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Od redakcji 

AWATAR MIŁOŚCI 

 

hagawan Śri Sathya Sai Baba jest awatarem wyjątkowym w dziejach ludzkości, 

który dotarł do milionów ludzi we wszystkich częściach świata, należących do 

wszystkich narodowości, religii, kultur, ras i mówiących wszystkimi językami 

świata, aby przekazać im swoje przesłanie bez żadnych pośredników, takich jak uczniowie, 

apostołowie, tłumacze. Teraz miliony serc wibruje Jego energią miłości i dzieli się swoją miłością 

z innymi. Zapewniają jedzenie, ubranie potrzebującym, pocieszenie chorym i bez środków do 

życia. Śpieszą z pomocą ofiarom nieszczęść przyrodniczych i zapewniają wszelkiego rodzaju 

pomoc miejscowym społecznościom. To święte zadanie jest ciągle wykonywane przez owych 

ochotników miłości poprzez sieć Organizacji Sai założonej przez Bhagawana we wszystkich 

częściach świata. Tak oto ten Awatar Miłości wywołał zmianę paradygmatu w świadomości 

człowieka. Nigdy nie uważał religii, rasy czy narodowości za bariery pomiędzy ludźmi. Kochał 

wszystkich i wszystkim dawał doświadczenie swej boskości. Ta wzniosła zasada przenika 

Organizację Sathya Sai, która działa dla jedności człowieka i idzie za Jego zasadą: Kochajcie 

wszystkich, służcie wszystkim. Być może jest to największym dziedzictwem jakie pozostawił, 

prowadząc ten rozbity i podzielony świat. Liczni wyznawcy we wszystkich częściach świata 

otrzymują od Niego znaki miłości czy też to, co nazywa On swoimi „wizytówkami”. Jak sam mówi 

„Moje czyny są dowodami boskiej mocy, znakami i sygnałami Boskości. Rozdaję przedmioty z 

miłości. Moja miłość nigdy nie zmaleje”. Te akty boskiej łaski pokazują Jego boski majestat. Nie 

możemy ich umniejszać poprzez nazywanie ich zwykłymi cudami. Dowiódł swojej miłości do 

całej rasy ludzkiej, bez jakichkolwiek różnic. To szczególne wydanie „Sanathana Sarathi” zostaje 

najpokorniej ofiarowane temu Awatarowi miłości. Usiłuje ono ukazać blask Jego boskiej chwały. 

Posiada również nową okładkę i nowe opisy wewnątrz numeru. 

 

 

B 
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Amrita Dhara  Orędzie Bhagawana z 21 sierpnia 1996 r. 

 
 

 
 

UCZYŃ SWE SERCE ŚWIĄTYNIĄ BOGA 
 

Na początku białe mrówki mogą wydawać się bardzo nieliczne, ale mogą się rozmnożyć i zjeść cały 

korzeń drzewa. Podobnie, jak wielki by człowiek nie był, to jeśli złe myśli wejdą do jego umysłu, zniszczą 

zupełnie jego życie. 

Gdzie jest dym, tam musi być ogień. Jeśli istnieje maszynista kierujący pociągiem i kontroler 

znaków drogowych, to czyż za tym światem nie powinno być Stwórcy? 

 

Świat jest odbiciem naszej wewnętrznej istoty 

Ten widzialny świat składający się z obiektów czujących i nieczujących, stworzony jest z pięciu 

żywiołów. Cały świat jest odbiciem i przejawieniem pięciu żywiołów. Wszystkie postaci ze swym 

różnorodnym wyglądem są niczym innym , jak różnymi postaciami Boga. Stąd właśnie „Purusha 

suktam”głosi: „Sahasra sirsza purusza sahasra pad”( wszechświatowy byt ma tysiące głów, oczu i nóg.) 

To Bóg przenika wszechświat swoim tysiącem głów, rąk, nóg i oczu. 

Używajcie żywiołów w święty sposób 

 Wszechświat jest skutkiem, a Bóg jest przyczyną. Całe stworzenie jest przejawieniem przyczyny i 

skutku. Przyczyna ma postać mikro, a skutek - makro. Zarówno mikrokosmos jak i makrokosmos są 

postaciami Boga.  

Brahman jest najsubtelniejszy z tego co subtelne, większy od tego, co największe, jest wiecznym 

świadkiem i przenika cały wszechświat w postaci atmy. Atma to Brahman, a Brahman to atma.  

Bóg jest najmniejszy z tego, co małe i największy z tego, co wielkie. Małe i duże różnią się jedynie 

postacią, ale są jednym, jeśli chodzi o wrodzoną, nieskończoną moc. Mikrokosmos i makrokosmos są 

nierozdzielne i nawzajem od siebie zależne. Dlatego nigdy nie powinniście uważać przyrody za różną od 

Boga. Przyroda to Bóg, Bóg to przyroda. Pięć żywiołów obecnych w przyrodzie to postacie Boga, dlatego 

właśnie nasi starożytni oddawali cześć Ziemi jako Bhu Devi, wodzie jako Ganga Devi, powietrzu jako Waju 

Devi, ogniowi jako Agni Devi i niebu jako Sabda Brahmanowi. 

Ale dzisiaj ludzie nie podchodzą z czcią do tych pięciu żywiołów i robią z nich niewłaściwy użytek. 

Okazywanie braku szacunku pięciu żywiołom równa się okazywaniu braku szacunku Bogu. Dlatego 

powinieneś uświęcać życie korzystając z pięciu żywiołów w sposób właściwy i święty. 
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Bóg jest stwórcą podtrzymującym i niszczycielem wszystkiego, co było, jest i będzie. Jest On 

panem wszystkich trzech okresów czasu: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Zgodnie z kalendarzem 

telugu pierwszy rok nosi nazwę prabhawa, ponieważ Bóg to Prabhu (Pan czasu). 

Stąd też powinno się wierzyć w Pana. Tylko wówczas można zaznać na tym świecie pokoju i 

szczęścia. We wszystkich bowiem jest ta sama atma. 

Studenci  

Mówię wam to nie po raz pierwszy. Na tym świecie odbywa się ciągła walka pomiędzy dobrem i 

złem, prawością i nieprawością. Jest to nieuniknione. Z jednej strony mamy Kaurawów, z drugiej 

Pandawów. Dharmę (prawość) po jednej stronie, adharmę ( nieprawość) po z drugiej. Pomiędzy nimi jest 

ciągła walka. Postawa i cele Kaurawów były całkiem przeciwne do tych, jakie mieli Pandawowie. Dla 

Kaurawów celami było: najpierw „ja”, potem świat, a na końcu Bóg. Pandawowie na pierwszym miejscu 

stawiali Boga, na drugim świat, a „ja” na końcu. Ci, którzy idą ścieżką dharmy zawsze przyznawać będą 

pierwsze miejsce Bogu. Stąd właśnie, zgodnie z kulturą indyjską, pierwszy rok kalendarza telugu 

Prabhawa, zawiera w sobie pojęcie Boga. Nie dość na tym, że wszystkie następne lata są również 

nazwane imionami Boga, Bóg jest ponad wszelką miarę. Dlatego właśnie mędrcy sławili Go jako 

Aprameję (niezmierzonego ). Oznacza to, że nie można Go pojąć ani z pomocą dowodu bezpośredniego, 

ani pośredniego, ani przez żadne inne wnioskowanie. Nikt nie może opisać Boga jako tego czy tamtego. 

Ten, kto mówi, że to jest Bóg, a tamto nie jest Bogiem, jest głupcem. Dlaczego? Mahatma sarwa 

bhutantaratma (Jestem obecny we wszystkich istotach jako atma ). Ta sama atma przenika wszystko, tak 

samo jak ten sam prąd oświetla wszystkie żarówki.  

Klejnotów jest wiele, złoto jest jedno. 

Krów jest wiele, mleko jest jedno. 

Istot jest wiele, oddech jest jeden. 

Kwiatów jest wiele, nabożeństwo jest jedno. 

Niezdolny, by to pojąć, wskutek swej niewiedzy. 

Człowiek pada ofiarą wielu kłopotów, w imię swego doczesnego istnienia. 

Cóż jeszcze przekazać temu szlachetnemu zgromadzeniu? 

 

Czy jest jakaś różnica pomiędzy nabożeństwami odprawianymi przy użyciu różnych kwiatów, 

takich jak jaśmin, róża, nagietek? Kwiatów jest wiele, ale nabożeństwo ( (oddawanie czci Bogu ) jest 

jedno.  

Człowiek stworzył te wszystkie te różnice, żeby prowadzić życie pogrążone w materii. 

Postrzeganie różnic jest cechą prawriti (zewnętrzną ). Jednak prawdziwy, wieczny i nieśmiertelny cel 

życia jest tylko jeden i jest nim atma. Boskość jest jednolicie obecna we wszystkich.  

Nasz intelekt można porównać do lustra. Trzymając w dłoni lusterko można złapać odbicie słońca 

i gwiazd, które są odległe o miliony mil. Obwód słońca wynosi dziesiątki milionów kilometrów. Tak 

olbrzymie słońce jest odbite w małym lustrze. Dlatego właśnie powiedziano: Wiśwam dharpana 

driśjamana nagari tuljan (cały świat jest jak miasto odbite w lustrze). Cały świat odbity jest w małym 

lustrze naszego intelektu. Stąd więc ten wszechświat czy świat nie są na zewnątrz. Są w tobie. Są 



Sanathana Sarathi   listopad  2013  

© Organizacja Sathya Sai 

7 

odbiciem twojej wewnętrznej istoty. Na zewnątrz widzisz to samo, co jest obecne w tobie. W istocie na 

zewnątrz nie ma niczego, co nie jest obecne w tobie. Tutaj, tam i wszędzie –gdziekolwiek się spojrzy, 

odkrywa się tylko jedną atmę. Dlaczego szukasz tu i tam, kiedy pierwiastek atmy jest wszędzie? W 

istocie, wszystkie pięć żywiołów są jednym.  

Któregoś dnia wyjaśniłem wam trzy zasady adwajty: padartha adwajta, krija adwajta i bhawa 

adwajta. Możecie się zastanawiać, że skoro adwajta znaczy jedność, jak w takim razie mogą wiązać się z 

nią trzy formy. W rzeczy samej, tych trzech rodzajów adwajty doświadczasz w życiu codziennym.  

Czym jest padartha adwaita? Oto tkanina (pokazuje chusteczkę), ale tę tkaninę tworzą wiązki nici, 

a nawet nie nici – bo jest to bawełna. Stąd bawełna, nici i tkanina są jednym i tym samym. Ich 

wykorzystanie oraz ich nazwy i kształty są różne, ale bez bawełny nie może być nici, a bez nici nie może 

być tkaniny. Bawełna, nici i tkanina różnią się nazwą i wyglądem, ale tworząca je substancja jest jedna i ta 

sama. Dlatego nie można powiedzieć, że się różnią. To jest padartha adwajta. 

Czym jest krija adwajta? Wykonujecie wiele rodzajów działań służebnych i różnych czynów, ale 

jeśli wszystko to robicie, by sprawić przyjemność Bogu, wówczas wszystkie wasze czyny stają się 

jednością. Sarwa karma bhagawat prithjartam (Dokonujecie wielkich działań po to, aby sprawić 

przyjemność Bogu).  

Ofiarowujesz Bogu żywność i owoce. Przed ofiarowaniem są to jedynie owoce i żywność, jednak 

po ofiarowaniu stają się one prasadamem. Przygotowujecie słodki budyń, ryż tamaryndowy, ryż z 

twarogiem i inne potrawy. Przed ofiarowaniem Bogu nazywasz je ich nazwami. Po ofiarowaniu stają się 

one prasadamem. Dlatego wszystkie czyny, jakie ofiarowujecie Bogu, odpowiadają krija adwajcie. Tutaj 

nie ma dwóch bytów. Ekamewa adwitija Brahman (Brahman jest jeden bez drugiego). Nie dwóch tylko 

jeden. 

Trzecia jest bhawa adwjta. W tym ciele, w tamtym ciele i wszystkich innych ciałach jest tylko pięć 

żywiołów. Można chcieć od innych jakiejś określonej rzeczy, jeśli nie ma jej jeszcze w was. Kiedy ta 

pożądana rzecz jest tylko u was, dlaczego chcecie ją zdobyć od innych? Pięć żywiołów, które są obecne w 

innych, są obecne również w was. Dlatego wszyscy są jednym, ekoham bhahusjam ( jeden zapragnął stać 

się wielością). 

To samo złoto przyjmuje postać różnych ozdób. Podobnie pięć żywiołów będących przejawieniami 

boskości jest obecnych we wszystkich. Nie ma żadnej różnicy. To jest bhawa adwajta. Życie człowieka 

może stać się pełne znaczenia tylko wtedy, gdy próbuje on zrozumieć te trzy rodzaje adwajty i poznać je. 

Jeśli w umyśle masz poczucie dwoistości, a na zewnątrz próbujesz pokazać niedwoistość, uzyskasz 

jedynie niepokój. Oto mały przykład.  

Rozwijacie miłość do Boga 

Był sobie kiedyś bardzo bogaty człowiek, który nie miał nic innego do roboty, jak tylko „ładować 

się i rozładowywać”. Z powodu nadmiaru jedzenia i braku fizycznej pracy cierpiał on na niestrawność. 

Poszedł do znakomitego lekarza i poprosił o lekarstwo. Rzekł: Nie musisz wydawać ani grosza, żeby 

wyleczyć się z niestrawności. W istocie sam nabawiłeś się tego problemu przez nadmierne jedzenie. Czy 

nie wiesz, ile może pomieścić twój żołądek? Ale ty z powodu swej zachłanności przeciążasz go. Stąd ta 

niestrawność. Twoja moc trawienia jest mniejsza, ale jesz więcej. To jest przyczyną twojej niestrawności. 
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Dlatego zalecam ci na to bardzo dobre lekarstwo. Trzymaj w ustach kawałek soli i ssij”.  

Obecnie sól jest w postaci proszku, ale dawniej była dostępna w postaci skały. Bogacz postąpił 

zgodnie z zaleceniem i wyleczył się z niestrawności. Było to w czasie jego urodzin. Kiedy wyleczył się z 

niestrawności, chciał rozdawać wszystkim słodycze i uczcić tę okazję. Udał się do sklepu z cukierkami i 

chciał skosztować słodkości przed kupieniem jej. Kiedy włożył do ust kawałek przysmaku, miał on słony 

smak. Powiedział właścicielowi sklepu ze słodyczami, że jego słodycze nie są dobre i poszedł do drugiego 

sklepu. Tam również spotkało go podobne doświadczenie. W ten sposób obszedł pięć sklepów ze 

słodyczami, ale w żadnym z nich nie spodobał mu się smak słodyczy.  

Właściciel szóstego sklepu pojął jego problem. Zanim ów bogaty człowiek zdołał skosztować 

słodyczy, właściciel sklepu rzekł: „Spójrz, tam jest kran. Idź tam, wypłucz dokładnie usta i przyjdź.” 

Dopiero wtedy będziesz mógł skosztować mojego laddu (słodyczy)”. I bogacz wypłukał dokładnie usta, 

wyrzuciwszy kawałek soli, który w nich miał. Wówczas laddu smakowało słodko. „Tak, to laddu jest 

bardzo słodkie”- rzekł. Właściciel sklepu rzekł:  „Szalony człowieku, jak możesz docenić słodycz jakiegoś 

laddu mając w ustach kawałek soli? Każde laddu będzie wtedy smakować słono”. Podobnie osoba 

cierpiąca na chorobę niewiary w Boga i mająca w umyśle gorzkie substancje, takie jak złe myśli i złe 

uczucia, nie może cieszyć się słodyczą boskiego istnienia. Jeśli ktoś mówi jej o świętości służby i innych 

praktykach duchowych, wydają się jej one bez smaku. Czy błąd leży w boskim istnieniu czy praktykach 

duchowych? Nie, nie! Jest to następstwo jej własnej choroby – niewiary w Boga. 

Kiedyś sporo ludzi udało się na wesele. Na weselu tym podano różnego rodzaju jedzenie. Kiedy 

podawano słodycze, takie jak laddu i dźilebi, pięciu czy sześciu z nich odmówiło ich przyjęcia. Podobnie, 

na świecie są teiści, ateiści, teiści – ateiści oraz ateiści – teiści. Wszystkie ćwiczenia duchowe smakują 

słodko teistom, ale te same ćwiczenia duchowe wydają się bez smaku tym, którzy nie mają w sobie 

miłości do Boga. Studenci, nauczyciele i wszyscy inni, jak długo są tutaj, napełniają swe serca świętymi 

uczuciami. Dlatego wszystko wydaje im się słodkie i dobre. Kiedy jednak wyjeżdżają z tego miejsca i 

wchodzą w zewnętrzny świat, padają ofiarą doczesnych pragnień, z powodu oddziaływania otoczenia. Z 

chwilą gdy rozpoczyna się choroba doczesnych pragnień, oddalają się od duchowości. Malo tego, 

zaczynają rozwijać w sobie wątpliwości i nieporozumienia odnośnie duchowości. Tymczasem może być 

lekarstwo na raka, ale nie na nienawiść do Boga i duchowość. Czy brakuje im wykształcenia? Nie. Brakuje 

im świętych uczuć. Rawana był mistrzem 64 postaci wiedzy. Był bogaty i potężny. Rozporządzał 

wszystkim. Ale ponieważ stał się niewolnikiem kamy i krodhy (żądzy i gniewu), cała jego wiedza, władza i 

bogactwo nie miały znaczenia.  

Bóg inkarnuje w ludzkiej postaci, by podnieść człowieka 

Osoba, która jest niewolnikiem swoich żądz, staje się niewolnikiem całego świata. Jednak ten, kto 

pokonuje żądze (pragnienia) zawojuje cały świat. Świat staje się sługą osoby, która stała się sługą Boga. 

Dlatego nigdy nie zapominaj o Bogu. Wedanta uczy trzech ważnych prawd. Są one jak bezcenne klejnoty. 

Owe trzy prawdy są następujące: nie wierz światu, nie zapominaj o Bogu i nigdy nie bój się śmierci, bo 

śmierć jest nieunikniona. Powinieneś uważnie strzec tych prawd w swym sercu.  

Nie wierz światu, bo świat z każdą chwilą ulega zmianie. Nie bój się śmierci. Czy możesz uniknąć 

śmierci bojąc się jej? Ona nie oszczędza nikogo. Zawsze trzeba pamiętać o tych trzech prawdach 
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Wedanty. Głupotą jest ograniczać Boga do jakiegoś określonego miejsca i myśleć, że jest On obecny tylko 

tam. Nie ma miejsca, gdzie Go nie ma. Nie ma żadnej postaci, która nie jest boska. Jest On obecny 

zarówno w jednostkach żywych, jak i nieżyjących. Naukowcy mówią, że świat składa się z atomów. 

Naukowcy nazywają to atomami, ale spirytualiści nazywają to energią. Boskość przenika wszystko, tak 

samo jak atomy są wszędzie. Każdy atom ma jakiś kształt. Nie może być atomu bez kształtu. Powinieneś 

mocno wierzyć w to, że Bóg jest w Twoim sercu. Tak jak nasze ciało tworzone jest przez różne jego 

organy, takie jak ręce, nogi, oczy, uszy, nos usta i inne, tak samo wszystkie postaci, jakie znajdziesz na 

tym świecie, są różnymi organami Boga. Bóg nie ma żadnej odrębnej postaci. Bóg wciela się po to, aby 

dowieść owej prawdy tym, którzy cierpią na ślepotę niewiedzy. Bóg zstępuje tylko w postaci ludzkiej, a 

nie w żadnej innej postaci. Z jakiej przyczyny? Wszystkie żywe istoty, takie jak ptaki, zwierzęta podążają 

za swoją dharmą i prowadzą naturalne życie. Jedynie człowiek zapomina o swojej dharmie. Zachowanie 

zwierząt ma swoje powody i ograniczenia, ale dla człowieka nie ma żadnych powodów ani ograniczeń. 

