzi postronnyh i rówie±ników. Nawetje±li we wªasnym domu zastopujemy takie zahowania, o mo»emy poradzi¢,gdy s¡ one zwielokrotnione przez setki uzniów w szkole? Jak¡ szans� maj¡nasze dziei? Tym niemniej, nasz¡, jako rodziów, pierwsz¡ powinno±i¡ jestpowstrzymanie takih zahowa« w domu. My równie» jeste±my ÿporywani"przez ±wiatow¡ ±wiadomo±¢. Baba i¡gle przypomina nam, »e wspieramy ob-raz pokolenia ÿJA". Kupujemy i robimy wszystko mo»liwe, aby zrobi¢ naszymdzieiom przyjemno±¢, a nie uzymy ih, jak dawa¢ przyjemno±¢ innym. Staj¡si� dzie¢mi, mªodzie»¡ i dorosªymi osobami egoentryznymi i pobªa»aj¡ymisobie.Baba powiedziaª: ÿDzisiaj dziei nie maj¡ szaunku dla matki. Matki rów-nie» nie przejmuj¡ si� dzie¢mi. Skutek jest taki, »e wiek kali staª si� wiekiemkalaha | wiekiem niezgody.Kto jest odpowiedzialny za taki stan rzezy? Zasadniz¡ przyzyn¡ s¡ matki.To z powodu rozpieszzania dziei na wszystkie sposoby przez matki maj¡ oneskªonno±¢ do shodzenia na manowe." [ÿSanathana Sarathi", zerwie 1993, s. 147℄Ale ten obowi¡zek spozywa nie tylko na mate. Ojie jest równie wa»ny.Swami powiedziaª: ÿDzisiaj rodzie wstaj¡ ze swoih ªó»ek kªó¡ si� ze sob¡.Gdy rodzie budz¡ si� obrzuaj¡ si� wzajemnie obelgami, dziei budz¡ si� go-towi do bójki mi�dzy sob¡. Jakie jest nasienie, taka i ro±lina. Rodzie dzisiajpowinni przemy±le¢ ±wi�te ideaªy piel�gnowane przez rodziów z dawnyh dni.Za wszystkie zªe drogi, którymi krozy dzisiejsza mªodzie», za aªe ih kapry-±ne zahowanie i zªe prowadzenie si�, wini¢ trzeba rodziów. Je±li matki s¡dobre, nie ma miejsa na zªe zahowanie dziei. Choia» rodzie mog¡ wyda-wa¢ si� niezepsui jak owoe �g, jednak to oni s¡ odpowiedzialni za niewªa-±iwe zahowanie swoih dziei, które s¡ jak robaki wewn¡trz tyh owoów."[ÿSanathana Sarathi", zerwie 1993, s. 142℄Nasze dziei rodz¡ si� na tym ±wieie jako maªe ±wiatªa. W miar� wzrostui rozwoju ±wiatªo to mo»e poja±nie¢, albo mo»e zosta¢ zdmuhni�te. Wszy-sy zahwyamy si� dziekiem, które jest grzezne, troskliwe, rozwa»ne, in-teligentne i o dobrym sumieniu. Dzieko, które ma napady niepohamowanejzªo±i, dyskutuje, przeklina albo wym¡drza si�, nie dzieli si� swoimi zabawkamii rzezami, jest pod wzgl�dem zahowania dla wi�kszo±i ludzi nie do przyj�ia.Je±li hemy, by nasze dziei byªy rozwa»ne i troskliwe o nas i w stosunkudo ±wiata, musimy da¢ im wzór do na±ladowania i stania si� tym, o widz¡.Ale zamiast tego, dziei ogl¡daj¡ telewizj� i na±laduj¡ zahowania, które tamwidz¡. Jedyny sposób, w jaki mo»emy powstrzyma¢ je od przyjmowania tyhwzorów, jest odi�ie ih od telewizji. Lubimy dobro¢ w ludziah, ale t� do-bro¢ dziei musz¡ widzie¢, inazej nie b�d¡ o niej wiedziaªy. My, jako rodzie,mo»emy by¢ ih najlepszymi i pierwszymi przykªadami, ale musz¡ one widzie¢



KODAIKANAL 149te» inne wzory. To z tego powodu Sai Baba podkre±la, »e nasze dziei powinnystowarzysza¢ si� tylko z lud¹mi dobrymi. Powiedziaª On:ÿNie mów ¹le; mów to, o jest dobre,Nie my±l ¹le; my±l o tym, o jest dobre.Nie zy« zªa; rób to, o jest dobre.Wasza natura staje si� dobra lub zªa zgodnie z tym, z kim si� stowarzyszaie.Dobre towarzystwo, dobre zahowanie. Nie zostawiajie pola na zªe rzezy iodsu«ie si� od zªego towarzystwa. Zawsze doiekajie, kto jest dobry, a ktozªy." [Kodaikanal, 6 kwietnia 1992 r.℄Familijne komedie sytuayjne s¡ obenie w U.S.A. bardzo popularne. Poka-zuj¡ one style »yia wspóªzesnej rodziny. Dla produentów najwi�ksz¡ trud-no±¢ stanowi fakt, »e styl »yia rodziny ameryka«skiej jest niski, a dla elówrozrywkowyh s¡ oni bardziej zainteresowani roz±mieszaniem widowni ni» ko-rygowaniem zahowa«. Dobrze jest po±mia¢ si� z siebie, ale dziei potrzebuj¡warto±i Sai w miejse przykryh wrzasków, »¡dlenia, oszukiwa«, nieposzano-wania rodziów itd.Prawa przyrody s¡ ustalone. Po ka»dej akji nast�puje reakja. Na przy-kªad, je±li wy, jako doro±li, ogl¡daie wiezorne wiadomo±i i widziie gdzie±na ±wieie gªoduj¡e dziei, gdy w tym samym zasie spoªezno±¢ mi�dzyna-rodowa zahowuje milzenie wobe ih potrzeb, mo»eie si� rozzªo±i¢, pozu¢si� oburzeni i bezsilni. Przez to, o±ie zobazyli, doznajeie pewnyh odzu¢i mo»eie rzutowa¢ negatywne my±li. Jako ±wiadomi, mo»eie zamiast tegorzutowa¢ ±wiatªo i miªo±¢ ku tym gªoduj¡ym ludziom, o przeksztaªi owenegatywne my±li na pozytywne. Ale ilu dorosªyh ma t� ±wiadomo±¢? Co wi�dzieje si� z naszymi dzie¢mi, gdy ogl¡daj¡ takie komedie o typowej amery-ka«skiej rodzinie kªad¡e naisk na niewªa±iwe zahowania obene w naszejkulturze?Bywa, »e jako rodzina ogl¡damy program i za±miewamy si� z dzieka, którepost�puje sprzeznie z poleeniami swoih rodziów, np. gdy w domu pod nie-obeno±¢ rodziów odbywa si� przyj�ie i s¡ tam przyjaiele a dziei obrzuaj¡si� przedmiotami, opowiadaj¡ niestworzone historie o znajomyh, wrzeszz¡na siebie itd.Nasze dziei widz¡ inne dziei przebywaj¡e same w domu i wkróte zazy-naj¡ si� dziwi¢, dlazego one nie mog¡ pozostawa¢ same. Ogl¡daj¡ przyj�ianastolatków bez nadzoru osób dorosªyh i s¡dz¡, »e i one s¡ dostateznie na todorosªe. Mªodsze dziei zazynaj¡ rzua¢ rzezami, rozwalaj¡ kloki innymdzieiom, tra�aj¡ w siebie, gdy» widziaªy to na ekranie i my±l¡, »e nie ma wtym ni zªego.Baba mówi: ÿNie nale»y u»ywa¢ rzezy tylko dlatego, »e wszystkie s¡ do-st�pne, poniewa» po prostu ka»demu u»yiu towarzysz¡ naturalne konsekwenje.Nie mo»na tyh skutków unikn¡¢. Je±li jeste±ie gotowi przyj¡¢ konsekwenje,mo»eie post�powa¢ jak si� wam podoba. W praktye jednak, najpierw rozko-szujemy si� zym±, a pó¹niej opªakujemy niepo»¡dane skutki wtórne. Jest tooznaka mentalnej sªabo±i." [ÿSanathana Sarathi", lipie 1992, s. 162℄Tak, jak powiedziaª Baba, pªawimy si� w przyjemno±iah, ale rzadkohemy przyj¡¢ skutki. Popatrzmy np. na spraw� mody. Lubi� modnie si�ubiera¢ i zawsze z przyjemno±i¡ ±ledziªam bie»¡e tendenje. Jestem jed-



150 WIZJA SAI (II)nak przera»ona widz¡ moje wnuki przykªadaj¡e tak¡ wag� etykietkom, bez»adnej troski o en� i z przekonaniem, »e je±li nie b�d¡ nosili ubra« o wªa±i-wym oznakowaniu, nie b�d¡ akeptowane. Jest jeszze straszna druga stronatego medalu: ÿCzy zaakeptuj¡ innyh, którzy nie ubieraj¡ si� tak, jak oni?"Jak si� wyra»amy, gdy si� ubieramy? Czy komeryjna preferenja pogª�biaprzepa±¢ przes¡du?Pewnego wiezora w domu Swamiego wyst¡piªa dyrektorka gimnazjum wAnantapur. Jedn¡ z rzezy, które dyskutowaªa, byªo znazenie umiaru w ubio-rah jej uzenni. Powiedziaªa nam, »e ludzie zahowuj¡ si� zgodnie ze stylemubierania si�. Zauwa»yªa, »e jej uzennie pami�taj¡ o zysto±i i prostoie,je±li s¡ ubrane na biaªo. Gdy te same uzennie hodz¡ w zahodnih ubio-rah, ih zahowanie skªania si� bardziej ku zahodniemu stylowi. Powiedziaªa,»e ubiór mo»e mie¢ wpªyw na nasz¡ osobowo±¢. Obserwowaªam moje wnuki,które rozwijaªy si� pod przemo»nym wpªywem ±rodków masowego przekazu.S¡ skrajnie konsumpyjne. Ogl¡daj¡ telewizj� i »¡daj¡ tego, o widz¡. Wiedz¡o ka»dej nowej zabawe i ka»dym dziwatwie, jakie pojawia si� na ekranie ih¡, by im je kupi¢.Moja najstarsza wnuzka, która ma 16 lat, byªa ªadowana i stymulowanawytworami wieku tehnologii. Kiedy miaªa 5 lat, potra�ªa gra¢ na komputerze.Byªa zarodziejk¡ w ÿNintendo" | szybkiej i agresywnej grze komputerowej.Poniewa» jest przyzwyzajona do wiele wyrahowanej rozrywki, bardzoªatwo zazyna si� ÿnudzi¢". Mo»emy zabra¢ j¡ do parku na pªywalni�, wyj±¢o± zje±¢, na zakupy a kiedy dojdzie do domu, mówi: ÿNudz� si�!" Byªa znu-dzona po trzeh dniah w ÿDisney Worldzie". Nie mogªam uwierzy¢ w to, omówi!!! W mªodszyh pokoleniah w ofensywie jest owa nieustanna gonitwaza zym±, której do±wiadzamy my doro±li.Swami powiedziaª: ÿPragnienia wzbudzaj¡ w nas niepokój. Caªy ±wiat jestniespokojny. Nasze pragnienia powinny mie¢ granie, ale dzisiaj pragnieniawyrastaj¡ jak mrowiska, bez zahamowa«. Caªe nasze »yie jest wi�zione przezpragnienia." [Kodaikanal, 4 kwietnia 1992 r.