Stąd też Bóg przychodzi w postaci ludzkiej, aby poprawić człowieka. Daiwam manusza rupena (Bóg jest w 

postaci ludzkiej). Jeśli Bóg przyjdzie w postaci orła i będzie próbował poprawić człowieka, ludzie będą 

rzucać w niego kamieniami. Podobnie, jeśli Bóg przyjdzie w postaci bawołu i spróbuje poprawić 

człowieka ludzie nie będą nań zważać. Będą go raczej bić kijem, mówiąc: kim jesteś żeby mi to mówić? 

Dlatego Bóg przychodzi w postaci ludzkiej i chodzi wśród ludzi, aby ich podnieść z upadku. 

Idźcie łatwą ścieżką oddania 

Musicie tu zrozumieć dwie zasady: bhakti (oddanie) i dźnianę (wiedzę). Kiedyś podróżowało 

razem dwóch braci: Dźnianadewa i Bhaktidewa. Po jakimś czasie zachciało im się pić. Bhaktidewa spytał 

Dźnianadewę: „Bracie pić mi się chce ale nigdzie nie znajduję wody”. Dźnianadewa rzekł: „Zobaczymy, 

czy gdzieś w pobliżu jest studnia”. Uszedłszy trochę, znaleźli starą studnię, na której dnie było nieco 

wody. Dźnianadewa natychmiast przybrał postać ptaka, wleciał do studni napić się wody i wyłonił się 

stamtąd. Dźnianadewa miał zdolność przyjmowania dowolnej postaci. Adwajta darśanam dźnianam 

(odczuwanie niedwoistości to mądrość). Ponieważ nie postrzegał jakiejkolwiek różnicy między jednym 

kształtem a drugim, potrafił przybrać dowolną postać. Ale Bhaktidewa nie posiadał mocy zmieniania swej 

postaci. Nie mógł wejść do studni, aby napić się wody. Dlatego usiadł tam i zaczął z miłością rozmyślać o 

Bogu. Kiedy rozmyślał o Bogu, ze studni zaczęła występować woda. Kiedy poczuł, że coś zimnego dotyka 

jego stóp, otworzył oczy i stwierdził, że woda wyszła na wierzch, żeby ugasić jego pragnienie. 

Dźnianadewa musiał zmienić postać, Bhaktidewa nie miał potrzeby tego robić. Nie ma więc nic wyższego 

jak oddanie.  

Kiedyś Bhaktidewa wysłał list do Dźnianadewy. Co było w nim napisane? Nic. Złożył kawałek 

papieru, włożył do koperty i wysłał go do Dźnianadewy. Kiedy Dźnianadewa otworzył i spojrzał, nic w nim 

nie znalazł. Jeśli to jest formalny list, można go przeczytać od początku do końca, w rodzaju: „Drogi 

bracie, taki i taki.... z pozdrowieniami. Twój młodszy brat”. Ale w tym liście nic nie było. Aby udzielić 

odpowiedzi, Dźnianadewa pisał i pisał...Mimo że napisał tak wiele, wciąż było parę spraw, jakie trzeba 

było w owym liście poruszyć. Dlatego nadal pisze swą odpowiedź, nawet dzisiaj. Mówi to o dżnianie 

(wiedzy). Ludzie obdarzeni wiedzą zawsze zajmuję się prowadzeniem badań. Całe życie spędzają na 

badaniach. Taki jest dzisiaj los naukowców. Zawsze zajmują się badaniem i doświadczeniami. Ale nie 

doświadczają w ogóle rzeczywistości. Co zyskujesz poprzez eksperymenty? To, co dziś wydaje się nowe, 

jutro będzie stare. Ten proces przemiany nowego w stare ciągnie się bez końca. To niekończące się 
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eksperymentowanie nie ma sensu. Ścieżka oddania jest o wiele łatwiejsza niż ścieżka wiedzy. Ścieżka 

wiedzy jest trudna i nie jest ona w zasięgu wszystkich. Człowiek może osiągnąć wszystko poprzez 

oddanie, śpiewanie imion Boga i moc miłości.  

Bóg przebywa w świątyni twojego serca 

Studenci  

Skupiajcie swą miłość na tej ścieżce, która jest do przyjęcia dla waszych rodziców i społeczeństwa. 

Nie wchodźcie na złą drogę. W sprawach boskich nie kierujcie się zdaniem innych. Mira zawsze śpiewała 

chwałę Gopali Ghiridhari. Maharanie się to nie podobało. Pomimo to nigdy nie przestała ona śpiewać 

imienia Kriszny. Śpiewała je w każdym czasie we wszystkich miejscach i we wszystkich okolicznościach. 

Niezdolny opanować gniewu Maharana wywlókł ją ze świątyni i zamknął drzwi. Mira była wstrząśnięta. 

„Czy mam Cię opuścić i odejść, Kriszno? Jak to możliwe? Nie mogę bez Ciebie żyć”- jęczała. W ten sposób 

przeszła wiele cierpień. Potem uświadomiła sobie, że Bóg wszystko przenika i nie ogranicza się do 

świątyni. Dlatego powiedziała: „ O Kriszno, Twoją świątynią jest moje serce i jest to świątynia, którą Ty 

sam zbudowałeś. Świątynia zbudowana przez Maharanę jest tymczasowa, ale świątynia mojego serca, 

jest trwała”. Śpiewała pieśń „Calore man Ganga Jamuna tir”. ( O umyśle! Idź na brzeg Gangi i Jamuny .) 

Żeby udać się do Prajagu – zbiegu rzek Gangi, Jamuny i Saraswati – nie ma potrzeby kupowania biletu, 

czy dokonywania rezerwacji z wyprzedzeniem. Lewym kanałem nerwowym w kręgosłupie jest ida, 

prawym kanałem nerwowym jest pingala, zaś środkowym kanałem nerwowym jest suszumna. Miejscem, 

gdzie spotyka się ida, pingala i suszumna, jest punkt pomiędzy brwiami. To jest prawdziwy prajag, gdzie 

przebywa Kriszna. 

W swej koronie z pawim piórem, w żółtej szacie i świecących kolczykach błyszczy Kriszna.  

O umyśle, idź na brzeg Gangi i Jamuny!  

(bhadźan Miry)  

 

Ganga symbolizuje bhakti (oddanie ), Jamuna karmę, a Saraswati dźnianę. Jakie są wody Gangi i 

Jamuny? Są czyste spokojne. Przynoszą ochłodę ciału. Mira powiedziała: „Umyśle, idź do Prajagu. Nie 

chodź nigdzie indziej”. Gdzie jest Prajag? Jest w tobie, nie w zewnętrznym świecie. Bóg mieszka w twoim 

sercu. Natychmiast, kiedy przejawiasz swoją wrodzoną boskośśćć  ii  jjeejj  ddoośśwwiiaaddcczzaasszz,,  ddoossttęęppuujjeesszz  bbłłooggoośśccii..    

Kiedy czytasz w książce nazwy słodyczy, np. maisor, pak, dźilebi czy możesz cieszyć się ich 

smakiem? Nie. Dopiero kiedy je zjesz, zaznasz ich słodyczy. Podobnie sama wiedza o tym, że Bóg jest w 

tobie nie da ci smaku boskości. Jedynie kiedy uświadomisz sobie własną jedność z Bogiem, doznasz 

błogości. To właśnie jest przyczyna, dla której Bóg wciela się na ziemi. Przychodzi, aby dać nam błogość 

zjednoczenia z Bogiem. Kiedy łączysz się z Bogiem na poziomach: fizycznym, umysłowym, intelektualnym, 

nie ma większej błogości niż to. Właśnie do tego rodzaju błogości dążyły gopiki. 

Gdybyś był drzewem rosnącym, 

przywierałabym do Ciebie jak pnącze; 

Gdybyś był kwitnącym kwiatem, 

unosiłabym się nad Tobą jak pszczoła; 

Gdybyś był górą Meru, 
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spływałabym (po Tobie ) jak rzeka; 

Gdybyś był bezkresnym niebem, 

ja byłabym jedną z gwiazd; 

Gdybyś był bezdennym oceanem, 

rozpuściłabym się w Tobie jak rzeka. 

 

Powiedziały: „Kriszno, nie powinno być rozłąki między nami. Powinno być wieczne zjednoczenie”. 

Takie nierozłączne zjednoczenie z Bogiem jest prawdziwym oddaniem. Na ścieżce oddania są cztery 

etapy: salokja (postrzeganie), samipja ( bliskość ), sarupja ( tożsamość ) i sajudźja ( połączenie się w jedno 

). Trwanie w rozmyślaniu o Bogu to salokja, samipja jest przebywaniem blisko Boga, utożsamianie się z 

Bogiem to sarupja, a połączenie z Bogiem w jedno to sajudźja. 

 Istnieją cztery cele życia: dharma ( prawość ), artha ( majątek ), kama ( żądza, pragnienie ) 

moksza ( wyzwolenie ). Panćama puruszartha (piątym celem życia) jest parama bhakti ( najwyższe 

oddanie ). Na tym świecie nie ma nic wspanialszego.  

Nadaj znaczenia swemu ludzkiemu życiu 

Studenci  

Uczcie się dobrze, zdobądźcie pracę, żeńcie się i rodźcie dzieci. Nie ma w tym nic złego. Ale nigdy 

nie zapominajcie o Bogu. Jeśli zapomnicie o Bogu, wasze życie stanie się bezsensowne. Jakkolwiek wielki 

może być człowiek – może być nawet premierem lub prezydentem – nie powinien zapominać o Bogu. 

Bohater, jeśli zapomina o Bogu, staje się zerem. Wszystko na tym świecie się zmienia. Bez względu na to, 

co się dzieje, nigdy nie opuszczaj Najwyższej Istoty. Spróbujcie zbliżyć się do Boga tak bardzo, jak to 

możliwe. Oto prawdziwe ćwiczenie duchowe, które powinien podejmować człowiek. Tylko wówczas te 

ludzkie narodziny mogą stać się pełne znaczenia. 

 Dźantunam nara dżanma durlabham (ze wszystkich istot żywych narodziny ludzkie są 

najrzadsze). Dlaczego uważane są za najrzadsze? Czy życie ludzkie ogranicza się do jedzenia, picia, 

wędrowania i spania? Czyż nie robią tego zwierzęta? Jaka jest więc różnica nim i zwierzętami? Co jest 

tym szczególnym znaczeniem i świętością ludzkiego życia? Czy jest nim khina, piina, sona, marna 

(jedzenie, picie, spanie i umieranie?) Nawet mrówki i komary to robią. Jeśli robicie to samo, w czym 

jesteście od nich lepsi? W czym tkwi wartość ludzkiego życia? Zdobywszy ludzkie narodziny, powinniście 

dotrzeć do najwyższego błogostanu. Powinniście stać się odbiorcami łaski Boga oraz zaznać boskiej 

błogości. Nie ma większej błogości niż to.  

O Kriszno! Graj na swoim słodkim flecie i rozsiewaj nasiona miłości na pustyni serc pozbawionych 

miłości. Niech na ziemię spadnie deszcz miłości i sprawi, że popłyną rzeki miłości.  

Powinniście zasadzić w swoim sercu młode drzewa miłości, a nie kolczasty krzak nienawiści. Co 

oznacza ten flet? Flet jest pusty. Uczyńcie więc swoje ciało pustym i módlcie się do Kriszny, żeby tchnął w 

nie swoją boską muzykę. Kiedy ciało jest wypełnione pragnieniami, czy Kriszna może napełnić je słodkimi 

melodiami? Najpierw uczyń swoje ciało pustym, porzucając wszelkie żądze i złudzenia. Kiedy ciało stanie 

się puste Kriszna wezwie was blisko siebie mówiąc: cześć! Potem podniesie was, przytknie do swoich ust i 

napełni was boską muzyką, która pochłonie was i wszystkich innych w boskim, radosnym upojeniu.  
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Można dążyć do tego, aby stać się jedną z dwóch rzeczy, jakie są zawsze z Kriszną. Pierwszą nich 

jest para sandałów z Jego stóp – a drugą Jego flet. Jeśli staniesz się Jego sandałami, będziesz musiał 

znosić wszelki ból z powodu kamieni, cierni, kurzu, skorpionów i węży, jakie można napotkać na drodze. 

Jest to niezwykle trudne. O wiele łatwiej jest stać się fletem w Jego rękach. Jeśli będziesz ciągle trzymał 

chusteczkę, po jakimś czasie zacznie Ci boleć ręka. Łatwo jest upuścić tę chusteczkę zamiast trzymać się 

jej. Podobnie, łatwo jest poniechać pragnień, a nie przywierać do nich i cierpieć z ich powodu. Jest to 

wajragia ( nieprzywiązanie ). Rozwijacie tego ducha nieprzywiązania, na ile się tylko da. Nie jest to jednak 

łatwe, jeśli prowadzicie doczesne życie. Mówicie: mój syn, moja córka, mój dom. Przede wszystkim 

zaniechajcie tego poczucia „moje i twoje”. Wedanta mówi o zasadzie „Neti, neti, neti” nie to, nie to, nie 

to). Wszystko jest Bogiem. 

Bhagawan zakończył orędzie bhadźanem  Hari bhadżan bina sukha śanti nahi...  

- Z orędzia Bhagawana, Sai Kulwant Hall, 21 sierpnia 1996 roku.  

 

 

  
 
 

 
 
 

 

 
 

PODNIOSŁOŚĆ ŚWIĘTA DASARA 
 

Sprawozdanie 
 

 wielkim żarem religijnym obchodzono w Prasanthi Nilayam święta Dasara i Nawaratri. 
Odbyły się z tej okazji: nabożeństwo do Boskiej Matki, Weda Purusza Sapthaha Dźniana 
Jadźnia, Śri Sathya Sai Grama Sewa 2013 oraz różne występy muzyczne, kulturalne i 

religijne. Wśród wielu nowych pozycji tych obchodów, zwiększających ich różnorodność, znalazły się Hari 
Katha i Aszthawandanam. 
 

 Weda Purusza Sapthaha Dźniana Jadźnia 
 
Obchody otwarte zostały w pobożnym tonie - rozpoczęciem przez kapłana rankiem 5 X 2013 kalaśa 
pudźy w mandirze, co oznaczało oddanie czci Boskiej Matce. Po zwróceniu się do Bhagawana z prośbą o 
błogosławieństwa, 8 października o godz. 9 rano zabrano świętą kalaśę do hali Purnaćandra, miejsca 
ceremonii Weda Purusza Sapthaha Dźniana Jadźnia. Uczyniono to w wielkim, uroczystym pochodzie, 
prowadzonym przez muzyków Nadaswaram, za którymi szli ritwicy (kapłani wedyjscy) śpiewający Wedę 
oraz studenci.  

Z 

Do atmy nie można dotrzeć ani przez zgłębianie Wed, ani poprzez inteligencję, ani 

przez słuchanie. Dociera do niej ten, kto wybiera jedynie atmę. Jemu atma odsłoni 

swą prawdziwą naturę.  

 Kathopaniszad: II - 23  
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Jadźnia rozpoczęła się wkrótce po przybyciu ritwików na ozdobioną ze smakiem jadźniasalę 
(podwyższenie do wykonywania jadźni). Po prawej jej stronie postawiono wspaniałe srebrne krzesło dla 
Bhagawana, podczas gdy lewą stronę ozdobił Jego piękny portret. O 9.30 rano rozpalono tradycyjnym 
sposobem - pocierając dwa kawałki drewna - święty ogień, pośród śpiewu mantr wedyjskich, 
prowadzonego przez kapłanów i studentów. Zwrócono się o błogosławieństwa do Bhagawana, po czym 
umieszczono ten ogień w Jadźna Kundam. Po wstępnych obrzędach czterech kapłanów zaczęło składać 
ofiary w jadźnia kundam (dole ofiarnym), podczas gdy inna grupa czterech kapłanów rozpoczęła 
wypowiadanie świętych mantr "Kriszna Jadźur Wedy". Równocześnie studenci zaczęli śpiewać wedyjskie 
mantry, jeden kapłan zaczął wykonywać Surja Namaskar, a kapłan główny z żoną rozpoczęli nabożeństwo 
świętej kalaśy, zaś grupa starszych - parajanę (czytanie obrzędowe) świętych tekstów.  
 
Jakiś czas później kapłani i studenci wspólne zaśpiewali mantry wedyjskie, co rozbrzmiało na całej sali, 
szerząc na wszystkie strony boskie wibracje. O 10.45 zostało ofiarowane Arati, ale potem jadźnia trwała 
dalej, aż do 13 października. 14 października, w pomyślny dzień Widźaja Dasami, przeprowadzono 
purnahuti (ofiary końcowe). W hali Purnaćandra zebrało się olbrzymie zgromadzenie bhaktów, aby być 
świadkami wykonywania purnahuti. Jako że sala wypełniona była po brzegi, wielu bhaktów - żeby 
zobaczyć to wspaniałe widowisko - musiało stać za bramami. 
 
Od wczesnego poranka 14 października hala zaczęła rozbrzmiewać śpiewami wedyjskimi kapłanów i 
studentów. Kiedy studenci rozpoczęli bhadźany, kapłani udali się w uroczystym pochodzie do hali Sai 
Kulwant i wrócili z cennym purnahuti oraz dharani (wielką srebrną łyżką) do składania końcowych ofiar w 
jadźnia kundam. Ofiary końcowe purnahuti zaczęły się, gdy kapłani zasiedli wokół jadźnia kundam i 
postawiono blisko niego srebrne krzesło dla Bhagawana. Pomodliwszy się do Bhagawana o 
błogosławieństwa, kapłani złożyli o godz. 9.30 w jadźnia kundam końcowe ofiary - wśród świętych mantr 
wedyjskich i radosnych tonów muzyki nadaswaram. Na koniec jadźni kapłani obeszli wkoło jadźna 
kundam i poprosili Bhagawana o błogosławieństwa.  
Po ofiarowaniu arati do kalaśy napełnionej świętą wodą, grupy studentów i kapłanów pokropiły tą wodą 
kapłanów, a później bhaktów. Tymczasem nadal trwały bhadźany, prowadzone przez studentów, a 
powtarzane chórem z wielkim oddaniem przez bhaktów; rozdano też prasadam. O 10 rano owa wielka 
jadźnia dobiegła, wraz z arati, szczęśliwego końca, po rozdaniu prasadamu całemu zgromadzeniu 
bhaktów. 
 

 Prasanthi Widwan Mahasabha 
 
 Kiedy w hali Purnaćandra odbywała się Weda Purusza Sapthaha Dźniana Jadźnia, wieczorem na 
ozdobionej bajecznie i ze smakiem na to ważne wydarzenie hali Sai Kulwant, odbywano zebranie 
Prasanthi Widwan Mahasabhy. Obejmowała ona przemówienia studentów i nauczycieli z instytucji 
oświatowych, wystąpienia wybitnych mówców i boskie orędzia Bhagawana. Również trwała przez siedem 
dni, od 8 do14 X. Każdego dnia studenci i uczniowie z różnych instytucji oświatowych rozpoczynali 
mahasabhę wedyjskimi śpiewami.  