℄W jaki± sposób wpojono nam ÿnakaz kupowania dóbr". Podobnie, zo-stali±my przekonani, »e dzieko mo»e si� rozwija¢ tylko dzi�ki zewn�trznympobudkom. W naszej kulturze od dnia urodzenia dziei zasypuje si� stosamizabawek. Wydaje si�, »e ±wiat nie ierpi naszego zadowolenia z pozostawaniasam na sam z naszym wn�trzem.My±l�, »e doszli±my do skrajno±i. Wytwóry zabawek kusz¡ nas niezwy-kªymi pomysªami, które przypadaj¡ nam do gustu i do portfeli. Jak mo»emyodwrói¢ te trendy? Jak mo»emy doprowadzi¢ do równowagi mi�dzy ±wiatemwewn�trznym i zewn�trznym? Jak mo»emy pomó naszym dzieiom zu¢ si�dobrze w iszy, z wªasnymi my±lami i w twórzyh zabawah z wªasn¡ wy-obra¹ni¡?Moi rodzie w dziei«stwie nigdy mnie nie rozpieszzali. Godzinami bawi-ªam si� sama pogr¡»ona we wªasnyh wyobra»eniah. Bawiªam si� w szpital,szkoª�, dom, teatr, tajemnie. W ka»dej zabawie odgrywaªam ró»ne role. Jesz-ze teraz pami�tam rado±¢ i satysfakj�, jakie zerpaªam z tyh magiznyhgodzin dawania upustu wªasnym marzeniom.Jak mo»emy nauzy¢ dziei, »e ÿSzz�±ie i Pokój pohodz¡ z wn�trza",



KODAIKANAL 151gdy wszystko zego do±wiadzyli, to zewn�trzna przyjemno±¢ pohodz¡a odÿrzezy"? Jak przelotne s¡ te przyjemno±i, zerpane z materialnyh wªasno±ialbo wyiezek dla rozrywki, pokazuj¡ ih stwierdzenia o nudzie. Skªania mnieto do uznania, »e ¹le korzystamy z zasu, energii i pieni�dzy.Sai mówi: ÿWszystkie rozmowy na ziemi dotyz¡ przyjemno±i na ziemi.Na takih rzezah sp�dzaie zas. Gdyby±ie sp�dzili ten zas na LotosowyhStopah Pana, byliby±ie zbawieni od wrót Piekªa a Bóg byªby waszym Zbawi-ielem." [Dyskurs w Niedziel� Wielkanon¡, 19 kwietnia 1992 r.℄Caªodzienny rozkªad zaj�¢ uzniów wypeªniony byª do ko«a. Swamiuwa»a, »e je±li Jego uzniowie s¡ zaj�i, mniej pozostaje zasu na rozpraszanieumysªu. W programie mieli modlitwy, bhad¹any, dar±an, pogadanki ze Swa-mim i o Nim, wyprawy w teren, wiezorne opowie±i o ±wi�tyh i m�drah,jak równie» drobne obowi¡zki.Baba powiedziaª: ÿTrzy ehy mog¡ wznie±¢ zªowieka na szlahetne wy-»yny. S¡ to trzy warto±i ludzkie, 3HV (Human Values):1. Umiªowanie Boga : : : odiska si� na waszym seru.2. Boja¹« grzehu : : : wywiera pi�tno na waszym umy±le.3. Moralno±¢ w spoªeze«stwie : : : prowadzi wasze r�e.[Kodaikanal, 6 kwietnia 1992 r.℄Poniewa» byª to okres ih wakaji, Swami psuª ih odziennymi wypadamina jazdy konne, spaery, pªywanie na ªódkah, wyiezki krajobrazowe, pik-niki i sesje zdj�iowe. Swami zabieraª uzniów wsz�dzie sam; nie zleaª tejpray komu± innemu. Dawaª z siebie bezinteresownie. Wydawaªo si�, »e niema znazenia ile towarzystwa ma nasz ukohany Baba na trawniku albo ilugo±i znajduje si� w Jego pokoju go±innym. Na pierwszym miejsu byli Jegouzniowie.Przypomniaªam sobie, ile to razy wolaªam rozmawia¢ przez telefon z przy-jaióªkami zamiast po±wi�i¢ uwag� dzieiom. Zwykle gdy to robiªam, dzieibuntowaªy si� pso¡, aby zwrói¢ moj¡ uwag�.Swami obdarzaª uzniów miªo±i¡ poprzez swoje bezinteresowne post�pki.Nigdy nie »¡daª nizego dla siebie, nawet gdy byªo to Jego �wi�to! Ja st�kaªa-bym z wyie«zenia, szzególnie po peªnymmiesi¡u. On nieustannie dogl¡daªpotrzeb tyh uzniów.Zadziwiaªa mnie ilo±¢ zasu, jaki po±wi�aª uzniom. Byª jak pasterz