 

Przemówienia studentów i wykładowców 
 
Główną część zebrań Prasanthi Widwan Mahasabhy stanowiły przemówienia studentów i wykładowców 
różnych wydziałów Uniwersytetu Sai. Wygłaszali oni pouczające i kształcące mowy o zagadnieniach 
duchowych na I, II, IV i VI sesji Mahasabhy, tj. 8, 9, 11 i 13 października. Opowiadali o swoich doznaniach 
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boskiej chwały Bhagawana i objaśniali Jego nauki.  
Na I posiedzeniu - 8 października - przemawiali: Śri Mani Kriszna Anand, student uczelni w Prasanthi 
Nilayam, C. Kritika Lakszmi, studentka uczelni w Anantapur oraz Śri Radźiw Radźan, wykładowca uczelni 
w Brindawan. Na II posiedzeniu Mahasabhy głos zabrali: Śri R. Ganesan, student uczelni w Muddenahalli, 
Śri Sai Sathya Narajana, student ekonomii z uczelni w Prasanthi Nilayam oraz Kumari Maitali Werma, 
wykładowczyni uczelni w Anantapur. Na IV posiedzeniu Prasanthi Widwan Mahasabhy, jakie odbyło się 
11 X, z przemówieniami wystąpili: Śri Subrahmanjam Abhiśek, uczeń Wyższej Szkoły Średniej Śri Sathya 
Sai, Śri Rohit Kumar Ćawla, student uczelni w Brindawan oraz Śri Ćandrasekhar, wykładowca uczelni w 
Muddenahalli. Na posiedzeniu szóstym, 13 X, wystąpiła jako pierwsza Dź. Sneha, studentka nauk 
przyrodniczych z uczelni w Anantapur, mówcą drugim był Śri Biśnu Pasad Dźosi, student chemii z uczelni 
w Prasanthi Nilayam , trzecim zaś Śri Sandip Kumar Patnaik, pracownik naukowy. 
 

Wystąpienia wybitnych gości 
 
Oprócz studentów i nauczycieli instytucji oświatowych, pouczające przemówienia wygłosiło w toku 
Prasanthi Widwan Mahasabhy trzech wybitnych mówców. Pierwszym był prof. A. Anantaraman, 
koordynator medialny Sri Sathya Sai Central Trustu, który zabrał głos na początku pierwszej sesji 
Prasanthi Widwan Mahasabhy 8 października 2013 roku. W swej mowie wprowadzającej uczony mówca 
szeroko omówił znaczenie Nawaratri, Grama Sewy Śri Sathya Sai oraz Prasanthi Widwan Mahasabhy i 
objaśnił wymiar społeczny, kulturalny i oświatowy boskiej misji Bhagawana. Drugim wybitnym mówcą był 
D.N. Dikśit, kierownik Wydziału Sanskrytu Wyższej Uczelni Hinduskiej w Guntur (w stanie Andhra Pradeś); 
który przemawiał 10 października. W swoim wystąpieniu, ozdobionym wierszami telugu, ów uczony 
mówca zwrócił uwagę, że Bhagawan Śri Sathya Sai Baba jest Premawatarem (wcieleniem miłości), który 
daje ludziom całego świata miłość i naucza ludzkość wartości ludzkich, aby zbawić jej życie. Trzecim 
wybitnym mówcą był Śri Anil Kumar, który zabrał głos na końcowym posiedzeniu Prasanthi Widwan 
Mahasabhy w święty dzień Widźaja Dasami, 14 października 2013 roku. Odnosząc się do Bhagawana jako 
ucieleśnienia wszystkich bogów i bogiń, ów mówca-erudyta podkreślił potrzebę zrozumienia 
wewnętrznego znaczenia obchodzenia - dla duchowego postępu - takich świąt jak Dasara, Nawaratri i 
Widźaja Dasami. Przedstawiając różne opowieści z życia Bhagawana zauważył, że Jego życie to 
prawdziwe Bhagawatam. 
 

Boskie orędzia 
 
Najbardziej budującą częścią obrad Prasanthi Widwan Mahasabhy były filmy z boskimi orędziami 
Bhagawana, wyświetlane na koniec każdej sesji od 8 do 14 października. Bhagawan wyjaśniał w 
orędziach subtelne prawdy duchowości i wzywał każdego do uświadomienia sobie boskości poprzez 
podążanie ścieżką miłości, bezinteresownej służby i samopoświęcenia. Bhagawan kończył każde orędzie 
bhadźanem, który całe zgromadzenie powtarzało chórem i z głębokim oddaniem.  
 

Asztawandhanam 
 
Szczególną osobliwością tegorocznych obrad Prasanthi Widwan Mahasabhy był piękny pokaz - 
asztawandhanam - jaki miał miejsce na piątym posiedzeniu Mahasabhy, 13 października 2013 roku. 
Podczas tego ćwiczenia, ośmiu uczonych zadawało pytania, zaś główny mówca, Śri Rama Ćandra Wara 
Prasada Rao, słynny poeta języka telugu i uczony z okręgu Wschodniej Godawari - stan Andhra Pradeś, 
udzielał odpowiedzi na nie, jak też układał na poczekaniu wiersze, okazując przez prawie godzinę swą 
głęboką wiedzę i umiejętności poetyckie, ku zachwytowi całego zgromadzenia. Naświetlając boską 
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chwałę Bhagawana, ów uczony mówca powiedział, że potrafi odpowiedzieć poprawnie na wszystkie te 
pytania dzięki łasce Bhagawana.  
 

W Y S T Ę P Y  M U Z Y C Z N O  -  K U L T U R A L N E  
 

Prezentacje muzyki religijnej 
 
Jako część obchodów Dasary w Prasanthi Nilayam odbyły się 5.X.2013 dwa znakomite występy z muzyką 
nabożną. Pierwszy, o nazwie "Sai Samarpan" (ofiara dla Sai), przedstawili uczniowie Śri Wiśwa Widjalaji z 
Chennai. Wykonawszy na początek melodyjnie słodką pieśń Madhura Mohana Ghanaśjama Sundara Sai 
uczniowie napełnili nabożnym żarem całe otoczenie, śpiewając pieśni z uczuciem ku radości słuchaczy. 
Po tym odbył się porywający występ muzyczny "Sai Naad Swarupini" (Matka Sai, ucieleśnienie melodii) w 
wykonaniu studentów i nauczycieli Wyższej Uczelni Muzycznej Mirpuri Śri Sathya Sai. Rozpoczęli 
utworem Adi Śankary, poświęconym Boskiej Matce, zakończyli zaś dwoma utworami poświęconymi 
Boskiej Matce: "Dźai dewi mata warade" (Daj dar, o Boska Matko) oraz "Dewi dźnana dajini" (Boska 
Matka, dawczyni wiedzy). 
 

Bhakta Prahlada - przedstawienie taneczne  
 
Uczniowie Śri Sathya Sai Gurukulam z Radźahmundry wystąpili 6.X.2013 z pięknym tanecznym 
przedstawieniem teatralnym w ramach obchodów Daśary w Prasanthi Nilayam. Rozpocząwszy o godz. 17 
swój występ porywającym tańcem w barwnych strojach, uczniowie odegrali różne zdarzenia z życia 
Prahlady, aby pokazać jego niezachwianą wiarę i głębokie oddanie dla Pana Narajany, jakie zachował w 
obliczu ciężkich prób. Punktem kulminacyjnym było ukazanie się Pana Narajany w postaci Narasimhy, dla 
unicestwienia demonicznego króla Hiranjakaśipu. Wzniosły temat - tj. oddanie - znakomite dialogi oraz 
słodka liryka sprawiały, że sztuka wywołała duże wrażenie. 
 

Muzyka religijna w wykonaniu studentów 
 
W ramach obchodów Nawaratri i Dasary, studenci i studentki Instytutu z Muddenahalli, Brindawan i 
Anantapur urzekli bhaktów w hali Sai Kulwant znakomitymi występami nabożnymi, odpowiednio: 8, 9 i 
11 października 2013 roku. Rozpocząwszy swoje wystąpienie 8 października pieśnią nabożną poświęconą 
Panu Ganeśy - "Gadźananam Gadźananam" - studenci z Muddenahalli śpiewali następnie pieśni nabożne, 
kirtan "Dźai Dźai Rama Hare" oraz dali słodki recital, ku zachwytowi bhaktów. Koncert muzyki nabożnej, 
jaki dali studenci z Brindawan 9 X, obejmował pieśni w telugu i hindi, w tym sławną pieśń Kabira "Ćadirija 
dźhini re" oraz klasyczny utwór "Narajani namostute". (pozdrowienia dla Boskiej Matki). Studentki 
uczelni w Anantapur, ozdabiając swój występ pięknym komentarzem, zaśpiewały 11 X pieśni nabożne, w 
tym "Paahi mam Winajaka" (O, Panie Ganeśo, ochraniaj mnie), "Śaranam Sathya Sai Śaranam" (Przyjmuję 
schronienie w Sathya Sai), "Durga Bhawani Maa" (Matka Durga). Znakomite wykonanie pieśni i urocza 
muzyka sprawiły, że ich występ był bardzo zajmujący. 
 

Szehnai ki gundź, Sai ke naam - recital szehnai  
 
Wielkim zakończeniem muzycznych wydarzeń, jakie odbyły się w ramach obchodów Dasary, był 
porywający recital szehnai, "Szehnai ki gundź, Sai ke naam" (recital szehnai, poświęcony Sai), z jakim 
wystąpił słynny przedstawiciel szehnai, pandit Satiś Prakaś Kamar ze swoim zespołem w święty dzień 
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Widźaja Dasami 14.X.2013 roku. Rozpocząwszy utworem klasycznym, artysta i jego grupa połączyli recital 
szehnai z kilkoma lubianymi pieśniami nabożnymi, mianowicie "Sainath tere hazaron haath (Panie Sai, ty 
masz tysiące rąk)", "Gowinda bolo, Gopala bolo” (śpiewajcie imiona Gowinda i Gopala). Radosną 
odpowiedzią na ten porywający występ były gromkie oklaski, kiedy dobiegł on końca.   
           

Śri Sathya Sai awatar waibhawam - Hari katha 
 
Do najbardziej budujących zdarzeń tegorocznych obchodów Dasary była Hari katha (sztuka ludowa 
opiewająca chwałę Boga) pod nazwą "Śri Sathya Sai Awatar Waibhawam" (chwała Awatara Sai), 
wykonana przez sławnego przedstawiciela hari kathy, Śri Raghawendrę Rao i jego zespół w audytorium 
Purnaćandra w dniach 12-14.X.2013. Upiększając poezją i muzyką swoją opowieść o życiu Bhagawana i 
Jego lilach, artysta przedstawił bardzo ciekawie i zachwycająco boską chwałę Bhagawana.  
 

ŚRI SATHYA SAI GRAMA SEWA 2013 
 
Ważnym elementem obchodów Daśary i Nawaratri w Prasanthi Nilayam jest służenie prawie 300 
tysiącom mieszkańców wiosek, jaką zapoczątkował w swoim współczuciu Bhagawan ponad 10 lat temu. 
W tym roku Śri Sathya Sai Grama Sewę prowadzono przez wszystkie 9 dni Nawaratri - od 6 do 14 
października. Rankiem 6 października pracownicy i studenci trzech uczelni Instytutu Wyższej Wiedzy Śri 
Sathya Sai, tj. z Prasanthi Nilayam , Brindawan i Mudenahalli, wraz ze starszymi uczniami Wyższej Szkoły 
Średniej Śri Sathya Sai, obeszli - śpiewając mantry wedyjskie - mandir bhadźanowy, ofiarowali 
pozdrowienia samadhi Bhagawana i odjechali do wyznaczonych wiosek w około 50 pojazdach, 
załadowanych paczkami z jedzeniem i ubraniami do rozdania mieszkańcom wsi. Owo zdumiewające 
dzieło prowadzili od 6 do 13 października 2013 roku w dobrze obmyślany i systematyczny sposób, i z 
wielką pokorą i miłością przekazali mieszkańcom wsi miłość Bhagawana. Zadanie przygotowania paczek z 
jedzeniem do rozdania wykonywały przez wszystkie dni Grama Sewy studentki uczelni z Anantapur wraz 
ze starszymi uczennicami Wyższej Szkoły Średniej Śri Sathya Sai z Prasanthi Nilayam. W święty dzień 
Widźaja Dasami 14.X.2013 studentki uczelni z Anantapur rozdawały w Prasanthi Nilayam  prasadam 
Bhagawana. Z Wielkiej Brytanii przybyła grupa młodzieży, aby uczestniczyć w wykonywaniu tego 

świętego zadania - służenia ludziom wsi.  
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S.S. Naganand 
 

 PRZESŁANIE BHAGAWANA SEDNEM WSZYSTKICH RELIGII  

 
 

hagawan Śri Sathya Sai Baba urodził się w 1926 roku w skromnej, niedostępnej wiosce w stanie 
Andhra Pradeś. W pierwszych latach życia był jak każde inne dziecko, wkrótce jednak stało się 
jasne, że zwykłym dzieckiem nie jest. Wykazywał wielką troskę o wszystkie żywe istoty wokół 

siebie i zdolności intelektualne, a osiągnąwszy wiek nastoletni wyrzekł się rodziny, oświadczając, że nie 
należy do żadnej rodziny, ale przyszedł po to, aby zbawić świat. Oświadczenie to zostało oczywiście 
powitane przez Jego rodziców i krewnych z powątpiewaniem. Niektóre z Jego wypowiedzi w tamtym 
czasie wydawały się tylko marzeniami.  

Głęboka znajomość pism świętych w młodym wieku 

Postawa członków Jego rodziny i ludzi z wioski nie zmieniła Satji. Wykonywał swoją misję, porzuciwszy 
szkołę, co nastąpiło jeszcze przed egzaminem kończącym szkołę średnią. Oprócz pierwszych klas szkoły 
podstawowej nie miał żadnego formalnego wykształcenia. Jednak Jego głęboka znajomość pism 
świętych, Wed, Upaniszad, Ramajany, Mahabharaty, Bhagawadgity, Bhakti Sangiit, muzyki klasycznej, 
utworów Thjagaradźy, Purandaradasy, Muthuswami Dikśitara, dowiedziona Jego tekstami w "Sanathana 
Sarathi", z serii Wahini i orędziami, zadziwiała każdego. Nadzwyczajne są wierszowane utwory Baby, 
takie jak Jego pierwszy bhadźan "Manasa bhadźare guru ćaranam", streszczający w prostej i 
ponadczasowej melodii przesłanie bhakti i czci dla guru.  

Misja Baby była bardzo dobrze zaplanowana i skonstruowana. Zaczął bardzo szybko gościć regularnie w 
Bengaluru, Chennai i innych miastach południowych Indii. Nawet w tak młodym wieku przyciągał do 
siebie szeroki przekrój wyznawców: od lekarzy po przemysłowców, od rodzin królewskich po polityków, 
członków akademii i studentów. 

Bhagawan Baba żył zgodnie ze swym przesłaniem 

Kiedy zastanowić się nad przesłaniem Baby, widać podobieństwo z wcześniejszymi awatarami. 
Przesłaniem szerzonym przez Babę było prowadzenie wielbicieli do Boga poprzez bhakti, czyli oddanie. 
Czynił to posługując się prostymi opowieściami, rozpoczynanymi w orędziach w Jego niezrównanym stylu 
słowami "Oka ćinna katha" (jedna mała opowieść). Owe niezliczone opowieści, wzięte z codziennego 
życia, kładły nacisk na wiele aspektów oddania, poświęcenia, miłości, szacunku dla starszych i nauczycieli. 
Drugim uderzającym przesłaniem Baby była uniwersalna miłość. Baba nie czynił różnicy pomiędzy 
istotami żywymi. Traktował wszystkich jednakowo, obficie obdarzając miłością każdego, kto się do Niego 
zbliżał. Był wielką siłą jednoczącą. Czy publicznie, czy w rozmowach prywatnych, Baba zachowywał tę 
samą postawę i zawsze wykazywał bezwarunkową miłość do wszystkich istot ludzkich.  

 

W krótkim eseju nie sposób przedstawić całej opowieści o życiu Bhagawana Baby.  

Można powiedzieć, że podstawą Jego życia była miłość i bezinteresowna służba. Nie tylko głosił te wzorce 
w kilku tysiącach swoich przemówień, wygłaszanych w czystym, swobodnym i bogatym języku telugu. On 
rzeczywiście wprowadzał w życie to, co mówił, podejmując przedsięwzięcia zamierzone wyłącznie dla 
pomocy biednym, potrzebującym i bezradnym obywatelom swojego ukochanego kraju -Bharatu. 
Przedsięwzięcia najbardziej znane to zapewnienie bezpłatnej opieki medycznej, bezpłatnej oświaty i 
bezpłatnej wody pitnej milionom ludzi, niezależnie od ich religii, warstwy społecznej, koloru skóry czy 

B 
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wyznania. Mówiąc o czynieniu dobra w społeczeństwie, Baba za każdym razem odsuwał na bok 
otaczających Go sceptyków i oznajmiał głośno i wyraźnie, że dobrej pracy, którą się wykonuje 
bezinteresownie nigdy nie zniweczą żadne przeszkody. Instytucje stworzone przez Bhagawana są 
wyjątkowe, na świecie nie ma im podobnych. Instytucje te obchodziły srebrny jubileusz i kontynuują swą 
służbę dla ludzkości, tak jak zarządził Bhagawan Baba. 

Bezgraniczna miłość i współczucie dla ludzkości 

Za największą demonstrację boskości Bhagawana Baby uważam jego zdolność do przyciągania ludzi 
różnych zawodów i warstw społecznych oraz wszystkich religii, aby natchnąć ich uczuciem wielkiej 
miłości. Ci z nas, którzy mieli szansę znaleźć się w Jego obecności, nigdy nie zapomną, że za każdym 
razem, gdy byliśmy blisko Baby, nasze serca wzbierały miłością, oddaniem i pokojem. Nie było nic co 
oddzielałoby Babę od Jego bhaktów. Nieprzeniknione oczy Baby topiły serca samym spojrzeniem. Darszan 
uciszał każde serce i wznosił do wyższych poziomów świadomości. Jego słowa pocieszały płaczące serca i 
niosły pociechę strapionym.  a zawsze służące dłonie usuwały głód, pragnienie i choroby u biednych i 
potrzebujących. Wszystko to czynił Baba przez 85 lat. Ani razu nie myślał o tym, co dostanie w zamian. 
Zawsze mówił, że od swoich bhaktów nie oczekuje niczego poza miłością i oddaniem. Przemawiając do 
swoich studentów zwykł był im mówić, że wszystko co dla nich zrobił, jest Jego obowiązkiem i każdy 
rodzic zrobiłby to dla swoich dzieci. Wzywał swoich studentów i uczniów, aby szanowali i czcili rodziców. 
Studenci mieli zachowywać się w sposób licujący z ich statusem studentów Swamiego. Jakiegoż trzeba  
większego dowodu Boskiej miłości? Przy wielu okazjach Babę bardzo mocno poruszało, kiedy słyszał, że 
ktoś jest w niedoli. Serce Mu miękło. Nigdy nie czekał, ale zawsze podejmował działanie, czy było to 
wysłanie materiałów pomocniczych ofiarom trzęsienia ziemi i powodzi, założenie placówki świadczącej 
teleporady medyczne ludziom w odległych obszarach Indii, gdzie trudno otrzymać opiekę medyczną; 
założenie domu starców czy sierocińca. Wszystko to robiono bez namysłu, pod wpływem Jego 
przemożnego współczucia.  