owie,a oni jego stadem. Nigdy si� nie rozdzielali. Podopieznymi byli uzniowie ol-lege'u i studeni administraji, a zatem nie wymagaj¡y takiej opieki, jak wprzypadku grupy wiekowej do 5 roku »yia. Niemniej, Baba trzymaª ih uswego boku prowadz¡ przez bardzo intensywny kurs »yia z Bogiem i Jegozasadami. Pokazywaª nam swoim przykªadem, »e to, o whodzi, to i wyho-dzi : : : niezale»nie od wieku.W Kodai, Swami mówiª uzniom o ih zwi¡zku z wªasn¡ matk¡ i ojem.O ojah powiedziaª: ÿOjowie nie iesz¡ si�, gdy urodzi si� dzieko.Ojowie pragn¡, by ih dziei przyniosªy dobre imi� rodzinie. Aby podtrzy-mywaªy dharm�, byªy skromne, posªuszne i posiadaªy zdolno±¢ rozró»niania.Takie rzezy uszz�±liwiaj¡ ojów : : : nie narodziny."Mówiª te» o matkah: ÿUzniowie musz¡ u±wiadomi¢ sobie, »e matka



152 WIZJA SAI (II)jest wi�ksza ni» Bóg, poniewa» po±wi�iªa swoje »yie i oddaªa swoje iaªo naih urodzenie. Je±li nie mo»eie koha¢ i dawa¢ swojej mate tego, zego helub lubi, jak w ogóle mo»eie koha¢ bezpostaiowego Boga?"Opisaª harakter dzisiejszyh dziei: ÿDziei nie maj¡ szaunku dlarodziów. S¡ samolubne, samolubne, samolubne. Spytajie swoje dzieko: Sk¡dsi� wzi¡ªe±? Jak mógªby± w ogóle istnie¢, gdyby nie rodzie? Dzisiejsze dzieimy±l¡: ja, ja, ja. Nie boj¡ si� grzehu, nie maj¡ moralno±i, wspóªzuia,wdzi�zno±i."W mªodo±i traimy zysto±¢ umysªu: ÿCzªowiek musi zrozumie¢ na-tur� umysªu. Jest on zysty, ale w mªodo±i zaniezyszzamy go. Lubimy�zyzne ozdoby, stroimy si�, oddajemy si� przyjemno±iom, a to zaniezyszzaumysª."Swami wyja±niª przywi¡zanie do rodziny: ÿKiedy jeste±ie maªymidzie¢mi, matka i ojie s¡ na pierwszym miejsu. Potem maie przyjaiela.Przyjaiel jest na pierwszym miejsu | rodzie potem. Nast�pnie przyho-dziie do Swamiego i prosiie o »on�. �ona jest na pierwszym miejsu, dalejprzyjaiele. Z kolei maie dziei, »ona ju» mniej si� lizy | wa»niejsze s¡dziei. Dalej sp�dzaie bardzo du»o zasu my±l¡ o pray, wªadzy, sªawie i po-wodzeniu, a dziei odhodz¡ na drugi plan. Wkróte przyhodzi zas umrze¢, akiedy mieli±ie zas pomy±le¢ o Bogu? Czy nie mo»eie po±wi�i¢ uªamka zasuna my±lenie o Bogu?"Z powodu zdrowia pani Hislop oboje dost¡pili±my przywileju wej±ia dodomu Swamiego przed popoªudniowym dar±anem. Dzi�ki temu mieli±my te»udown¡ okazj� wypiia popoªudniowej herbaty ze Swamim oraz sªuhania iobserwowania Sai z uzniami. Pewnego dnia w domu Swamiego, wyhwalaªOn i wyra»aª najwy»szy szaunek dla rodziów. Byªy to hwile, któryh nigdynie zapomn�. Jeden z uzniów zapytaª:| Swami, zy istniej¡ jay± powa»ni jogini w Himalajah?| Tak, s¡ tay | odpowiedziaª Sai.| Czy s¡ jay± w innyh niejsah ±wiata? | dalej pytaª uze«.| Tak | powiedziaª Swami | Ale i, którzy »yj¡ z rodzinami, s¡ mo-imi Prawdziwymi Sadhakami. Wykonuj¡ oni o wiele lepsz¡ pra�! Nawetwstaj¡ wze±nie i medytuj¡ z rana."W tym wieku materializmu, zmian i zaniku warto±i, zadanie byia rodzi-em z�sto jest frustruj¡e, stresuj¡e, niewdzi�zne i przytªazaj¡e. Zazy-namy w¡tpi¢, zy to, o mówimy o Sai i Jego naukah, jest w ogóle wysªuhi-wane, albo zy nasz przykªad po±wi�enia jest dostrzegany i rozumiany przezdziei. Nasze dziei mog¡ nie sªuha¢, ale Bóg sªuha! Zna On wkªadanyprzez nas wysiªek i przeszkody do pokonania.Mieli±my udowny dar±an i wspaniaªy satsang. Dni zdawaªy si� umyka¢.Craig poprosiª Swamiego o interview a Baba odpowiedziaª, »e go udzieli. Aledni ubywaªo, a interview nie byªo. I nagle nastaª zas ih wyjazdu.Byª to ih ostatni dar±an a Swami jeszze ih nie przyj¡ª. Moje pragnieniebyia z nimi zostaªo speªnione pierwszego dnia przez to, »e Swami pozwoliªmi potrzyma¢ ih dzieko i przyj¡¢ Jego Bªogosªawie«stwa. Poniewa» Craigi Patriia po kolei hodzili do domu Swamiego, mnie przypadªa ªaska byia