Wielokrotnie pytano Babę, dlaczego dopuszczał do siebie niektóre osoby, których postępowanie było 
nieodpowiednie. Baba wyjaśniał, że jest Jego obowiązkiem trzymać za rękę nawet największego 
grzesznika i pomagać mu się poprawić przez wejście na ścieżkę oddania i służby. Dlatego Baba był zawsze 
litościwy, znając braki każdego i nigdy nie zawahał się wyciągnąć ręki, żeby podnieść takie osoby. 

Akty boskiej łaski  

Pisma święte każdej religii opisują Boga jako ucieleśnienie miłości i kopalnię współczucia oraz litości. 
Widzieliśmy, iż Baba obficie okazywał wszystkie te boskie cechy. My, bhaktowie Baby, wierzymy, że 
zstąpił na świat ze swojej boskiej siedziby i przyjął ludzką  postać po to, żeby pokazać nam dobrą ścieżkę i 
ukazać uniwersalny pierwiastek miłości. Różne akty boskiej łaski, jakimi obdarzył swoich bhaktów 
Bhagawan Baba nie pozostawiają cienia wątpliwości, że Boskość wcieliła się na ziemi, aby rozprzestrzenić 
swe przesłanie.  

Nie sposób nie wspomnieć tej nieśmiertelnej zwrotki z Bhagawadgity, w której Pan Kriszna oświadcza: 
"Za każdym razem, gdy w społeczeństwie szerzy się adharma, nieprawość, przyjmuję, Ardźuno, 
narodziny, żeby ponownie ustanowić dharmę". Tak samo Bhagawan wysunął pięć głównych zasad, 
tworzących sedno wszystkich religii, a mianowicie satję, czyli prawdę, dharmę czyli prawość, śanti czyli 
pokój, premę czyli miłość i ahimsę czyli niekrzywdzenie. Wdrażajmy w swym życiu nauki Bhagawana 
Baby, abyśmy mogli cieszyć się - wszyscy - i zaznawać błogości w życiu, dziękując Panu za to, że zaszczycił 
swoją obecnością nasze życie.  

- Autor, Śri S.S. Naganand jest członkiem rady zarządzającej Sri Sathya Sai Central Trust  
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Ci, co pragną żyć w radości, muszą zawsze czynić dobro. 

- Baba 

 
 
 

 
 

PRZESTRZEGANIE DHARMY PRZEZ 
CZŁOWIEKA RADUJE BOGA  

 
Z NASZYCH ARCHIWÓW 

 

STARAJCIE SIĘ SKORZYSTAĆ Z 
PRZYJŚCIA AWATARA 

 
 

o pomyślna chwila w dziejach Indii, bo macie wielką szansę, by pojąć prawdy ucieleśnione 

w świętych pismach oraz ideały zakorzenione w naszym stylu życia, a zalecane przez nasze 

kodeksy. Abyście mogli osiągnąć wyłączny cel ludzkiego życia, tj. uświadomić sobie 

boskość i stać się boskimi, sam Odwieczny przyjął na siebie ograniczenia i przyszedł w 

postaci ludzkiej. Odsłoni On ponownie te ideały i zaprowadzi je ponownie wśród ludzi. Oczywiście, tym 

co nie znają pism świętych, trudno jest pojąć tajemnicę tego przyjścia.  

Możesz być pielgrzymem na drodze do Boga, nawet gdy zajmujesz się swoimi codziennymi obowiązkami. 

Musisz tylko czuć, że każda chwila jest krokiem w Jego stronę. Wszystko, co robisz, poświęć Bogu. Traktuj 

to, jakby było zlecone przez Boga, jako wielbienie Boga i służenie Jego dzieciom. Kontroluj wszelkie swoje 

czyny, słowa i myśli zadając następujące pytania: "Czy będzie to zaakceptowane przez Boga? Czy będzie 

odzwierciedlało Jego chwałę?". 

Bezcelowe jest uznawanie, że Pan przyszedł, jeśli nie próbujecie skorzystać z tego przyjścia. W 

poprzednich epokach, nazywanych krita, treta i dwapara jugami, wcielenia Pana nie były uznawane przez 

wielu im współczesnych. Nawet ich rodzice, krewni i towarzysze nie chcieli ich uznać. Tylko kilku 

mędrców, którzy rozwinęli widzenie wewnętrzne, przez studia i sadhanę, wiedziało, kim są.  

Dzisiaj jednak, w kali judze, gdy wiara i cześć są podkopywane przez zaprzeczanie i kontrowersje, musicie 

podziękować zasługom, jakie zdobyliście w wielu wcieleniach, za dobry los, który postawił was przede 

mną. Nie jest to zwykłe szczęście. Niniejsze wcielenie spaceruje między wami i dzieli waszą radość i 

smutek, żeby pocieszać, zachęcać i uzdrawiać. Ten nasz związek jest czymś wyjątkowym; musi być 

utrzymany bez przerwy, aż cel zostanie osiągnięty.  

Moje cuda ukazują mój boski majestat 

Nie pragnę przyciągać do siebie ludzi, odciągając ich od czczenia innych moich imion i postaci. Z tego, co 

nazywacie moimi cudami, możecie wnioskować, że robię je, żeby przyciągać i przywiązywać was do mnie 

i tylko do mnie. Nie są one po to, aby czegoś dowodzić czy nagłaśniać. Są jedynie spontanicznymi i 

T 
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towarzyszącymi mi dowodami boskiego majestatu. Jestem wasz, wy jesteście moi, na zawsze. Nie ma 

więc potrzeby przyciągania was, wywołania na was wrażenia, okazywania współczucia, a przez was - 

miłości. Ja jestem w was, wy jesteście we mnie. Nie ma żadnej odległości ani różnicy między nami.  

Ucieleśnienia miłości! 

Często wam mówię, że moim przesłaniem jest moje życie. Awatarzy w ten sposób dowodzą swojej 

boskości. Wśród dzieci są oni dziećmi, wśród mężczyzn - mężczyznami, wśród kobiet - kobietami. Dzięki 

temu mogą odpowiadać na ich radość i smutek, pocieszać ich i natchnąć odwagą ich słabnące serca. 

Awatarzy pojawiają się wśród ludzi, gdyż zwierzęta, drzewa nie popadły w to, co nienaturalne. Jedynie 

człowiek goni za błędnymi ogniami doczesnego szczęścia i zmysłowych przyjemności i zapomniał o 

zadaniu, dla którego przyszedł na świat. Ponieważ Bóg przybiera ludzką postać, żeby przywrócić dharmę i 

zaprowadzić człowieka na powrót na ścieżkę cnoty i mądrości, nic nie sprawia Bogu większej 

przyjemności niż ścisłe trzymanie się dharmy. Człowiek trzyma się ścieżki dharmy, jeśli jest świadom 

boskości we wszystkim, co widzi, słyszy, dotyka czy smakuje. Wtedy każdą chwilę jego życia wypełnia 

dreszcz, jaki przynosi uświadomienie sobie jaźni.  

- Z urodzinowych orędzi Bhagawana.  

 

 
 
 
 

 R. J. Rathnakar 

 SANATHANA SARATHI 
 (Odwieczny Woźnica) 

 

 

darzają się różne sytuacje, kiedy dotykają nas wzloty i upadki w życiu. Ale ani ból, ani kłopot nie 

mogą nas wzruszyć, jeśli w rydwanie życia sadzamy Bhagawana - bez względu na to, jakiej burzy 

i stresom, próbom i męczarniom stawiamy czoła. Kiedy tak uczynimy, wrogie siły tracą swoją 

moc oddziaływania na nas. 

 
Karmanjewa dhikarasthe, ma phaleśu kadaćana, 

ma karmaphala hetur, bhur mate sangostwa karmani. 
 

(Masz prawo tylko do czynów, nie do ich owoców.  
Niech nie kierują tobą owoce czynów,  

ale też nie pogrążaj się w bezczynności).   

Bhagawadgita 2.47 
 

Pan Kriszna wygłosił przesłanie, że ludzie powinni wykonywać działania, nie pragnąc ich owoców. 

Z 
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Kiedy zastanowimy się nad obecnymi warunkami, okolicznościami i sytuacjami w tych czasach Kali, staje 
się zupełnie jasne, iż nikt nie wykonuje działań bez pragnienia skutków tych działań. Być może właśnie z 
tego powodu czyny zostały podzielone na dobre (satkarma), złe (duśkarma) i zabronione 
(niśiddhakarma). Z tych trzech rodzajów, jeśli wybieramy dobre czyny, muszą one wydać dobre owoce.  

Dobrymi czynami są te, które nie tylko są korzystne dla nas, ale też nie są przyczyną zmartwień i 
kłopotów innych ludzi. W obecnych czasach Kali możemy nie być w stanie wyrzec się owoców czynów. 
Wystarczy więc w zupełności, jeśli wykonujemy szlachetne działania bez dręczenia innych - choć możemy 
nie być w stanie zrzec się ich owoców.  

Deho dewalaja proktho dźiwo dewa sanathana (ciało to świątynia, a jej mieszkańcem jest Bóg), 
głosi Rigweda. Oznacza to, że w tym ciele, będącym zaprawdę świątynią Boga, wiecznym mieszkańcem 
jest Bóg. Skoro narodziliśmy się na świecie, nie możemy nawet na minutę powstrzymać się od 
wykonywania działań. Pan Kriszna oświadcza w Bhagawadgicie, że gdy Bóg schodzi na ziemię, On także 
musi działać. Dalej zapewnia, że awatarowie dokonują czynów tylko po to, aby własnym przykładem 
dawać ludzkości ideały.  
 Sedno przesłania Wed i Upaniszad sprowadza się do prawdy, iż Bóg rzeczywiście mieszka w 
rydwanie ciała, w postaci atmy, jako wieczny woźnica. To podniosłe święto rydwanów, które odbywa się 
od czasu urodzin, do chwili śmierci, trwa wciąż z wielką wrzawą, radością, uniesieniem i entuzjazmem. 
Zwykle, gdziekolwiek i kiedykolwiek odbywa się to święto, skupiamy całą uwagę na zabawie i tym, co 
swawolne, na pieśniach i tańcach, ale nie na posągu Boga, umieszczonym na tym rydwanie. Zanim 
zwrócimy umysł do posągu Boga, całe święto dobiega końca. Stąd właśnie Bhagawan wzywa, abyśmy 
skupili uwagę na Najwyższym i od samego początku dokonywali dobrych czynów w tym długim święcie 
rydwanu życia. Bhagawan deklaruje: 
 

Zbudź się, dżiwo (jednostkowa duszo), obudź się! 
Dlaczego nie uświadomisz sobie najwyższej prawdy, 

zanim jeszcze skoczy na ciebie śmierć, będąca jak tygrys, co czeka w krzakach. 
Obudź się, o dżiwo, zbudź się! 

 
My, wielbiciele Bhagawana, wiemy z całą pewnością, że każde słowo wypowiedziane przez 

Bhagawana, każdy dokonany przez Niego czyn, każde działanie, jakie podjął, wypływało jedynie z Jego 
troski o nasze dobro. W annałach historii bardzo rzadko natykamy się na tak wzniosłą osobistość jak 
Bhagawan, która obficie darzy całą ludzkość świętą, bezinteresowną i najwyższą miłością. Chciałbym się 
podzielić z wami pewnym przeżyciem związanym z tym najwyższym ucieleśnieniem Boskiej Miłości. 
Było to w 2005 roku, w listopadzie podczas obchodów 80 urodzin Bhagawana. Stadion Hill View był już 
przygotowany na te obchody, pełen piękna i wspaniałości, wybrany do tego, aby wyznawcy, których 
napłynął milion na urodziny swego ukochanego Pana, wyrazili tam swoją ogromną miłość i oddanie. 

Pewnego wieczoru ja również wraz z kilkoma ważnymi organizatorami nadzorowałem 
przygotowania do obchodów tych urodzin. Funkcjonariusze z wydziału policji byli obecni, aby doglądać 
spraw związanych z bezpieczeństwem. Kilku z nas pozostało tam, naradzając się nad resztą przygotowań. 
Błysnęła mi wówczas pewna myśl. Kiedy pewnego razu jako student znajdowałem się w towarzystwie 
Bhagawana, powiedział On: "Kiedy zamierzam odbyć podróż samochodem, wielbiciele proszą mnie: 
'Swami, zabierz nas też ze sobą w swoim samochodzie i pobłogosław nas owym wielkim szczęściem 
podróżowania z Tobą’. Potem powiedział z uśmiechem: „Byłoby mi wygodnie podróżować w 
samochodzie o dwóch siedzeniach, aby być wolnym od tego kłopotu”. 

Wspomniałem te słowa Bhagawana dwóm kolegom-organizatorom i przedłożyłem im pomysł, 
żeby w dniu Jego urodzin przywieźć Bhagawana na scenę w uroczystym pochodzie, w dwuosobowym 
samochodzie. Szczęśliwie przyjęli moją propozycję i natychmiast przeszli do działania, żeby poczynić 
konieczne przygotowania.  
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Było to o godz. 17.30. Słyszeliśmy z mandiru głos dzwonu podczas arati. Był to dla Bhagawana 
znak, by udać się do swej siedziby w Purnaćandrze. Bardzo spiesznie ruszyłem ku Mandirowi, ale 
Bhagawan już dotarł do swojej siedziby i siedział tam na sofie. Zobaczywszy mnie rzekł: 

- Kiedy przyjedzie ten nowy samochód? 
Słysząc te słowa, nie potrafiłem powstrzymać łez błogości. 
Raźno poczyniono przygotowania. 21 listopada po południu do Prasanthi Nilayam przybył 

dwuosobowy samochód.  
W sercach bhaktów musiały się chyba wyryć błogie wspomnienia tego, jak Bhagawan dotarł 

owego dnia do sceny - Śanthi Wediki w tym samochodzie, błogosławiąc swych bhaktów. Tamtego dnia 
przypadło mi wyjątkowe szczęście towarzyszenia Bhagawanowi do sceny na stadionie w uroczystym 
pochodzie. Całkiem zapomniałem o sobie, zatopiony w błogości. 

Tymczasem jacyś wielbiciele pospieszyli naprzód, aby być bliżej Bhagawana. Wtedy koło 
samochodu Swamiego przejechało mi przez stopę, jako że byłem bardzo blisko samochodu. Spojrzałem 
na stopę. Była bardzo zaczerwieniona. Ale nie czułem żadnego bólu. Potrząsnąłem stopą, żeby zobaczyć, 
w jakim jest stanie. Zrobiłem kilka kroków. Czułem, że wszystko jest jak zwykle. W upojnej radości 
obchodów urodzinowych całkiem zapomniałem o tym zdarzeniu. 

Swami powrócił do swej siedziby po występach i ja również Mu  towarzyszyłem. Stało się tak, że 
Bhagawan podczas rozmowy zauważył moją czerwonawą stopę. 

Spytał: - Co się stało? 
- Nic, Swami, nic się nie stało.  
Ale Swami nie ustąpił i pytał mnie dalej: 
- Powiedz mi, co się stało. 
Serce nie pozwalało mi wyjawić, co się stało. Ale Swami nie zamierzał ustąpić, dopóki Mu nie 

powiem o tym. 
W końcu musiałem powiedzieć, że opona samochodu przejechała mi stopę.  
Swami zapytał ponownie: 
- Czyj to był samochód? 
Możecie sobie wyobrazić moje kłopotliwe położenie. Jak mogłem Mu powiedzieć prawdę? Nie 

miałem jednak wyboru. 
W łagodnym tonie wyjaśniłem, co się wydarzyło i z naciskiem powiedziałem: 
- Nic się nie stało, Swami. 
Słów, jakie wyrzekł wtedy Swami, nie sposób zapomnieć w dowolnej liczbie żywotów. 
Powiedział: 
- Kiedy ja siedzę w tym samochodzie, jak może Ci się zdarzyć jakakolwiek krzywda? 
Jaka słodycz! Jaka słodka wypowiedź! Jakaż najwyższa miłość! Najwyższa prawda! Co za 

objawienie! 
Stopa mi się zaczerwieniła, ale nie było żadnego bólu! Nie miałem w ogóle żadnego kłopotu! 

Musimy napotykać w życiu różne sytuacje, kiedy przeżywamy wzloty i upadki. Ale ani ból ani problem nie 
może na nas wpłynąć, jeśli posadzimy Bhagawana w rydwanie swego życia. Stawimy czoła każdej burzy i 
naciskom, wszystkim próbom i męczarniom. Gdy tak uczynimy, przeciwne siły stracą swoją siłę 
oddziaływania na nas. 

Prosimy Bhagawana, żeby obdarzył nas błogosławieństwem umieszczenia swej Boskiej Osoby w 
rydwanie naszych serc i prowadzenia podróży naszego życia z radością i swobodą, miłością i światłem. I 
żeby pozwolił nam dotrzeć do boskiego przeznaczenia... Samasta loka sukhino bhawantu (niech 
wszystkie istoty będą szczęśliwe!). 
- Autor, Śri R. J. Rathnakar, jest członkiem Zarządu Śri Sathya Sai Central Trust.  
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Dr Narendranath Reddy 

 

STAŁA ZINTEGROWANA  

 

ŚWIADOMOŚĆ 
 

 

 

wami powiedział mi kiedyś, że życie to sen; na jawie jest ono snem dziennym, a w nocy 

snem nocnym. Spytałem wówczas: "Swami, czy Ty też jesteś snem?". Pan Prawdy 

natychmiast mnie poprawił: "Ja jestem we wszystkich czterech stanach". Ujawnił przez to, 

że jest Brahmanem – bez cech i postaci, który istnieje we wszystkich czterech stanach - jawy, snu, 

głębokiego snu oraz stanie transcendentalnym. 

Kathopaniszada głosi: kśurasja dhara niśita duratjaja, durgam pathastat kawajo wadanti, co 

znaczy, że ścieżka duchowa jest trudna i podobna do kroczenia po ostrzu brzytwy. Musimy być zawsze 

czujni, dopóki nie dotrzemy do celu. Stąd Swami mówi, że abecadło życia mówi między innymi: bądź 

zawsze ostrożny, rozważny. Ścieżka duchowa jest uniwersalna i wieczna. Wielu ludzi boi się iść duchową 

ścieżką, z tych zaś, co rozpoczynają tę duchową podróż, niewielu tylko dociera do celu.  

Idź za boskim rozkazem 

Jako wielbiciele Bhagawana Śri Sathya Sai Baby jesteśmy pobłogosławieni i mamy szczęście mieć 

boskie prowadzenie pozwalające nam iść swobodnie i pewnie duchową ścieżką, gdy stosujemy się do 

Jego wskazówek, jakie dał w swym orędziu z 17 maja 1968 roku: 

'Wystarczy przestrzegać moich poleceń; to da wam większy pożytek niż najsurowsza asceza. 

Ćwiczcie satję (prawdę), dharmę (prawość), śanti (pokój) i premę (miłość), które są mi drogie; zawsze 

miejcie przed oczyma te ideały - we wszystkich myślach, słowach i czynach. To może nadać wam 

summum bonum: połączenie się z substancją najwyższej boskości". 

 Czasem Bhagawan nas sprawdza, żeby zobaczyć, czy podążamy za Jego poleceniami bez 

zastrzeżeń, używając serca zamiast umysłu. Kiedyś otrzymałem mocną lekcję u Jego lotosowych stóp. 

Kiedy byłem ze Swamim w Kodaikanal w Indiach, w kwietniu 1994 roku, Bhagawan poprosił mnie, żebym 

poprowadził Jego samochód. Zawahałem się i powiedziałem Swamiemu, że nie mam międzynarodowego 

prawa jazdy. Swami uśmiechnął się i udał się z własnym kierowcą. Później uświadomiłem sobie, że 

straciłem wspaniałą sposobność do służby, ponieważ jeśli Bhagawan był w tym samochodzie, nic nie 

mogło potoczyć się źle. Nauczyłem się tego, że ważnym ćwiczeniem duchowym jest iść natychmiast, bez 

zastrzeżeń i całkowicie za boskimi poleceniami. 

Jak stwierdzono w Biblii: "Ufaj Bogu całym sercem, a nie opieraj się na własnym pojmowaniu; we 

wszystkich dziedzinach podporządkuj się Jemu, a On wyprostuje Twoje ścieżki". (Księga Przysłów 3:5-6) 

S 
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Sadhana - ścieżka wewnętrzna 

Za swego guru i przewodnika mamy Bhagawana Babę, guru wszystkich guru, najwyższego Pana. 

W swoim nieskończonym miłosierdziu i współczuciu, Bhagawan powiedział: "Mi intane, wentane, 

dźantane, kantane untanu", co znaczy, że jest z nami, nad nami, pod nami, za nami, przed nami, w nas i 

poza nami. Wielu z nas doświadczyło Jego wszechwiedzy i wszechobecności.  

Równie ważne jest słuchanie głosu Sai we własnym wnętrzu (antharjami) i podążanie za nim. 

Swami mówi: "Patrz zawsze do wnętrza”.Aby usłyszeć wewnętrzny głos Boga, musimy uciszyć swoje ego. 

W 1996 roku, w dzień Śri Kriszna Dźanmasztami, Swami poprosił mnie, żebym przemówił w hali Sai 

Kulwant. Każda sposobność do przemawiania w fizycznej obecności Swamiego jest to wyjątkowe 

przeżycie i boski dar. O Bhagawanie można mówić tylko dzięki Jego łasce i błogosławieństwom, ponieważ 

Jego chwała, Jego misja i Jego miłość są niezgłębione i nieskończone, podczas gdy mowa i umysł są 

skończone. Pisma Święte głoszą: Jatho waćo niwartante aprapja manasa saha1  - Bóg jest poza zasięgiem 

umysłu i ponad możliwością wyrażenia w słowach.  

Przed przemówieniem dostąpiłem Jego padanamaskaru (dotknięcia z czcią Jego świętych stóp) i 

pomodliłem się do Swamiego o to, żeby mówił przeze mnie. Podczas poprzednich okazji zawsze 

błogosławił mnie przed moimi przemowami i zawsze dawał mi natchnienie i siłę, aby przemawiać przed 

Nim. Tym razem jednak doznałem zupełnego zaskoczenia, kiedy Swami powiedział mi, że nie będzie 

przeszkadzał Swamiemu w moim sercu. Było to dla mnie przypomnieniem, że Swami jest ponad fizyczną 

postacią i że jest obecny w nas jako Hridajawasi (mieszkaniec). Gdy tylko staniemy się świadomi Jego 

obecności w nas, Swami zapewnia nas, że to boskie przewodnictwo wyjdzie z wnętrza. Jest to szczególnie 

prawdziwe dzisiaj i możemy tego doznawać, kiedy modlimy się ze szczerym i tęskniącym sercem. Moje 

osobiste doświadczenia oraz doświadczenia, jakimi dzielą się bhaktowie na całym świecie, dowodzą 

faktu, że Swami jest zawsze z nami.  

Często ulegamy złudzeniu i ograniczamy Swamiego do Jego postaci fizycznej i zdarzeń, mających 

miejsce w Jego pobliżu. Pan Kriszna mówi: "Głupcy lekceważą mnie jako odzianego w ludzką postać, nie 

znając mej wyższej istoty jako wielkiego Pana wszystkich istot".  

Wszyscy pragniemy padanamaskaru Swamiego, który jest cennym darem od Niego. Sparszanam 

karma wimoćanam - dotyk Boskości uwalnia nas od niewoli karmy. Kiedyś spytałem Swamiego: "Czy jest 

jakaś różnica pomiędzy bhaktami dostępującymi padanamaskaru fizycznie, a bhaktami robiącymi 

padanamaskar myślowo poprzez medytowanie o Twoich lotosowych stopach?" Swami odparł 

natychmiast, że nie ma żadnej różnicy. Przystępowanie do padanamaskaru w myślach przynosi tę samą 

korzyść, co przyjmowanie padanamaskaru fizycznie. Tak, Swami zapewnił nam to samo, kiedy zaśpiewał 

swój pierwszy bhadźan: Manasa bhadźare guru ćaranam, dustara bhawa sagara taranam... Oddawaj w 

swym umyśle cześć stopom guru, a on przeniesie cię przez ocean samsary (ziemskiego istnienia)...  

SAI BABA - zawsze dostrzegaj wewnętrzną istotę, świadomość, błogość i atmę2 

Aby osiągnąć stałą, zintegrowaną świadomość powinniśmy wykraczać poza imię i postać, które są 

                                                           
1
 upaniszada Tajttirija (Brahmanda walli, wiersz 4) 

2 SAI BABA – See Always Inside Being Awareness Bliss Atma 
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krótkotrwałe i doznawać wiecznej Sat Ćit Anandy (istnienia, wiedzy i błogości). Musimy doświadczać 

boskości we wszystkim, wszędzie i w każdym czasie. Stała, zintegrowana świadomość jest niedwoistą, 

niezmienną i wieczną rzeczywistością w nas. Swami mówi: Sarwada sarwa kaleśu sarwatra Hari 

ćintanam - zawsze, w każdym czasie i w każdym miejscu, miejcie w pamięci Pana Hari.  

Człowiek codziennie przechodzi się przez trzy stany: jawy (dźagrat), snu (swapna) i snu 

głębokiego (suszupti). Ale turija (stan transcendentalny) jest ponad wszystkimi tymi trzema stanami, 

pozostając niewzruszony i niezależny jako świadek. Swami również odnosi się do tych czterech stanów 

jako do stanu świadomego (jawy), podświadomego (snu), nieświadomego (głębokiego snu) i 

superświadomego (transcendentalnego).  

Swami powiedział mi kiedyś, że życie to sen; na jawie jest ono snem dziennym, a w nocy snem 

nocnym. Spytałem wówczas: "Swami, czy Ty też jesteś snem?". Pan Prawdy natychmiast mnie poprawił: 

"Ja jestem we wszystkich czterech stanach". Głęboko ujawnił przez to, że jest Brahmanem, nie mającym 

cech ani postaci, który istnieje we wszystkich czterech stanach - jawy, snu, głębokiego snu oraz w stanie 

transcendentalnym. Jesteśmy rzeczywiście pobłogosławieni i mamy szczęście, że Najwyższy Parabrahman 

wcielił się pośród nas dla naszego odkupienia, w pięknej postaci i ze słodkim imieniem, jako Bhagawan Śri 

Sathya Sai Baba. Doznaliśmy Jego odwiecznej i bezwarunkowej boskiej miłości. Pokazał nam, że miłość to 

królewska droga do osiągnięcia stałej, zintegrowanej świadomości. 

Ostatnio udałem się do kilku krajów świata na spotkania Organizacji Sathya Sai. Podczas tamtych 

odwiedzin miałem szczęście poznać różnych przykładnych wyznawców, których życie zostało 

przemienione mocą Jego boskiej miłości i łaski. Wielu z nich nie widziało Swamiego fizycznie ani nie 

odwiedziło Prasanthi Nilayam, ale mają niezachwianą wiarę, miłość i poświęcenie dla Swamiego. 

Bhagawan fizycznie nie odwiedził tych krajów, jednak Jego miłość jest doznawana we wszystkich 

zakątkach świata. Jezus powiedział: "Uwierzyliście, bo mnie zobaczyliście; błogosławieni są ci, co nie 

widzieli, a jednak uwierzyli".3  

Kiedy we wrześniu 2013 roku byłem w Chorwacji, pewna 28-latka opowiedziała, jak została 

przyciągnięta do Swamiego. Pochodzi z oddanej, katolickiej rodziny i usłyszawszy o Swamim rozwinęła w 

sobie silną tęsknotę, żeby udać się do Prasanthi Nilayam. Niepokoiła się tym, jaka może być reakcja jej 

prawosławnej rodziny i tym, jak wycieczka wpłynie na jej pracę, ponieważ pracowała w katolickiej szkole. 

Powiedziała jedynie dziadkowi, z którym była bardzo blisko, że jedzie do Indii, nie wspomniała jednak, że 

jedzie, żeby zobaczyć Swamiego. Doznała miłego zaskoczenia i zachwycenia, kiedy dziadek pobłogosławił 

ją i rzekł jej: 

- Kiedy jedziesz do Indii, powinnaś odwiedzić Sathya Sai Babę. To jest Chrystus dnia dzisiejszego. 

Była oszołomiona, jako że nigdy nie widział on Swamiego. 

Po przybyciu do Prasanthi Nilayam miała mieszane uczucia z powodu swego silnego 

zakorzenienia w chrześcijaństwie i przez pierwszych parę dni nie poszła na darszan. Wreszcie, w dzień 

swoich urodzin, postanowiła udać się na swój pierwszy darszan. Siedziała w dziesiątym rzędzie i z tamtej 

odległości zobaczyła boskie, lotosowe stopy Swamiego. Przez dwie godziny płynęły jej z oczu bez przerwy 

                                                           
3
 Jan, 20:29 
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łzy błogości! Powiedziała mi, że dla ponownego doznania tego przeżycia gotowa jest zrobić wszystko i 

poświęcić wszystko. Oniemiałem, słysząc o tej sile darszanu. 

Podczas tych samych odwiedzin matka młodego wielbiciela z Grecji opowiedziała mi, jak jej 

22 letni syn zapadł w błogość i stracił świadomość cielesną na trzy dni, kiedy Baba spojrzał mu 

intensywnie w oczy, gdy byli w aszramie Brindawan w Whitefield. 

Zanurzmy się w oceanie nektaru boskiej miłości Bhagawana Śri Sathya Sai Baby i dzielmy się tą 

miłością ze wszystkimi. Z bezgraniczną łaską i boskimi błogosławieństwami Bhagawana, postanówmy 

osiągnąć cel życia - Pradźnianam Brahma (stałą zintegrowaną swiadomość) - już w tym życiu.  

- Autor, dr Narendranath Reddy, jest przewodniczącym Światowej Rady Prasanthi 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai.  

 
 
 

dr Abdelfattah M. Badawi 
 

PODRÓŻ DO POKOJU 
 
 
Odwiedziwszy Puttaparthi i spotkawszy się z Sai Babą wierzyłem, że jest On wielkim 
mistrzem duchowym, który ma wielkie możliwości duchowe i zna prawa boskie, co 
pomaga mu szerzyć swoją dobroczynną misję boskiej miłości, pokoju, dobrego 
prowadzenia się, prawdy i niekrzywdzenia. Właściwie... czy można zaprzeczyć istnieniu 
Allacha? Sposobem na bycie blisko Niego jest miłość i pokój.  

Zaprosiłem dr Sajeda Nassara, sławnego chirurga, aby udał się ze mną do Indii, 
by odwiedzić Sai Babę. Odwiedziłem Go do tamtej pory czterokrotnie; teraz były piąte 

moje odwiedziny. Córka dr Nassara, Nefertiti i jego syn inżynier również dołączyli do nas, bowiem 
ciekawiła ich duchowość i jej zastosowania. Później przyłączyło się do nas jeszcze parę osób i było nas 
razem dziewięcioro - pięcioro kobiet i czterech mężczyzn. Ja wcześniej napisałem po arabsku książkę o 
Sai Babie, pod nazwą "Boska Miłość", a tym razem ukończyłem pisanie książki o Nim po angielsku: 
"Podróż do spokoju". Celem moich odwiedzin było tym razem poproszenie Baby o pobłogosławienie tej 
książki przed jej wydrukowaniem.  

Przybywszy z Kairu do Bombaju (obecnie Mumbaju) po południu 10 marca 2001 roku, 
zatrzymaliśmy się w mumbajskim hotelu. Następnego ranka udaliśmy się samolotem do Bangalore (teraz 
Bengaluru), co zajęło około godzinę i kwadrans. Na lotnisku w Bengaluru zapytaliśmy o obecne miejsce 
pobytu Sai Baby, gdyż poruszał się On pomiędzy trzema miejscami zamieszkania. W owym okresie był we 
wsi Puttaparthi, gdyż była ona miejscem Jego narodzin i domem. Wcześniej była ona małą wioską na 
bardzo zacofanym gospodarczo obszarze stanu Andhra Pradeś. Teraz stała się rozwiniętym ośrodkiem 
duchowym dla oświaty i zdrowia i nazywa się Prasanthi Nilayam, co znaczy siedziba spokoju. Stało się 
teraz miastem.  

Wzięliśmy samochód z klimatyzacją i pojechaliśmy do Puttaparthi. Po około trzygodzinnej 
przejażdżce przez indyjskie obszary wiejskie przybyliśmy do miejsca zamieszkania Sai Baby; u wjazdu do 
miasta zobaczyliśmy wywieszkę o pięknych jasnych barwach, na której widniał napis po angielsku: 
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Obowiązek jest Bogiem, praca jest nabożeństwem. 

Darszan 

Na ceremonię darszanu uczęszczaliśmy 12, 13 i 14 marca 2001 roku i zdołaliśmy dać Sai Babie 
nasze listy. 15 marca, w czwartek, ponownie wzięliśmy udział w darszanie. Około piętnastu minut przed 
szóstą, kiedy grano łagodną muzykę, pojawił się Sai Baba i zaczął zbierać listy. Zobaczył mą książkę na 
moich kolanach, ze swoim zdjęciem na okładce. Dotknął swoją błogosławioną ręką mojej głowy. Po tym 
podszedł blisko dr Wadie, członka grupy egipskiej, który powiedział Mu: "Interview, Sai Babo". Sai Baba 
uśmiechnął się i spytał: "Ilu was jest?". On i ja odpowiedzieliśmy równocześnie mówiąc, że dziewięcioro. 
Rzekł: "Chodźcie". Wolontariusze Sewa Dal wskazali nam drogę do miejsca przed prywatnym pokojem Sai 
Baby. Dołączyły do nas Egipcjanki, ponieważ jedna z indyjskich wolontariuszek Sewa Dal skierowała je tu i 
usiedliśmy przed tym pokojem, czekając na Sai Babę. Przeszedłszy wśród wielu ludzi, Sai Baba przyszedł 
do nas. Spojrzał na Aniego i spytał go: "Kiedy ruszacie w podróż?". Ani odpowiedział, że następnego dnia 
(nikt nie wspomniał daty wyjazdu, ale On wiedział, że wyruszamy nazajutrz, więc zaaranżował spotkanie 
przed wyjazdem). 

Spotkanie z Sai Babą  

Sai Baba poprowadził nas do Swego prywatnego pokoju. Było to mały pokój, mający nie więcej 
niż trzy metry na trzy. W jednym z rogów tego pokoju mieścił się obracany fotel, pokryty pluszem. 
Stwierdziliśmy, że w pokoju jest jakaś kobieta z Belgii i jej mąż oraz młody, około 20-letni mężczyzna z 
Argentyny. Usiedliśmy wszyscy kołem na podłodze. Mężczyźni usiedli po Jego prawej stronie, a kobiety 
po lewej. Poszedł włączyć wentylator, z powodu wysokiej temperatury, w pokoju nie było bowiem 
klimatyzacji. Następnie usiadł i powitał nas. Zapytał dr. Magdę o półksiężyc i gwiazdę narysowane na 
szalu. Powiedziała, że jest to poprzednia flaga Egiptu. Uśmiechnął się wówczas i rzekł: 

- Mohammed. 

Sai Baba powstał, poruszając prawą ręką, aby stworzyć popiół, nazywany wibhuti. Podał po 
szczypcie na dłoń każdej z kobiet. Wszystkie kobiety go połknęły. Potem wrócił na fotel. Patrząc ku 
kobiecie z Belgii, zatoczył prawą ręką krąg i z Jego ręki wypadł złoty naszyjnik, wysadzany drogimi 
kamieniami. Poprosił, żeby skłoniła głowę, aby zawiesił ten naszyjnik na jej szyi. Skłoniła się i przyjęła ten 
dar. Potem powiedział jej, że mąż będzie zazdrościł. Spojrzał na jej męża, który siedział koło Niego i 
stwierdził, że nosi na palcu lewej ręki pierścień ze złota z drogimi kamieniami. Łagodnie dotknął jego ręki 
i poruszył kolistym ruchem Swą prawą ręką, tak że z wyszedł Jego ręki duży, złoty zegarek. Potem spojrzał 
ku tej kobiecie, mówiąc, że ona będzie zazdrościła jemu. Wszyscy zaśmialiśmy się. Mąż wyciągnął rękę w 
stronę Sai Baby - po zdjęciu swego zegarka - aby pozwolić Sai Babie założyć mu na nadgarstek ten nowy 
zegarek. Potem Baba zapytał ową żonę, jak nazywa się jej mąż. Powiedziała, że nazywa się Gaupard 
Pierre; stwierdziliśmy, że na zegarku [stworzonym przez Babę] są wypisane inicjały jego imienia i 
nazwiska. 

Potem Sai Baba wstał i poprosił nas (grupę egipską), żebyśmy poszli z Nim do drugiego pokoju. 
Poszliśmy do tego drugiego pokoju i usiedliśmy kręgiem na podłodze, podczas gdy Sai Baba usiadł na 
obrotowym fotelu. Poprosił Aniego o włączenie wentylatora; Ani wstał i włączył go. Sai Baba zadał mi 
dziwne pytanie: "Ile masz lat?" Powiedziałem, że 65, a wtedy On spytał mnie o swój wiek, ja zaś 
powiedziałem - 75. Wówczas przypomniałem sobie, jak to będąc w Egipcie pytałem Sai Babę, kiedy umrę. 
Czyżby odpowiedzią na moje pytanie było 75? - pomyślałem sobie w duchu. Potem Sai Baba spojrzał na 
mnie, wziął książkę i położył ją sobie na kolanach. Kiedy patrzył na okładkę , objaśniłem jej znaczenie. Był 
to portret Sai Baby w białej szacie; oprócz Niego widniał na niej meczet i i biały gołąb. Sai Baba zapytał o 
tego białego gołębia. Powiedziałem Mu, że gołębia tego narysował mój zmarły ojciec i że oznacza on 
pokój. Moja książka była napisana po angielsku. Sai Baba zaczął przeglądać tę książkę. Potem poprosił, 
żebym dał mu długopis. Napisał na pierwszej stronie: "Z błogosławieństwami i miłością, Śri Sathya Sai 
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Baba". Powiedziałem Mu, że moja pierwsza książka po arabsku o Sai Babie, pod tytułem "Sai Baba i cuda 
boskiej miłości" została surowo skrytykowana przez gazety egipskie. Sai Baba rzekł, że wie o tym, ale to 
jest utrapienie, a nie prasa. Powiedziałem Sai Babie, że swoją książkę opublikuję w Stanach 
Zjednoczonych i że nadchodząca książka będzie miała tytuł "Sai Baba i pokój". Sai Baba rzekł:  

- Pisz o tym, co jest sednem i nie ma potrzeby wspominania imion i nazwisk. 