KODAIKANAL 153z nimi i Swamim. Byªo to podobne do interview, dlatego zupeªnie na luziemogªam przyj¡¢ postanowienia Swamiego.Wszysy jednak modlili±my si� próbuj¡ zmi�kzy¢ Jego Sere : : :Swami zbli»yª si� do Roberta siedz¡ego w dar±anowym rz�dzie.| Rodzinne interview? | prosz¡o spytaª Robert.Swami milzaª. Craig siedz¡y obok swojego oja powiedziaª:| Prosz�, Swami!Do m�»zyzny siedz¡ego obok Craiga Swami powiedziaª: ÿGo!" i szedªdalej. Craig zawoªaª:| Prosz�, Swami. Ostatni dar±an.W tej hwili Swami byª ju» w odlegªo±i jakie± 1,5 m, ale obróiª si�, spojrzaªna Craiga i powiedziaª:| Tylko ty i »ona!Craig nie wahaª si� ani hwili. Natyhmiast podniósª si� i poszedª. Id¡drog¡ dojazdow¡, Craig uniósª jeden pale, pokazuj¡ tylko Patrii�.Kiedy Baba otworzyª drzwi do pokoju interview, usªyszaªam jak Christianpowtarzaª: ÿBaba, Baba, Baba". Znaª on Swamiego z obrazów na ih oªtarzu.Na ih prywatnym interview Baba wykreowaª dla Christiana wibhuti i naªo»yªmu je na zoªo oraz wªo»yª do ust. Baba obi¡ª mu wªosy, podpisaª tablizk�ÿOm" i pozwoliª Christianowi na Padnamaskar. Tyle �aski dla jednoroznegodzieka.Tego dnia rano rado±nie po»egnali±my Craiga i jego rodzin� i przywitali±mynaszego zi�ia Carla, który wªa±nie przyjehaª po raz pierwszy do Baby. �adnez tyh wydarze« nie byªo zaplanowane. To Swami znów nas zaskozyª.Carl zamieszkaª w pokoju Craiga. Podzas obiadu rozmawiali±my o jegopierwszym dar±anie oraz o jego podró»y do Indii. Swami niezlizon¡ ilo±¢ razyprzyszedª mu z pomo¡ podsuwaj¡ wªa±iwyh ludzi we wªa±iwym zasie.Czuª przy sobie Obeno±¢ Swamiego.W ko«u na nas przyszedª zas wyjazdu z Kodai. Min¡ª aªy kwieie«,ko«zyª si� pobyt z najdro»szym Bab¡. Brakuje sªów na wyra»enie Bezinte-resownej Miªo±i, jak¡ obserwowaªam i do±wiadzaªam w i¡gu tego miesi¡ab�d¡ z Bab¡. Doda¢ do tego trzeba bogatwo wiedzy, jak¡ zdobyªam poprzezlizne dyskursy i satsangi z Sai Bab¡ i Hislopami.Mo»emy strai¢ nasz¡ rodzin�, przyjaióª albo maj¡tek, ale jedna rzezprzetrwa na zawsze, nigdy nie zostanie nam zabrana w tym »yiu i poza nim,a jest to MI�O�� �RI SATHYA SAI BABY.Swami powiedziaª: ÿKto± mo»e by¢ blisko Pana, ale nie by¢ dla Niego drogi.Kto± mo»e by¢ daleko od Pana i by¢ Mu drogim. Najlepiej by¢ BLISKO IDROGIM Panu".Ostatnia no w Kodaikanal przypomniaªa mi o noy w Brindavanie, kiedyuzniowie mieli wrói¢ do domów. Kto o zdrowyh zmysªah hiaªby opu±i¢Raj z Bogiem? Smutne byªo po»egnanie ze Swamim tego wiezora.Po dyskursie Sai Baby uzniowie za±piewali pie±« pod tytuªem ÿOh SaiMaa (Oh Sai Matko)". Emoje wyra»one przez uzniów wyisn�ªy wszystkimªzy z ozu. Niektórzy hªopy znajduj¡y si� w pobli»u Swamiego oieraliozy. Swami delikatnie poklepaª kilku hªopów po ramionah mówi¡: ÿNie



154 WIZJA SAI (II)pªazie!" Ale potem zobazyªam, »e Swami bierze hustezk� i oiera k¡ikiwªasnyh ozu.



KODAIKANAL 155ÿOCH SAI MATKO"Oh Matko, oh Matko, oh Matko, Sai Matko.Jeste± tak dobra, jeste± tak niewinna, tak kohana jeste±!Oh Matko, oh Matko, oh Matko, Sai Matko.Ten ±wiat jest lasem ierni, gdy Ty jeste± zaruj¡ym klombem kwiatów.Oh Matko, oh Matko, oh Matko, Sai Matko.Zaz�ªy Ci� bole¢ ozy,Gdy dla mnie zuwaªa± po noah.Po±wi�iªa± nawet swój sen, abym ja mógª spokojnie spa¢.Oh Matko, oh Matko, oh Matko, Sai Matko.Nie masz wªasnyh rado±i i smutków.�miaªa± si�, kiedy widziaªa± jak ja si� ±miej�, a mój pªaz przyprawiaª Ci� oªzy.Dla moih u±miehów, dla mojego pªazu, Ty± po±wi�iªa siebie.Oh Matko, oh Matko, oh Matko, Sai Matko.Matka jest aªym »yiem dziei.Jak szz�±liwi s¡ i, którzy maj¡ matk�!Jeste± tak pi�kna, tak orze¹wiaj¡a, zawsze ±wie»a jeste±.Oh Matko, oh Matko, oh Matko, Sai Matko.