Potem Sai Baba rozmawiał z dr Nassarem. Nefertiti porozmawiała z Nim prosząc, aby 
pobłogosławił jej dzieci, Ani zaś poprosił Sai Babę, żeby dał mu jakąś pamiątkę. Swami uśmiechnął się i 
skończywszy rozmowy powstał, aby wyjść. Sai Baba położył prawą dłoń na głowie Aniego, potem, 
trzymając go za rękę, poprowadził nas do pokoju zewnętrznego. Następnie poprosił Belgijkę i jej męża, 
żeby wstąpili do tamtego pokoju w głębi i był tam z nimi przez około dziesięć minut. Po tym oni wyszli, 
wzywając tego młodego człowieka, pochodzącego z Wenezueli, żeby wszedł i On był z nim parę minut. 
Potem przyszedł do nas będących w tym pierwszym pokoju. Usiadł na fotelu, podczas gdy my wszyscy 
siedzieliśmy na podłodze i zaczął mówić do nas: 

- Czym jest religia? 

Religia jest urzeczywistnieniem. 

Czym jest zmartwienie? 

Zmartwienie to wahanie się pomiędzy dobrem a złem. 

Powiedział, że bardzo interesuje Go oświata, zdrowie i woda. Ponieważ woda jest bardzo ważna, 
bez wody nie ma życia - rzekł.  

- Spójrzcie - rzekł, pokazując wielki obraz na podłodze koło ściany przedstawiający szpital - 
założyłem nowy szpital w Bengaluru, przeznaczony dla zaawansowanych specjalizacji medycznych, takich 
jak neurochirurgia.  

Dr Nassar powiedział, że odwiedził szpital specjalizujący się w operacjach na otwartym sercu, 
problemach urologicznych i okulistyce. Mieści się on w Puttaparthi i jest to wspaniały szpital. Sai Baba 
spytał: gdzie może pójść ubogi pacjent, gdy potrzebuje leczenia? Biedni ludzie powinni mieć prawo do 
oświaty i leczenia za darmo i właśnie to robię - mówił dalej Swami. Potem rzekł: 

- Aby być blisko Boga, powinniście odznaczać się czystością, cierpliwością i wytrwałością, i 
powinniście chcieć zjednoczenia z Bogiem. 

Potem spojrzał ku pani Randzie pytając ją, czy podoba jej się taka szata - odnosząc się do 
pomarańczowej szaty, jaką miał na sobie. Była zdziwiona i nie odpowiedziała Mu. Ale prędko 
odpowiedziała pani Laila ... "Tak, podoba mi się ta szata". Uśmiechnął się, poszedł do drugiego pokoju i 
powrócił z dwiema szatami, jedną dla pani Randy, a drugą dla pani Laili.  

Spytał je, czy są szczęśliwe. Odpowiedziały twierdząco i wzięły te szaty. Poprosił, aby kładły szatę 
pod głową przed snem - żeby śnić o Sai Babie.  

Następnie spytał Randę: 

- Gdzie jest twój zegarek? 

Odparła: - Zostawiłam go w Epipcie. 

Wtedy stwierdziliśmy, że ma ona w prawej ręce zegarek. Kazał jej podejść do Siebie, żeby mógł 
założyć jej ten zegarek na lewy nadgarstek, my tymczasem byliśmy zadziwieni, ale również bardzo 
szczęśliwi. Powiedział, że jest to nowy model i że pasuje do niej. Pani Randa pokłoniła się przed Nim i 
pocałowała Go w rękę. Potem Sai Baba spytał: 

- Kto wyjeżdża jutro? 

Dr Nassar odparł, że nazajutrz wyjeżdżają on i jego rodzina: Nefertiti i Ani. Wtedy On spojrzał na 
resztę grupy, zadając to samo pytanie. Wszyscy odpowiedzieli, że za tydzień. Sai Baba uśmiechnął się i 
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rzekł: - Świetnie.  

Wyszliśmy, po podziękowaniu Sai Babie, szczęśliwi i spokojni, z powodu tego, co od Niego 
usłyszeliśmy... 

Mistrz duchowy z humanitarną misją 

Odwiedziwszy Puttaparthi i spotkawszy się z Sai Babą wierzyłem, że jest On wielkim mistrzem 
duchowym, który ma ogromne możliwości duchowe i zna prawa boskie, co pomaga Mu szerzyć swoją 
dobroczynną misję boskiej miłości, pokoju, dobrego postępowania, prawdy i niekrzywdzenia. 
Właściwie... czy można zaprzeczyć istnieniu Allacha? Sposobem na bycie blisko Niego była miłość i pokój.  

Widziałem mistrza duchowego, który wymaga boskiej miłości i dobroci, bez żadnej różnicy religii, 
płci czy barwy skóry. Był tym, który dokonywał cudów nie dla władzy, ale dla przekonania ludzi, że są to 
Jego wizytówki. Widziałem osobę, która broniła ubogich i troszczyła się o nich, osobę, która uważała, że 
każdy powinien mieć równe prawo do kształcenia, leczenia i wody pitnej za darmo, czy to w Indiach, czy 
poza nimi. Dla Niego wszystkie istoty ludzkie były równe.  

To wszystko o Sai Babie, wspaniałym mistrzu duchowym. Nasza podróż była rzeczywiście 
"Podróżą do pokoju". 

- Autor, dr Abdelfattah M. Badawi, jest profesorem chemii stosowanej w Egipskim Instytucie Ropy Naftowej w 
Egipcie oraz przedstawicielem w Rozbrojeniu Chemicznym w Helsinkach. Był jedną z osób nominowanych do 
tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla. 

 
 

 
 
 

 
Dr Samuel Sandweiss 

 
 

SWAMI NADAJE PSYCHIATRII NOWEGO WYMIARU  
 
 

 
ważam, że my, naukowcy Sai, powinniśmy przedstawiać innym naukowcom - w sposób bardziej 
jednolity i poważny - dowody na nieskończoną, pełną miłości świadomość Swamiego.  A także 
udowadniać w literaturze naukowej, iż ograniczona świadomość ludzka może rozszerzyć się aż do 

boskiej, kosmicznej świadomości i naprawdę jest tak, jak z miłością mówił Sai, że jesteśmy boscy, że 
jesteśmy miłością.  
 
Od pierwszego mojego spotkania ze Swamim w 1972 roku chciałem dzielić się z braćmi i siostrami na 
całym świecie  wspaniałą nowiną o jego obecności. Zacząłem pisać o Swamim w 1972 roku. Następnie 
pracowałem nad holenderskim filmem dokumentalnym o Babie - w 1991 roku. W 2007 r. zacząłem robić 
filmy wideo o Swamim dla lokalnej telewizji, a od 2008 roku, pomagałem w rozwijaniu platform 
internetowych służących dzieleniu się informacjami o Sai. 
 
 
 

U 
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Swami mówi w sanskrycie do kobiety z Zachodu 
 
Zdarzenie, które chcę przedstawić, zdarzyło się w mojej praktyce psychiatrycznej w 1983 roku, podczas 
leczenia młodej kobiety z Zachodu cierpiącej z powodu bólu. Pewnego dnia doniosła mi, że ktoś 
odwiedza ją wewnętrznie i mówi w dziwnym języku. Była w stanie zapisywać ten język fonetycznie 
(okazało się, że był to przeważnie sanskryt) i tłumaczyć go. Powiedziała mi, że to Swami ją odwiedza i że 
określa się On jako Parabrahman. Określa się również jako stwórca, Trimurti, Brahma, Akśara, Anahata 
Sabda, Dewa Prakriti i jako Sai Baba. Przez półtora miesiąca napisała około 30 przekazów sanskryckich, 
które przedstawiały intrygującą historię. Sfilmowałem dwanaście i pół godziny rozmów. Wróciłem do 
tego materiału, gdy przeszedłem na emeryturę w 2006 roku i znalazłem czas, by przestudiować go z 
pomocą dwóch znawców sanskrytu.  
 
Nowa wiedza dla naukowców 
 
Pewien wydawca filmów wideo pomógł mi zrobić z tego materiału prezentację i zaproponowałem pokaz 
wideo na prestiżowym dorocznym  spotkaniu Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychiatrycznego, w maju 
2013 roku w San Francisco. W zjeździe tym wzięło udział około 14000 psychiatrów i psychoterapeutów i 
w ciągu czterech dni pokazano kilkaset prezentacji. Uczeni koledzy powiedzieli mi, że mój film nie 
zostanie zaakceptowany, bo Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatryczne preferuje jedynie bardzo 
naukowe prezentacje, które zawierają wykresy, studia i statystyki, a najlepiej, jeśli mówią o lekach. 
Poza odczuwaniem  miłości Swamiego, gdy pracowałem nad tym filmem, doświadczyłem też Jego 
pomocy - zwłaszcza gdy ujrzałem, zaskoczony, list z akceptacją mojej prezentacji. I nie tylko to - ludzie 
zajmujący się promocją zjazdu zapytali mnie, czy mogą rozreklamować nasze warsztaty medialne wśród 
psychiatrów i psychoterapeutów. 
 
W codziennym  biuletynie promocyjnym, przesyłanym uczestnikom zjazdu napisano:   
„Ksenoglosja  to spontaniczna zdolność niektórych osób do mówienia, pisania i / lub rozumienia jakiegoś 
zupełnie jej nieznanego języka. Trzydzieści lat temu doktor medycyny Samuel Sandweiss nigdy nie słyszał 
o tym słowie, nie mówiąc już o jakimkolwiek przypadku ksenoglosji. Zmieniło się to latem 1983 roku, 
kiedy oglądał i filmował kamerą wideo 'godne uwagi zjawiska' podczas leczenia 22-letniej pacjentki, która 
cierpiała na ostry ból głowy. 
 
- Na tym filmie wideo pokazuję swoją pacjentkę - która rzuciła szkołę średnią  i nie znała sanskrytu: w 
mowie, piśmie i rozumieniu - powiedział dr Sandweiss. W filmie tym występują również znawcy sanskrytu, 
zaświadczający o tym zdarzeniu i wyjaśniający, dlaczego niemożliwe jest dla kobiety z Zachodu - nie 
obcującej z sanskrytem czy tradycją wschodnią - nie tylko mówić w sanskrycie, ale opowiadać o głębokich 
ideach filozoficznych, których w żaden sposób nie może znać.  
 
Dr Sandweiss będzie prowadził w poniedziałek warsztaty medialne... "Uważam, że okazywana przez tę 
pacjentkę świadomość wiedzy, jakiej nie mogła przecież zdobyć w wyniku swojego doświadczenia 
życiowego, rzuca wyzwanie naszym obecnym wierzeniom naukowym, iż świadomość pochodzi wyłącznie 
z mózgu. Dowodzą tego również odkrycia na polu mechaniki kwantowej”. 
 
Wszyscy prezenterzy spisali się dobrze i byłem zadowolony, że Swami pozwolił mi przedstawić ten 'cud' 
w tak prestiżowym otoczeniu naukowym. Warto dodać, że dwoma moimi współprezenterami byli: dr 
Narendra Reddy i prof. G. Venkataraman. Wciąż rozwijam ów film wideo, aby go przedstawiać w innych 
kręgach naukowych.  
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Wykonując to zadanie, głęboko odczuwamy, że poprzez nie mocniej doświadczamy Jego wszechobecnej 
miłości.  
 
Dr Samuel Sandweiss jest z zawodu psychiatrą. Napisał trzy książki o Bhagawanie Babie, w tym będącą 
kamieniem milowym książkę "Sai Baba: święty i psychiatra". 

 
 

 
 

 

WIELKI POSĄG 

HANUMANA – 

DOSKONAŁEGO 

WIELBICIELA 

 
 
Bhagawan uważa Hanumana za najwyższy wzór 
pełnego poddania się Panu. Dlatego wzniósł 
okazały posąg Hanumana na wzgórzu, górującym 

nad Stadionem Hill View w Puttaparthi. Ów olbrzymi posąg jest nie tylko cudem artystycznym i 
inżynieryjnym, ale również źródłem natchnienia dla bhaktów, mówiącym, że bezinteresowna i oddana 
służba czyni człowieka drogim Bogu. 
 
W styczniu 1990 roku Bhagawan postanowił ustawić wysoki na 65 stóp [ok. 20 m] posąg Hanumana, 
który miał być uroczyście odsłonięty w Jego 65 urodziny, w listopadzie 1990 roku. Sam odwiedził to 
wzgórze i wybrał miejsce, gdzie miał być umieszczony posąg oraz pobłogosławił zespół dwóch 
inżynierów: Śri Dźajakumara i Śri Thillainajagam oraz rzeźbiarza Śri Śubrahmanjam, aby pracowali pod 
kierunkiem płk Dżoga Rao. Od samego początku prac Bhagawan 
niejednokrotnie odwiedzał wzgórze i wniósł wiele istotnych uwag do 
projektu. Pobłogosławił swą boską obecnością uroczystość bhumi pudźy 
(poświęcenia ziemi), przeprowadzoną 19 lutego 1990 roku. Na tę 
okoliczność stworzył złoty posążek Hanumana o wysokości 3,5 cali [ok. 9 
cm] i wręczył go rzeźbiarzowi, Śri Subrahmanjamowi na wzór, polecając 
mu zbudowanie dokładnie takiego samego posągu. Choć różniło się to 
nieco od tego, co zostało zatwierdzone wcześniej, rozwiązało to pewne 
zawiłe problemy w konstrukcji posągu. Pobłogosławił dotykiem kilka 
kamieni i cegieł, położył je na cementową podstawę, dając w ten sposób 
znak do rozpoczęcia prac budowlanych. Pobłogosławił cały tamten obszar 
obchodząc go, rozbił kilka kokosów, a mlekiem kokosowym pokropił to 
miejsce. Przy kolejnych odwiedzinach Bhagawan wprowadził znaczącą 
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zmianę w konstrukcji posągu. Wcześniej, po usunięciu zwietrzałej skały, przygotowano podstawę skalną, 
na której miał zostać zbudowany ten posąg. Teraz Bhagawan wysunął myśl, aby posąg wniesiono nie na 
tej podstawie skalnej, ale na cokole z betonu, żeby bhaktowie mogli widzieć ten posąg z podnóża 
wzgórza. Kiedy jeden z inżynierów, Śri Thillainajagam, poprosił Bhagawana o wskazanie wysokości 
cokołu, Bhagawan rzekł: - Może być mojej wysokości. 
Ten nowy wgląd, wniesiony przez Bhagawana, rozwiązał wiele trudności. Zbudowanie cokołu dla tego 
posągu dało przeciwwagę dla siły wiatru, gdyż sama waga posągu nie była wystarczająca. Po 
drobiazgowych obliczeniach inżynierowie doszli do wniosku, że rozmiar cokołu powinien wynosić: 35 
stóp na 25. Najmniejsza dopuszczalna wysokość cokołu zależała od wagi, potrzebnej do wytrzymania 
naporu wiatru. Kiedy dokonano obliczeń, okazało się, że wymagana wysokość tego cokołu powinna być 
taka sama, jak wspomniana przez Bhagawana, tj, wynosić pięć stóp i cztery cale. [1 stopa = 30,48 cm] 
Zbudowanie tego potężnego cokołu, ważącego 375 ton, rozwiązało też inny problem związany ze 
wzniesieniem tego posągu. Potężne wiązary [belki główne], tworzące rdzeń nóg, można było z łatwością 
zakotwiczyć w tym cokole, inaczej trzeba by było wiercić skale szerokie i głębokie dziury, aby zakotwiczyć 
nogi. Początkowo zaproponowano Bhagawanowi, żeby ten posąg zrobić pustym w środku, uważano 
bowiem, że ciężar litego posągu jest  zbyt potężny. Bhagawan odrzucił tę myśl, mówiąc: 
- Ten posąg będzie tam przez setki lat. Dlatego nie powinno być żadnej pustki w środku ani fałszywej 
roboty; zróbcie go litym i mocnym.  
Pełen ciężar litego posągu z cokołem wyniósł prawie 900 ton. Sama maczuga w prawej ręce Hanumana 
ważyła 20 ton.  
Całą pracę wyrobu stalowych układów i wzniesienia posągu wykonali umiejętnie inżynierowie i technicy 
inżynieryjnej spółki budowlanej należącej do Larsen & Toubro Limited kierowanej przez Śri A. 
Ramakrisznę, żarliwego wielbiciela Bhagawana. Podczas budowy tego posągu Bhagawan często 
odwiedzał tamto miejsce, przywoził obfitość słodyczy, przekąsek i owoców i rozdawał je osobiście 
inżynierom i robotnikom. To oczywiście dawało im wszystkim natchnienie do tego, aby pracować szybko i 
doskonale. Z błogosławieństwem Bhagawana ów 65-stopowy posąg Hanumana był gotów do 
poświęcenia na kilka dni przed 65 urodzinami Bhagawana. Bhagawan dokonał jego uroczystego 
odsłonięcia 22 listopada 1990 roku. 
 
Źródło: Sathyam Siwam Sundaram cz. 6 
 

 
 
 

Ćinna Katha (przypowieść) 

 

Właściwa kalkulacja 
 
Pewien chłopiec zapytał kiedyś swego dziadka: 
- Dziadku, ile masz lat? 
Dziadek powiedział chłopcu: 
- Mój drogi, mam dwa lata!  
Wtedy chłopiec spytał dziadka: 
- A cóż to? Dlaczego tak mówisz? 
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- Mówię tak, bo to mój rzeczywisty wiek - rzekł dziadek. 
Chłopiec powiedział wówczas dziadkowi: 
- Jesteś starcem. Czy nie tak? Ale myślisz, że jesteś dwuletnim dzieckiem. Czy straciłeś rozum, dziadku?  
Dziadek rzekł wnukowi: 
- Nie, mój drogi! Mówię to, bo wróciłem do rozumu. Chociaż moje ciało ma 70 lat, o Bogu zacząłem 
kontemplować Boga dopiero przez ostatnie dwa lata. Ten okres czasu spędzony na kontemplacji Boga 
jest jedynym wartościowym okresem. Życie przez sto lat bez wspominania Boga jest zmarnowanym 
życiem. Dlatego moim prawdziwym wiekiem są te dwa lata, które spędziłem na kontemplacji Boga. 
Dlatego to powiedziałem.  
Czas spędzony na kontemplacji Boga jest jedynym błogosławionym okresem życia człowieka. Całą reszta 
jest marnotrawstwem. 

 
 
 

Jestem ucieleśnieniem miłości; miłość to moje narzędzie. Ci, którzy rozpoznali moją miłość i 
doznali jej, mogą twierdzić, że ujrzeli przelotnie moją rzeczywistość, gdyż ścieżka miłości jest 

królewską drogą, prowadzącą ludzkość do mnie. 
 

Baba 
 

 
 

Fize Mohammed 
 

UCZYŃMY SWOJE ŻYCIE PRZESŁANIEM SWAMIEGO 
 

 
 
 

iedy w wieku siedemnastu lat usłyszałem, że Bóg przyjął ludzką postać i jest na ziemi, odparłem 
natychmiast- to szaleństwo! Teraz, w dojrzałym wieku 53 lat i doznając tego boskiego 
szaleństwa od ponad 36 lat, mogę szczerze poświadczyć, że wszystkie te rzeczy są możliwe.  

 
Skarbnica głębokich prawd 
 
Czy tęsknię za oglądaniem, słuchaniem i dotykaniem wspaniałego Pana Parthi? Szczerze, była to bardzo 
trudna podróż, ponieważ nasz Ukochany Pan powrócił do swego stanu bezpostaciowego. Ale teraz nie 
muszę już więcej wyobrażać sobie jak wygląda Bóg, ani stawiać pytania o życiowe 'dlaczego' i 'jak'. 
Celuloid zastąpił glinę, a technika wyobraźnię. Skarbnica głębokich prawd, które poprowadzą ludzkość do 
jedności to dar, jaki pozostawił ludzkości nasz ukochany Bhagawan.  
Kochaj wszystkich, służ wszystkim. Ręce, które pomagają, są świętsze od ust, które się modlą. Katalog Sai, 
jak ją nazywam, zapewnia kierownictwo każdemu aspektowi prowadzenia znaczącego życia, niezależnie 
od przekonań religijnych. Ocean jest jeden, rzek jest wiele. Czy my na ziemi, otrzymawszy 
błogosławieństwo 85 lat obecności Boga, jesteśmy cokolwiek bliżej zrozumienia tych prawd? 
 

K 
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Każdy ma do odegrania jakąś wyjątkową rolę w boskiej misji Swamiego. Swami oświetlił naszą ścieżkę. 
Musimy więc wszyscy wziąć się za ręce i iść do tego boskiego światła. Zastanawiałem się czasem w 
przeszłości: Panie, o ile łatwiej jest powiedzieć coś niż to zrobić.  Ta droga nie jest łatwa. Ale kiedy 
rozmyślam nad bezinteresowną miłością, jaką ta niewysoka postać obsypywała bhaktów, dając im swój 
darśan dwa razy dziennie, albo kiedy wspominam Go siedzącego godzinami w mandirze, po złamaniu 
biodra i darzącego wszystkich swym zawsze kochającym uśmiechem, wiem, że była to najwyższa ofiara, 
dzięki której mogę okazać moją olbrzymią wdzięczność dla naszego Ukochanego Pana. 
 
Transformacja poprzez miłość 
 
Postanowiłem, by nigdy nie wysiadać z ekspresu Sai, bez względu na to, jak kuszące są okolice. 
Codziennie modlę się do Niego, żeby wzmacniał to postanowienie i nigdy nie pozwolił, aby zachwiała się 
moja wiara. Większość dorosłego życia spędziłem z Sai, wchłaniając nektar Jego boskości. Nie mogę już 
dłużej zaprzeczać zdarzeniom z czasów sprzed poznania Sai, które przyniosły smutek i ból tym, których 
kocham. Swami wniósł zrozumienie i miłość do wszystkich związków w moim życiu. Teraz w pełni 
rozumiem sens jego słów, że ma miłość tysiąca matek i  nigdy nas nie opuści.  
Swami pozwolił mi przeżyć wyżyny szczęścia, jak również głębiny rozpaczy. Ale teraz zdaję sobie sprawę, 
że nigdy ani razu nie puścił mojej ręki. Jego łaska wciąż jest ze mną i z moją rodziną. Czasem jestem 
przejęty grozą i pytam: dlaczego ja, Panie? Cóż zrobiłem, żeby zasłużyć na taką łaskę? Jak więc mogę 
zlekceważyć Jego wezwanie do tego, aby być częścią Jego misji? 
Nasza przemiana jest dla Swamiego nadal sprawą nadrzędną. Jego najwyższym pragnieniem jest byśmy 
nie mieli pragnień. Jego bronią jest miłość. Zapomnij o świecie - mówi - i skup się na sobie. Musimy stać 
się Jego wartościowymi narzędziami, narzędziami do pomocy w stworzeniu lepszego społeczeństwa, tak 
żeby cała ludzkość mogła żyć zgodnie. Czy chcemy podjąć to wyzwanie? 
 
Jak uzyskamy bilet do ekspresu Sai? To proste - kochaj siebie... traktuj swoje ciało jako świątynię Boga. 
Wchłaniaj to, co pozytywne, a z czasem  przemieni to negatywność, która jest w nas. Skutek? Nasze życie 
stanie się Jego przesłaniem. Swami pozostawił nas z obfitą literaturą, naszym własnym informatorem Sai, 
z wytycznymi, które pomogą nam osiągnąć ten stan. Nie pozwólmy wyślizgnąć się tej sposobności. 
Sięgnijmy i chwyćmy ją; będą tam ręce, które nas poprowadzą. Celem Organizacji Sai jest pomóc nam w 
uświadomieniu sobie tego, że jesteśmy boscy.  
 
Doskonały wzór do naśladowania 
 
Od kwietnia 2011 roku jestem zapraszany do dzielenia się miłością Sai  poprzez swoje wykłady w różnych 
częściach świata. Widziałem miłość w działaniu. Wśród bhaktów rośnie zapał do tego, aby zadowolić 
Swamiego. Taka miłość daje mi natchnienie. Niech boska miłość Swamiego działa jak katalizator 
pozwalający akceptować różnice i pokonać przesądy.  
 
Swami przyszedł jako doskonały wzór do naśladowania. Każdy Jego czyn był lekcją na całe życie. Trzeba 
nam było tylko obserwować i rozumieć Jego ciche przesłania. W chwili zastanowienia pomyślałem, że 
doświadczenia, jakich zaznałem podczas swych pobytów w Puttaparthi, nigdy się nie skończą. Byłem jak 
rozpieszczone dziecko, którego matka musi spełniać każdą jego zachciankę. Pomyślałem więc, że tak było 
z Sai podczas większości mych pierwszych podróży [do Prasanthi Nilayam ]. On zaś rozpieszczał mnie, na 
więcej sposobów niż jestem w stanie opisać. Uważam ten związek, który rozwijał się stopniowo na 
przestrzeni lat z moim Panem, za rzeczywiście wyjątkowy. Wziął On bryłę gliny - starł ją, skręcił i zwinął, 
aby zrobić ze mnie to, kim jestem dzisiaj. I mówię - bez ego - że wiem, iż mój Pan jest ze mnie dumny. 
Wciąż się potykam i popełniam błędy, ale On nigdy nie pozwala mi upaść, zawsze bowiem widzę Jego 
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wyciągniętą rękę, czekającą, żeby mnie złapać. Za każdym razem, gdy ją chwytam, mówię: dziękuję Ci 
Panie, wykorzystaj mnie proszę w sposób, jaki pragniesz.  
 
Rozkoszowanie się boskim nektarem Jego obecności przez 85 lat to niezwykle wybitne osiągnięcie 
duchowe dla wszystkich bez wyjątku. Stańmy się pustymi fletami, przez które On może tchnąć w nas swój 
boski oddech. To powinno być dla nas  sprawą nadrzędną. Stosujmy się do Jego wytycznych, zawartych w 
olbrzymiej bibliotece pism, jakie nam zostawił. Powinniśmy dzielić się swoimi myślami, ideami i opiniami 
poprzez nasze kółka studyjne i satsangi rodzinne. Szanujcie różne zdania, gdyż każdy z nas jest na różnych 
etapach tej samej podróży. Przyjmujcie różnice i nie czujcie się nimi zagrożeni. Mocno trzymajcie się 
swoich wartości. Wyrażajcie je w boskiej miłości, którą pokazuje Swami. Niech nasze życie będzie Jego 
przesłaniem.  
 
Do siedemnastego życia żyłem jakby w izolatce. Świat fizyczny miał dla mnie wiele powabów. Nacisk ze 
strony rówieśników istniał tak samo jak dzisiaj. Uważałem, że z tego zamkniętego stanu uwolniła mnie 
łaska Sai. Jakież szczęście ma dzisiejsza młodzież! Podczas gdy wielu z nas musiało przejść przemianę, 
młodzi dorośli stwierdzają dziś z naciskiem, że albo urodzili się w rodzinach Sai, albo zostali wzięci pod 
Jego skrzydła w bardzo młodym wieku. Programy Bal Wikas, Wychowania w Wartościach Ludzkich i 
Educare nadal pozytywnie oddziaływają na nasze dzieci i młodych dorosłych. Pojmują oni drogi Sai i 
podążają nimi. On jest ich doskonałym wzorem do naśladowania. Oddanie młodych dorosłych Sai na 
całym świecie jest godne podziwu. Wciąż przodują we wszystkich dziedzinach, zarówno osobistych, jak i 
zawodowych.  
 
Jedynie ostatnio, we wrześniu 2013 roku na Trynidadzie i Tobago dwóm młodym dorosłym - Siwana 
Mohammedowi i Kariszma Harrilal-Maharadźy, rząd Trynidadu i Tobago przyznał otwarte stypendium 
narodowe za wspaniałe osiągnięcia akademickie. Jest wielu podobnych, którzy otrzymali nagrody, a 
którzy nadal nieustannie pracują w misji Sai. Wciąż dają powody do dumy swoim rodzicom i osobom 
starszym. O to właśnie chodziło Swamiemu, kiedy powiedział: głowa w lesie, ręce w społeczeństwie. 
Przepracowawszy ponad 35 lat z dziećmi i młodymi dorosłymi, mogę poświadczyć dodatni wpływ 
programów oświatowych Sai na młode umysły. Strategie przeniesienia tych programów do tradycyjnego, 
nie związanego z Sai środowiska szkolnego na Trynidadzie i Tobago, wprowadziły niespotykaną 
dotychczas przemianę w sposobie myślenia, skutkującą pozytywnymi działaniami wśród dzieci. 
 
Jeśli chodzi o sprawy osobiste, obie moje córki zostały wychowane na Bal Wikas i Wychowaniu w 
Wartościach Ludzkich Sai i są teraz na uniwersytecie. Dzięki dodatniemu wpływowi tych programów, 
córki wnoszą znaczący wkład w życie szkolne. Pozwalajcie więc dzieciom bawić się Bal Wikas i róbcie 
cotygodniowe spotkania rodzinne, a nagrody będą niewyobrażalne. Żona i ja jesteśmy oboje niezwykle 
dumni z naszych córek, Amrity-Wani Khadidży i Siwany Aminy. Swami powiedział nam podczas spotkania 
z okazji zawarcia małżeństwa w grudniu 1991 roku, że da nam dobre dzieci. Dziękuję Ci, Swami, za Twoją 
wciąż płynącą łaskę. 
 
Wsiądźcie do ekspresu Sai 
 
Swami obiecał nam, że jeśli będziemy wykonywali Jego pracę, On będzie się o nas troszczył. Dlatego jest 
rzeczą konieczną, abyśmy żyli zgodnie z naukami Swamiego, tak aby zakwitła w nas doskonałość. Taka 
doskonałość pozwoli nam dalej prowadzić Jego misję tak, jak On od nas oczekuje. Stąd też powinniśmy 
kierować swoje wewnętrzne światło tak, żeby - kiedy się odbije - świat widział jego blask. Niech nasze 
myśli będą tak czyste, że kiedy są wyrażane, przynoszą tylko pozytywne wartości. Jeśli wszyscy będą 
czynili wysiłki w tych kierunkach, czyż można sobie wyobrazić nasz wpływ na przemiany na świecie? 



Sanathana Sarathi   listopad  2013  

© Organizacja Sathya Sai 

36 

Świat na pewno stanie się lepszym miejscem. Misja Swamiego nie dozna porażki, jak nam wielokrotnie 
powtarzał, ponieważ On jest Sathyą (prawdą). Wsiadajcie więc do ekspresu Sai. Podróż ta obiecuje 
niewyobrażalną błogość. Przychodźcie, rozkoszujcie się ciepłem miłości Sai, w której wszystkie 
wszechświaty stają się jednym. 
Jaki podarunek możemy dać Swamiemu obchodząc Jego urodziny? Jeszcze raz oświadczmy, że będziemy 
nadal prowadzić swoje poszukiwania duchowe, by uświadomić sobie, kim naprawdę jesteśmy. Porzućmy 
pragnienie uzyskania nagród za swe działania i dalej służmy Jego stworzeniom. Pozwól nam, kiedy jemy, 
oddychamy i żyjemy Sai, uchwycić istotę Twego wszechobecnego ducha. 
 
Autor, Śri Fize Mohammed, z zawodu doradca finansowy, pracuje od 35 lat z dziećmi Bal Wikas oraz 
młodymi dorosłymi w państwie Trynidad i Tobago. 
 
 

 
 

Żałuj szczerze za błędy i grzechy, popełnione w nieświadomości;  

próbuj nie powtarzać ponownie tych błędów i grzechów; módl się do Boga o to,  

żeby błogosławił cię siłą i odwagą, niezbędną  do podążania właściwą ścieżką. 

 

- Baba 

 
 
 

Kirsten Pruzan 
 

PODRÓŻE DO SAI - PODRÓŻE DO MIŁOŚCI 
 

 
Pierwszego darśanu Sathya Sai Baby dostąpiłam 23 lata temu. Jestem z Danii, małego kraju w północnej 
Europie i nigdy przedtem nie słyszałam o awatarze. Byłam urzeczona. Przez 13 następnych lat wraz z 
mężem, emerytowanym profesorem Peterem Pruzanem, jeździłam do Indii, żeby zobaczyć się z 
awatarem Sai raz lub dwa razy na rok.  
To przyciąganie było nie do odparcia. A od 2003 roku Peter i ja spędzamy co roku zimę w Prasanthi 
Nilayam . Od dziesięciu lat uczy on metodologii badawczej w Instytucie Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai. 
Uwielbia to. Podczas gdy jego zajmuje uniwersytet i badania, ja piszę artykuły i książki. Uwielbiam to. 
Jako była dziennikarka i redaktorka gazety w Kopenhadze, latam na skrzydłach Garudy, czując, że wiatr 
pod moimi skrzydłami to oddech Sai. 
 
Miłość to boska energia 
 
Od 1990 roku Peter i ja odbyliśmy prawie 40 podróży do Indii i spędziliśmy łącznie około 6 lat w tej 
zadziwiającej, cudownej, oszałamiającej ziemi świętej. Tropikalne Indie bardzo się różnią od zimnej Danii, 
gdzie mieszkamy. W 1990 roku podzieliłam się swoim pierwszym (przypadkowym?) spotkaniem z Sathya 
Sai Babą z czytelnikami Berlingske Tidende, główną gazetą narodową, w której pracowałam. Artykuł nosił 
tytuł: „Cuda w rękach. Odwiedziny u indyjskiego guru Sai Baby, o którym mówi się, że jest w stanie 
dokonywać cudów jak Jezus". Chcieliśmy z mężem dowiedzieć się jak najwięcej o naukach Sai Baby. Wraz 
z wieloma innymi aspirantami wzięliśmy udział w obowiązkowym duńskim kursie wstępnym, którego już 
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się nie prowadzi. Było to w początkach lat 90., pod ścisłym kierownictwem nieżyjącego już dr Thorbjorna 
Meyera i jego żony Marianne, będącej obecnie członkinią Rady Prasanthi. Przez wiele wieczorów i 
weekendów zgłębialiśmy orędzia i książki Sai. Przed przyjęciem na członka Organizacji Sai w Danii każdy 
student musiał napisać esej o jednej z pięciu wartości ludzkich. Ja postanowiłam napisać o miłości. Wciąż 
wyraźnie pamiętam, jak byłam zaskoczona, dowiadując się, a później odkrywając sama dla siebie, że 
miłość jest nie tylko uczuciem, ale boską energią - i esencją nas samych. Zdarzyło się to przeszło 20 lat 
temu. Od tamtego czasu Swami i Jego cudowne nauki oraz nieopisywalna miłość przenikają moje serce i 
głęboko zmieniają bieg mego życia.  
 
W latach 90. mąż i ja z wielką przyjemnością przełożyliśmy na duński ważną książkę Samuela Sandweissa 
"Święty i psychiatra".  Pozwoliło nam to zastanowić się głęboko nad naszymi własnymi przeżyciami z 
awatarem Sai. Potem były budzące natchnienie godziny - na przestrzeni przynajmniej 5 lat - kiedy to 
Peter i ja omawialiśmy i tłumaczyliśmy na duński szczególną wersję Bhagawadgity. Wersja ta zawierała 
uwagi Sai Baby do każdego wiersza Gity. Na angielski przetłumaczyła ją uczona w sanskrycie Camille 
Swensson, której Sai Baba polecił zestawić tę książkę w ów sposób. Kiedy w 2003 roku Peter przedstawił 
Swamiemu nasze tłumaczenie, zrobił On coś najbardziej zaskakującego: Wskazał na duńskie tłumaczenie 
podtytułu i rzekł: „Popraw”! Omówiliśmy dwie możliwości i wybraliśmy jedną. Sai Baba wolał tę drugą i w 
ten sposób jasno dowiódł nam, że jako powszechny nauczyciel zna duński! 
 
Sai w Danii - i w Afryce 
 
W 1995 roku podzieliłam się czytelnikami swojej gazety opowieścią o niezrównanym na świecie szpitalu. 
Artykuł był dwustronicowy, zawierał wiele zdjęć. Tytuł, w tłumaczeniu, brzmiał: Superszpital dla ubogich. 
Dalej było napisane: W południowych Indiach można znaleźć szpital o wysokim pozomie 
technologicznym, zaplanowany, zaprojektowany, zbudowany i wyposażony w ciągu 12 miesięcy... 
Parę lat później w Islandii przeprowadziłam wywiad z profesorem psychologii Erlendurem Haraldssonem. 
Podczas wielu odwiedzin w Puttaparthi prowadził on badania nad zjawiskiem, którym jest Sai Baba. 
Artykuł, jaki z tego wywiadu wynikł, nosił nazwę "Nauka pomiędzy niebem a ziemią. On wykracza ponad 
prawa przyrody". Wczesną wiosną tego roku, 2013, spotkałam profesora Haraldssona ponownie, tym 
razem w Puttaparthi. Zakończył tu swoje badania, po tym jak Sai Baba opuścił swoją ziemską powłokę. W 
nowej książce wyprowadza wniosek: "Sai Baba odcisnął swój ślad na życiu milionów ludzi i dał im nowe 
idee. I pozostawił po sobie, zwłaszcza w Indiach, wspaniałe dziedzictwo i wielkie instytucje, które będą 
służyć mieszkańcom Indii w nadchodzących pokoleniach. 
 