156 WIZJA SAI (II)
BHAGAWAN �RI SATHYA SAI BABANiezale»nie dok¡d pójdzieie, zawsze wypeªniajie swój obowi¡zek tak, jak go rozu-mieie i wiedzie, »e ja tam b�d� wewn¡trz was, kieruj¡ wami na ka»dym kroku drogi.W nadhodz¡yh latah do±wiadzyie mnie w wielu ró»nyh przejawah mojej formy.Jeste±ie moj¡ wªasno±i¡, dro»si mi ni» drodzy. B�d� was ohraniaª tak, jak powiekahroni oka. Ju» mnie maie, a ja mam was. Nigdy was nie opuszz�, a wy nigdy niemo»eie opu±i¢ mnie. Od tej hwili nie ªaknijie nizego. Wykonujie swój obowi¡zekz niezahwian¡ miªo±i¡, postrzegaj¡ wszystkih jako Boga. B¡d¹ie ierpliwi; z zasemwszystko b�dzie wam dane. B¡d¹ie szz�±liwi; nie ma potrzeby martwi¢ si� o ni. Cokol-wiek do±wiadzyie, okolwiek si� zdarzy, wiedzie, »e ten Awatar, tak to zrz¡dziª swoj¡Bosk¡ Wol¡. Na ziemi nie ma takiej siªy, która mogªaby opó¹ni¢ ho¢by o hwil� misj�,z któr¡ przyszedª ten Awatar. Wszysy jeste±ie ±wi�tymi duszami i wszysy maie roledo odegrania w rozwijaj¡ym si� dramaie Zªotego Wieku, który z pewno±i¡ nadejdzie.[Posªanie Baby na konie Letniej Szkoªy w Ooty, 1976℄



KTO JEST PANU DROGI?ÿTen z Moih wielbiieli, który nizego nie ozekuj¡ jest zysty, zdeydo-wany, beztroski, wolny od zmartwie« i który wyrzeka si� wszelkih korzy±i,jest Mi drogi."Anapekszah ±uir daksza udasino gathawjathahsarwarambha parithjagi jo mad bhaktah sa me prijah.[ÿBhagawad Gita", 12.16℄BOSKI DYSKURSPierwsza eha wyst�puj¡a w tej sloe, to ÿAnapeksza". Termin tenoznaza ÿby¢ wolnym od jakiegokolwiek ozekiwania albo pragnienia". Czyzªowiek posiadaj¡y iaªo, umysª i intelekt mo»e by¢ aªkiem wolny od pra-gnie«? Jest to niemo»liwe. Ale stan taki mo»na osi¡gn¡¢ wysiªkiem woli.Na ±wieie jest wielu ludzi, którzy i¡gle szukaj¡ uieh zmysªowyh. Wi�k-szo±¢ ludzi paªa »¡dz¡ takih przyjemno±i. Ta tendenja zostaªa w Giie opi-sana jako prejo marga (±ie»ka poszukiwania przyjemno±i). Istnieje inna,przeiwstawna do niej ±ie»ka, która zapewnia do±wiadzenie samorealizajiprowadz¡e ponad zmysªy. Nazywa si� j¡ wy»sz¡ �ie»k¡ Prawo±i (±rejo-marga). Nie ka»dy jest w stanie ªatwo poj¡¢ t� �ie»k�. I nie dla ka»dego jestona dost�pna. Z tego powodu ludzie na ogóª nie preferuj¡ jej.Z jednej strony w ±wieie mamy poi¡g do prejo margi, a z drugiej | do±rejo margi. Jednak i, którzy d¡»¡ do przyjemno±i dla zmysªów, podejmuj¡prejo marg�. Jedynie d¹nani (osoby rozwin�te duhowo), którzy s¡ oboj�tnina ulotne ±wiatowe przyjemno±i zerpane ze zmysªów i którzy prowadz¡ su-rowy tryb »yia maj¡ zyste sera, pod¡»aj¡ ±rejo marg¡.Istnieje inna ±ie»ka, ponad ±ie»kami preja (przyjemno±i) i ±reja(noty). Te dwie ±ie»ki obejmuj¡ wszystkie mo»liwe pragnienia ludzkiej istoty.Anapeksza wykraza poza obie. Anapeksh� opisuje si� jako ÿbyie wolnymod pragnie«". Ale nie jest to w peªni poprawny opis. Mamy z ni¡ do zy-nienia naprawd� dopiero wtedy, gdy zªowiek podzas dziaªa« porzua wszelkieodzuia ÿja jestem wykonaw¡" (pozuie ego), ÿja do±wiadzam" (pozuiespeªnienia pragnienia). Oznaza to, »e pró»no±¢ byia wykonaw¡ i pozuie ra-do±i z pragnionyh rzezy powinny by¢ w aªo±i odrzuone. Jest to prawdziwystan bezpragnieniowo±i, anapeksza. Anapeksza ma miejse tylko wtedy, gdywszystkie dziaªania wykonuje si� jako o�ar� Bogu. Gdy takie uzuia przepeª-niaj¡ sere wielbiiela, Bosko±¢ darzy go bªogosªawie«stwem. Taki wielbiieljest drogi Panu. Je±li heie zdoby¢ miªo±¢ Pana, musiie sªu»y¢ wszystkim iwsz�dzie w duhu o�ary dla Pana.Druga eha, to ±ui (zysto±¢). Czysto±¢ powinna by¢ zarówno we-wn�trzna, jak i zewn�trzna. Cielesna zysto±¢ odnosi si� do ±wiata �zyz-nego. Obejmuje ona takie zynno±i higienizne, jak k¡piel, noszenie zystegoodzienia, jedzenie zystej »ywno±i itp. Nawet do nauki powinno si� u»ywa¢zdrowyh i wzniosªyh ksi¡»ek. Lez zewn�trzna zysto±¢ nie ma warto±i bez157



158 WIZJA SAI (II)zysto±i wewn�trznej. Ka»da osoba, od uzonego, do prostego zªowieka, dbajedynie o zysto±¢ zewn�trzn¡, a nie o zysto±¢ wewn�trznego sera. Jakkol-wiek zyste by nie byªy skªadniki po»ywienia, je±li nazynie, w którym jest onogotowane, nie jest zyste, ko«owy produkt b�dzie zepsuty. Dla zªowieka na-zyniem jest jego sere, musi on wi� zadba¢ o utrzymanie go w zysto±i i bezskazy. W elu ozyszzenia sera, ka»dy musi podj¡¢ bezinteresown¡ sªu»b�.Przywi¡za« i awersji, które zaniezyszzaj¡ umysª, powinno si� unika¢ przezskupienie si� na sewie. Bezinteresown¡ sªu»b� mo»na prowadzi¢ tylko z zy-stym serem. Zatem, dla dobrego wielbiiela zasadniza jest zarówno zysto±¢ielesna, jak i mentalna.Trzei¡ eh¡ jest daksza. Znazy to, »e ka»dy powinien traktowa¢ swoje»yie jako form� pokuty. Ka»dy winien mie¢ rodzaj postanowienia (dakszy),»e tak dªugo, jak trwa »yie, po±wi�i si� sªu»bie bli¹niemu. W ten sposóbzrealizuje swoj¡ jedno±¢ z aª¡ ludzko±i¡. Takie pozuie jedno±i prowadzi dourzezywistnienia Boga. Sªu»ba jest jedyn¡ drog¡ do pozbyia si� samolubstwa iegoentryzmu. Wielbiiel, który zdeydowaª si� na tak¡ sªu»b� jest drogi Panu.Czwart¡ eh¡ jest udasinah. Oznaza ona taki sam stosunek do smutkui rado±i, straty i zysku, honoru i ha«by. Musiie zwa»a¢ tylko na to, zy wa-sze zyny s¡ zyste i bezinteresowne oraz zgodne z waszym sumieniem. Nielizy si� ni innego | ani pohwaªa, ani nagana ze strony innyh ludzi. Gdysumienie mówi wam, »e to, o robiie jest dobre, mo»eie to robi¢ dalej niebaz¡ na opinie innyh, zy to krewnyh, przyjaióª zy obyh. Takie jestprawdziwe znazenie udasinah (beztroski). Nie powinni±ie dawa¢ si� ponosi¢obawom zy zagro»eniom. W tym kontek±ie, wielbiiele post¡pi¡ roztropnietrzymaj¡ si� z dala od polityki. Niekiedy, z pragnienia uznania albo popular-no±i, mo»na odzuwa¢ pokus� pohlebiania ludziom u wªadzy. Taka pokusakorumpuje umysª. W elu rozwijania beztroski, w tym jej najlepszym znaze-niu, musiie stara¢ si� o sªu»enie wszystkim z uzuiem miªo±i. ÿBeztroska"nie powinna przyjmowa¢ formy aroganji albo ostentaynego protekjonizmu.Trzymajie si� tego, o jest wªa±iwe i odwraajie si� od rzezy zªyh. Jest tonajwy»sza udasinatha.Nast�pn¡ eh¡ jest gathawjathah (wolno±¢ od udr�k). Oznaza to, »e niepowinno by¢ zmartwie« dotyz¡yh tego, o min�ªo. Czªowiek ze zmartwie-niami nigdy nie jest w stanie nizego osi¡gn¡¢. Nie nale»y przejmowa¢ si�tym, o jest ju» przeszªo±i¡, ani tym, o znajduje si� jeszze w ªonie przyszªo-±i. Przyzyn¡ wszystkih problemów zªowieka s¡ wªa±nie takie zmartwienia.Nie ma sensu zamartwia¢ si� nieznan¡ przyszªo±i¡. Ludzie powinni zaj¡¢ si�wªa±iwymi dziaªaniami, maj¡ na widoku stan obeny. Przeszªo±¢ i przyszªo±¢znajduj¡ si� w tera¹niejszo±i. Wielbiiele, którzy wypeªniaj¡ swoje obowi¡zkiw zasie tera¹niejszym, s¡ drodzy Panu.Szóst¡ eh¡ jest sarwarambha parithjagi (wyrzezenie si� wszystkihprzedsi�wzi�¢). Oznaza to, »e nie powinno by¢ ostentaji albo dziaªania napokaz przy »adnym przedsi�wzi�iu podejmowanym przez wielbiiela. O ile nieporzui si� ostentayjno±i, nie odejdzie te» egoizm. Aby sere mogªo zosta¢ozyszzone, ego musi zosta¢ wyeliminowane. Bez zysto±i w seru nie mo»ezosta¢ dokonany »aden dobry uzynek. Sere jest ozyszzane poprzez ±wi�tezyny. Ostentaja jest eh¡ demonizn¡. Wspiera ona egoizm i megalomani�.



KTO JEST PANU DROGI? 159Dobre imi� nale»y zdobywa¢ jedynie bezinteresown¡ sªu»b¡. Powinna by¢ onaprowadzona z pokor¡ i szzero±i¡. Kto±, kto aspiruje do stania si� narodo-wym przywód¡, musi najpierw nauzy¢ si� sªu»y¢. Nie powinien on stara¢ si�o urz¡d, ani o pozyj�. Organizaja Sai powstaªa w elu prowadzenia dziaªal-no±i sªu»ebnej, a nie dla stworzenia stanowisk urz�dowyh. Sew� powinno si�prowadzi¢ z pozuia obowi¡zku.Sewa wydobywa z zªowieka wszystko, o jest w nim wielkie. Poszerza serei wizj�. Napeªnia rado±i¡. Rozwija pozuie jedno±i. Uzewn�trznia prawd�o Duhu. Usuwa z zªowieka wszystkie przywary. Trzeba j¡ traktowa¢ jakowielk¡ dysyplin� duhow¡. Urodzili±ie si� po to, by sªu»y¢ pomo¡, a nie do-minowa¢. Wszysy ludzie na ±wieie s¡ sªugami, a nie panami. Na wzajemnejpomoy opieraj¡ si� wszystkie relaje: m�»a i »ony, matki i dzieka, praodawyi praownika. Taka wzajemna pomo jest ostoj¡ post�pu ±wiata. Gdyby zasadawzajemnej pomoy nie obowi¡zywaªa, ±wiat zatrzymaªby si�. Czy uwa»aieÿurz�dnika" za kogo± wy»szego? Tak nie jest. Nawet on jest sªug¡. Boskanatura zªowieka ujawnia si� jedynie wtedy, gdy przepeªnia go duh sªu»by.Wówzas do±wiadza on spokoju, który wykraza poza rozumienie.Co jest przyzyn¡ niepokojów w dzisiejszym ±wieie? Istniej¡ one, poniewa»w »yiu ludzi nie ma harmonii my±li, sªów i zynów. Pokój musi mie¢ poz¡tekw rodzinie; st¡d rozprzestrzeni si� w spoªeze«stwie, a potem na naród i ±wiat.Zatem, jedno±¢ jest dzisiaj pierwszoplanow¡ potrzeb¡. Jedno±¢ przynosi rado±¢i pokój.Przemiana musi si� zaz¡¢ od jednostki. Kiedy zmieni si� jednostka, zmienisi� te» ±wiat. Transformaja ta musi nast¡pi¢ w umysªah ludzi. Prawe my±lidoprowadz¡ do prawyh zynów. Oto dlazego pisma ±wi�te stwierdzaj¡, »eumysª jest ¹ródªem ludzkiego przywi¡zania albo wyzwolenia.Pi¡ta �wiatowa Konferenja, 20 listopada 1990 r.[ÿSanathana Sarathi", styze« 1991, s. 1℄



O AUTORCERita Brue od 19 lat jest wielbiielk¡ Sai Baby. Wtym zasie odbyªa osiemna±ie podró»y do Indii iuzestnizyªa w 70 kursah. Mówi ona, »e ÿ»y-ie z Sai Bab¡ i Jego naukami nie jest ªatwe, aleuzy mnie jak posi¡±¢ wewn�trzn¡ siª�, jak prowa-dzi¢ wojn� dobra ze zªem, jak przyjmowa¢ niepo-wodzenia i rozumie¢ te pora»ki, jak zmaga¢ si� zeshorzeniami spoªeze«stwa i ih skutkami, którepokiereszowaªy moj¡ dusz� tak, bym w ko«u mo-gªa osi¡gn¡¢ wªasne ele". Jest ona autork¡ ksi¡»kiWizja Sai | Ksi�ga 1, opublikowanej tak»e przezWydawnitwo Limbus.Obenie mieszka w Tuson w Arizonie (USA).
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Tekst na tylnej okªade:Zdobyli±ie to ludzkie iaªo, to ludzkie »yie jako odpªat� za zasªugi zgro-madzone w wielu »yiah. Zdobyli±ie t� szans�, to wyj¡tkowe szz�±ie do-st¡pienia widzenia ±wi�tej istoty, otrzymania dar±anu Sai. Pogr¡»ywszy si�gª�boko w kipieli tego burzliwego oeanu zasu, heroiznie wynurzyli±ie si� zjego othªani z rzadk¡ perª¡ ªaski Sai w r�e. Nie pozwólie, by wymkn�ªa si�wam z uhwytu i ponownie wpadªa w odm�ty. |Sai BabaW drugim tomie Wizji Sai Rita Brue omawia misj� otrzyman¡ od SaiBaby | przedstawienie ±wiatu Jego wizji. Dzieli si� w nim swoimi do±wiadze-niami i opisuje swój rozny pobyt i studia w Prasanthi z Sai Bab¡. Przekazujem¡dro±¢ Baby w sprawie wolno±i, miªo±i, sªu»by, po±wi�enia i ±mieri. Opo-wiada o 50{tej Rozniy Jego misji, o udzie podzas Dnia Sportu i pobyiez Bab¡ w Kodaikanal. Sai Baba mówi: Jest tylko jedno sªo«e. Nie jest onoró»ne dla Ameryki, Europy zy Indii. Fakt, »e ludzie na aªym ±wieie nie mog¡ogl¡da¢ sªo«a w tym samym momenie, nie znazy, »e ono nie istnieje. Taksamo jest z Bogiem. Brue ma nadziej�, »e ludzie, którzy dot¡d nie znali SaiBaby, jak równie» wieloletni wielbiiele, dostrzeg¡ promyk tej Boskiej Miªo±i,jak¡ Sai Baba darzy nas wszystkih. Oferuje nadziej� pªyn¡¡ z jej opowie-±i o tym, jak On j¡ ohraniaª, zaopatrywaª, uzyª i ostateznie przemieniaª.Ozekuje ona jedynie, »e ÿwejdziemy w Jego aur� miªo±i i pozostaniemy wniej przez jaki± zas."
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