Kiedyś napisałam kilka artykułów gazetowych w oparciu o swoje doświadczenia, jak nauki Swamiego 
zamienianie są w pełne miłości działania w Afryce. Peter i ja rozpoczęliśmy swoje odwiedziny w Afryce od 
biednego przedmieścia górniczego miasta Ndola w Zambii. Genowefa i nieżyjący już Wiktor Kanu byli 
żywymi przykładami powiedzenia Swamiego: "Ręce, które pomagają, są świętsze niż usta, które się 
modlą." W artykule Szkoła Cudów napisałam: Młodzieńcy, których przeznaczeniem było życie na 
marginesie społeczeństwa, stali się zwycięzcami w Szkole Śri Sathya Sai w Ndola w Zambii, wzorcowej 
szkole dla wszystkich w Afryce. Mieszkańcy slumsów, powyrzucani z innych szkół oraz inne dzieci z 
marginesu teraz kończą szkołę z najwyższymi ocenami w kraju.  
Podczas tej samej podróży do Afryki, mąż i ja odwiedziliśmy pewne duńskie małżeństwo prowadzące 
zadziwiający dom dziecka, który stworzyli w Zimbabwe. W artykule o nazwie Duński dom dziecka w buszu 
napisałam: Przed sześcioma laty Birthe i Bent Kristensen nagle stali się odpowiedzialni za troje małych 
dzieci afrykańskich na ciężko dotkniętym przez AIDS obszarze Zimbabwe. To zmieniło ich życie. Bez 
żadnej sieci bezpieczeństwa, ale z ekonomiczną pomocą ze strony miejscowej Organizacji Sathya Sai, 
narodowej duńskiej organizacji charytatywnej, Czerwonego Krzyża i prywatnych darczyńców, stworzyli 
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żłobek dla 108 miejscowych dzieci i sierociniec dla 22 sierot. Mottem Domu Dziecka Sai Ethandweni 
White Water jest: Kochajcie wszystkich - służcie wszystkim... 
Po latach przeprowadziłam z Birthe Kristensen wywiad o tym domu dziecka, w którym teraz, dzięki łasce 
Sai, mieszka 36 osieroconych dzieci. Wywiad ukazuje się w ksiażce "Mądrość kobiet Sai", w której 18 
bhaktów Sai Baby dzieli się opowieścią o swoim życiu. Wywiady przeprowadzili: dr Sue Ewans, 
Amerykanka, artysta Lynn Kriegler z Nowej Zelandii i ja. Książka jest sprzedawana przez wydział 
wydawniczy Śri Sathya Sai Sadhana Trust. Tak samo było z moją pierwszą książką o Sai Babie "Podróż do 
miłości. 21 Duńczyków dzieli się swymi doświadczeniami przemiany po poznaniu Sathya Sai Baby". 
Wcześniej, podczas spotkania, Swami z miłością pokierował mną w procesie pisania tej książki po duńsku, 
a następnie tłumaczenia jej na angielski. 
 
Prasanthi Nilayam, nasz indyjski dom 
 
Nigdy wcześniej nie doznałam tak wiele duchowego natchnienia i intelektualnego pobudzenia, 
połączonego z niezwykłym duchem służby, jak w Prasanthi Nilayam. Aszram stał się naszym drugim 
domem. Spotykamy tu ludzi wszelkiego rodzaju, z całego świata, z różnych kultur i religii. Rozkwitają - jak 
i my - w owej szczególnej atmosferze Sai, jaką tu znajdują. Teraz rozumiemy, co Swami miał na myśli, 
mówiąc nam przy wielu okazjach: "To jest Wasz dom!". 
 
Przez ostatnie 15 lat Peter i ja jesteśmy zapraszani, aby wygłaszać przemówienia o Sai Babie w wielu 
krajach. Za każdym razem spotykamy w umysłach i sercach Jego cudownych bhaktów - bez względu na 
to, gdzie mieszkają - prawdziwego ducha Sai. Parę miesięcy temu, w czerwcu, przemawialiśmy do 
bhaktów Sai, a Peter także do przedsiębiorców, w Kijowie na Ukrainie oraz w Moskwie i Sankt 
Petersburgu w Rosji. Wszędzie przypominała nam się boskość Sai Baby i wszechobejmująca, powszechna 
miłość. 
 
Gdy przyjaciele w Danii pytają mnie, jakie znaczenie ma w mym życiu znajomość Sai Baby, nie mam 
wątpliwości: mam wyższe ideały niż przed poznaniem awatara Sai. Dowiedziałam się o jedności 
wszystkiego i o uniwersalnej] miłości. Dowiedziałam się też, że w tym podzielonym świecie, jaki stworzyły 
istoty ludzkie, jest wiele różnych ścieżek, ale wszystkie prowadzą do jednego, wszechobecnego Boga. 
Doświadczyłam tego, że świat materialny traci swój urok, gdy zastąpimy go wyższymi  celami. A także 
tego, że podstawą dobrego życia jest spójność w myślach, słowach i czynach. Dowiedziałam się również, 
że nie można wiedzieć z góry, czy to, co dzieje się we własnym życiu okaże się dobre, czy złe. Próbuję 
więc nie martwić się i podążać za tym, co radzi mi moje wnętrze.  
Swami pokazał mi, że życie to czarowna i zadziwiająca gra, dramat wszechświatowy, w którym każdy z 
nas ma rolę do odegrania. A czego mnie to nauczyło? Że wszystko to, co wysyłamy, powraca do nas. 
Swami nauczył mnie, że im bardziej potrafię poskromić swoje ego, tym bardzie odkrywam, że można żyć 
w pokoju, zgodzie i miłości z samą sobą i z innymi, nawet jeśli świat, w którym żyjemy, wydaje się być 
pełen bólu i starć. Swami nauczył mnie żyć jak 'istota ludzka', a nie jak 'ludzki robot'. Był On mistrzem, 
który przeobraził moje serce. Jedno spojrzenie z Jego strony potrafiło napełnić człowieka miłością i w 
dramatyczny sposób zmienił On moje życie.  
 
Przez lata Swami udzielał błogich audiencji, a nawet wspaniałych wizji, jednak nigdy nie czułam się tak 
blisko Niego, jak w 2010 roku, kiedy zostałam poproszona o wygłoszenie przed Nim przemówienia w 
dzień Bożego Narodzenia. Sala Sai Kulwant była pięknie ozdobiona, wypełniona zaś po brzegi. Nasz 
ukochany Swami siedział w swojej żółtej szacie na białym fotelu, wyglądając na osłabionego, ale 
otoczony aurą słodyczy i miłości. Poczułam wielką pokorę. Było to nieprzeparte - czuć to, że miłość jest 
nie tylko uczuciem, ale energią, boską energią Swamiego. 
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Cztery miesiące później nasz Sai odszedł z ciała fizycznego. Na opuszczenie nas wybrał poranek 
Wielkanocy, co jest rzeczą bardzo znaczącą dla kogoś takiego, jak ja, wychowana w kulturze 
chrześcijańskiej. Jestem wdzięczna na zawsze za to, że miałam sposobność spojrzeć naszemu boskiemu 
mistrzowi głęboko w oczy i powiedzieć: Dziękuję Ci, Swami! Za to, że na zawsze zmieniłeś me życie. 
 
- Autorka, z zawodu dziennikarka, przetłumaczyła i napisała wiele książek o Bhagawanie Babie, w tym 
"Podróż do miłości". 
------ 

 
 
 

UROCZYSTOŚCI W PRASANTHI NILAYAM  
 

Sprawozdanie 
 

   
 

PIELGRZYMKA Z UTTAR PRADEŚ I UTTARAKHAND 
 
Ponad 500 wielbicieli Sai ze stanów Uttar Pradeś i Uttarakhand przybyło 24-27 września 2013 roku do 
Prasanthi Nilayam. W ramach pielgrzymki Organizacja Sathya Sai z tych stanów przygotowała recital na 
flecie, jaki odbył się w Sai Kulwant 25 września. Flecistą, który wystąpił z tym pięknym koncertem, był Śri 
Radźendra Kumar Kasandhar, wykładowca wydziału fletu Hinduskiego Uniwersytetu w Banaras. 
Rozpocząwszy o godz. 17, flecista oczarował słuchaczy przez blisko 40 minut. Po tym świetnym koncercie 
pogratulowano fleciście i towarzyszącemu mu artyście, który dostarczał mu wsparcia instrumentalnego.  
Wcześniej, do zgromadzenia przemówił przewodniczący stanowy Uttar Pradeś i Uttarkhand opisując, jak 
Organizacja Sai tych stanów świadczyła pomoc ludziom dotkniętym powodzią z Uttarakhand. 
 
OGÓLNOINDYJSKI ZJAZD PRZEWODNICZĄCYCH OKRĘGÓW I KOORDYNATORÓW STANOWYCH 
 
Ponad 500 delegatów z całych Indii - od Kaszmiru po Kanjakumari i od Kuć po Itanagar - zebrali się w hali 
Purnaćandra, aby wziąć udział w Ogólnoindyjskiej Naradzie Przewodniczących Okręgów i Koordynatorów 
Stanowych, w Prasanthi Nilayam w dniach 28-29 września 2013 roku, przygotowanej przez Organizację 
Sewy Śri Sathya Sai. Zjazd otwarto uroczyście zapaleniem lampy o poranku 28 września, przy śpiewie 
hymnów wedyjskich. Na początek Śri W. Sriniwasan, przewodniczący ogólnoindyjski Organizacji Sewy Śri 
Sathya Sai, omówił w zarysie tematykę tego zjazdu oraz przedstawił mówców.  
Śri K. Ćakrawarti, członek rady zarządzającej Śri Sathya Sai Central Trust, podsunął przewodniczącym 
okręgów i koordynatorom stanowym myśl, żeby bardziej dynamicznie wypełniali cele Misji Sai w sposób 
zrównoważony łącząc mądrość z młodością. Podkreślił potrzebę częstszego odbywania takich spotkań na 
poziomie regionalnym, aby zapewnić Central Trustowi bliższą więź z Organizacją Sewy Śri Sathya Sai.  
 
Przemawiając do delegatów, dr G. Wenkataraman, były zastępca rektora Instytutu Wyższej Wiedzy Śri 
Sathya Sai z czułością przywołał znaczenie hali Purnaćandra i jej świętości jako miejsca wielu boskich 
przedsięwzięć. Opowiedział szczegółowo o roli Radia Sai w szerzeniu przesłania Sai w różnych językach, 
docierających do milionów ludzi. Śri R.Dź. Ratnakar, członek rady zarządzającej Central Trustu Śri Sathya 
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Sai, odnotował znaczenie okręgu jako podstawy Organizacji Sai i wysunął myśl, że każdy członek 
Organizacji Sai powinien ćwiczyć takie cechy jak pokora, prostota, szlachetność w myśli, słowie i czynie. 
Wyraził uznanie dla Śri Sathya Sai Sewa Dal za rolę, jaką pełni w płynnym wykonywaniu każdego działania 
w Prasanthi Nilayam.  
 
W wystąpieniu, przygotowanym w programie PowerPoint, Śri Sriniwasan udzielił wszechstronnej 
informacji o Organizacji Sai, jej strukturze, zasobach ludzkich oraz różnych jej przedsięwzięciach i 
działaniach. Dotknął różnych gałęzi Organizacji Sai, takich jak Bal Wikas, gałąź oświatowa, służebna, 
duchowa oraz różnych przedsięwzięć, takich jak Zintegrowany Program Wiejski Śri Sathya Sai. 
Opowiedział krótko o inicjatywach Bhagawana w obszarze zdrowia, oświaty i służby publicznej, takich jak 
Uniwersytet Śri Sathya Sai, szkoły Śri Sathya Sai, szpitale superspecjalistyczne, przedsięwzięcia związane z 
wodą pitną itd. Mówiąc o przedsięwzięciach, planowanych w przyszłych latach dla uczczenia 90 urodzin 
Bhagawana, jak i złotych godów Organizacji Sewy Śri Sathya Sai, ogólnoindyjski przewodniczący 
zaproponował trzy przedsięwzięcia narodowe: 

 Narodowy Program Odżywiania, w celu ograniczenia problemu niedożywienia. 
 Narodowy Program Szkolenia Zawodowego dla młodzieży wiejskiej. 
 Narodowe szkolenie z zarządzania kryzysowego (związanego z klęskami żywiołowymi)  dla 

młodzieży, zwłaszcza z wiosek. 
 
Śri Nagaradźan Ramani, zastępca ogólnoindyjskiego przewodniczącego Organizacji Sewy Śri Sathya Sai, w 
swoim przemówieniu o „Przygotowaniu się do podjęcia odpowiedzialności", udzielił osobom funkcyjnym 
Organizacji Sai wielu gruntownych i mądrych rad popartych doświadczeniem. 
Po przerwie obiadowej delegaci odwiedzili Instytut Wyższych Nauk Medycznych Śri Sathya Sai w 
Prasanthigram, gdzie wszyscy otrzymali informacje o działaniu tego szpitala.  
 
Na pierwszej sesji 29 września 2013 roku Śri Nimiś Pandja, zastępca przewodniczącego ogólnoindyjskiego 
Organizacji Sewy Śri Sathya Sai, doradzał osobom funkcyjnym „jak iść naprzód'. Podsunął im pomysł, żeby 
osiągali harmonię na poziomie samithi (grup) poprzez motywowanie członków i polepszanie sesji 
bhadźanowych. Przypomniał delegatom o rozwiązywaniu każdego problemu w duchu Bhagawana, czyli  
czystej miłości.  
 
Później Śri Satjadźit poinformował uczestników o przedsięwzięciu Widja Wahini, pobłogosławionym 
przez Bhagawana. Wyjaśnił, że mottem Widji Wahini jest "wykształcenie dla wszystkich i przez 
wszystkich", zaś celem tego przedsięwzięcia jest połączenie współczesnej oświaty z wartościami.  
Po południu uczestnicy odwiedzili Instytut Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai, gdzie opowiedziano im o 
historycznym rozwoju tej uczelni oraz o pracach badawczych, prowadzonych w różnych wydziałach tego 
uniwersytetu. 
Podczas sesji wieczornej uczestnicy wzięli udział w bhadźanach w hali Sai Kulwant i modlili się przed 
Samadhi Bhagawana. Każdy otrzymał w darze pamiątkę miłości Bhagawana. 
 
58. ROCZNICA SZPITALA OGÓLNEGO ŚRI SATHYA SAI 
 
W 58 rocznicę powstania Szpitala Ogólnego Śri Sathya Sai w Prasanthi Nilayam, jego pracownicy złożyli 3 
XI 2013 piękną ofiarę muzyczną Bhagawanowi, pod nazwą "Sai Dhanwantariim Pranamamjaham" 
(Pozdrowienia dla Sai, największego lekarza Dhanwantari'ego). Przeplatany opowieściami o kochającej 
łasce Bhagawana i wspierany fragmentami wideo z darśanu Bhagawana i Jego odwiedzin w tym szpitalu, 
występ pracowników składał się z pieśni oddania, dla wyrażenia ich miłości do Bhagawana Baby, który 
nauczył ich najwyższej zasady służenia z miłością i oddaniem.  Rozpoczęli utworem poświęconym bogini 
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Durdze "Śri Dźagadiśwari Durga", a zakończyli ponadczasową pieśnią "Tu pjar ka sagar hai" (jesteś 
oceanem miłości).  
Następnie odbyły się krótkie bhadźany, a wszystkim rozdano prasadam. 
 
DZIEŃ DEKLARACJI AWATARA 
 
Świetny występ przygotowali studenci i pracownicy Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai w hali Sai 
Kulwant 20 X 2013 dla uczczenia historycznego wydarzenia z 20 października 1940 roku, kiedy to młody 
Sathya porzucił w wieku 14 lat szkołę, wyrzekł się rodziny i oświadczył, że jest Sathya Sai Babą, 
wcieleniem Śirdi Sai Baby, przybyłym, żeby zapalić w sercu człowieka lampę miłości i ustanowić na nowo 
starożytną drogę prawdy i prawości dla zbawienia ludzkości. Przy pomocy potężnych w swej wymowie 
dialogów, wspartych wycinkami dźwiękowymi i filmowymi z orędzi Bhagawana oraz wierszami, studenci 
przedstawili życie, nauki i boski majestat Bhagawana, budząc zachwyt.. Następnie odbyły się bhadźany, 
zakończone pieśnią Manasa bhadźare guru ćaranam, będącą pierwszym bhadźanem, jaki zaśpiewał 
Bhagawan po tym, jak ogłosił swą misję awatara. 
 

 
 
 
 
 

NOWINY Z OŚRODKÓW SAI 
 
 

POLSKA 
 
Doroczny Obóz Sai "Służba Bez Granic", zapoczątkowany w roku 2004  przez 30 wolontariuszy, w dalszym 
ciągu świadczy usługi medyczne, oświatowe i inne (np. remontowo-budowlane) dla jednej z najuboższej 
społeczności w Polsce. Świadczone usługi są uważnie dobrane do potrzeb miejscowej społeczności. W 
lipcu 2013 roku przedsięwzięciu temu ofiarowało swoje usługi około 60 wolontariuszy Sathya Sai z Polski, 
Holandii, Niemiec, Słowenii, Bośni, Hercegowiny i Litwy. Zespół medyczny lekarzy i terapeutów przyjął w 
przeciągu tygodnia ponad 450 pacjentów, zaś niektórzy starsi, upośledzeni fizycznie pacjenci byli 
odwiedzani w domu.  
 

 USA 
 
20 maja 2013 roku niszczące tornado o najwyższej sile uderzyło w miasto Moore w Oklahomie, zabijając 
24 osób (w tym siedmioro dzieci), niszcząc prawie 13 tysięcy domów i znacząco dotykając przeszło 33 
tysiące ludzi. Wkrótce potem, w piątek 31 maja, kilka innych tornad uderzyło w miasto Oklahoma, 
zabijając 9 kolejnych osób, raniąc setki innych, wyrządzając ogromne szkody oraz powodując znaczącą 
powódź na tamtym obszarze. Podczas gdy corocznie uderza w USA ponad 1200 tornad, od 1950 roku 
odnotowano w tym kraju jedynie 60 tak niszczących o najwyższej sile - klasy EF-5. Ta druga burza 
przewracała samochody, niszczyła domy i niosła ciężki deszcz i grad, z wodami powodziowymi, które 
sięgały na wysokość ponad metra w mieście Oklahoma.  
Do działania natychmiast ruszyły wszystkie ośrodki Sathya Sai z Południowo-Środkowego Regionu USA, 
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dostarczając ludziom potrzebującym żywność i podstawowe rzeczy, niosąc ofiarom tornado pomoc i 
pociechę. Dziesiątki ochotników Sathya Sai wzięło udział w dziele pomocy w mieście Oklahoma, 
pomagając w przyjmowaniu, organizowaniu i rozdawaniu pomocy, w sprzątaniu i w inny sposób 
pomagając ofiarom katastrofy. Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z USA koordynowała pomoc z 
innych części kraju, ochotnicy Sathya Sai zaś dalej prowadzili sprzątanie i wysiłki na rzecz odbudowy. 
Obecnie Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai pracuje ze społecznością około 80 domów i 320 ludzi, 
którym brak materiałów do odbudowy domów. Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai pomaga 
odbudowywać domy, projektuje system ciągłego oczyszczania wody i pomaga w zapewnieniu większych 
dostaw prądu dla tej społeczności. 
 

 KENIA 
 
Szkoła Sathya Sai w Kisaju w Nairobi (okręg Kadźiado) została otwarta z błogosławieństwami Swamiego w 
2001 roku. Zapewnia bezpłatne wykształcenie ubogim i pozbawionym środków do życia dzieciom. 
Obecnie w tej szkole z internatem przebywa 125 chłopców; ostatnio ukończyła ona budowę wielkiej, 
wielofunkcyjnej, niezwykle nowoczesnej sali. Dodatkowo szkoła wzniosła siedem betonowych zbiorników 
o pojemności 10 tysięcy litrów każdy, a służących do zbierania wody deszczowej. 9 czerwca 2013 roku 
zromadzili się rodzice, nauczyciele, urzędnicy szkolni, uczniowie z sąsiednich szkół i Młodzież Sai z 
Ośrodka Sathya Sai w Nairobi, aby obejrzeć doroczny dzień sportu tej szkoły. W niedzielę 28 lipca 2013 
roku uczniowie, rodzice, opiekunowie, członkowie społeczności i wyznawcy Sai obchodzili Dzień 
Nauczyciela wraz ze świętem Guru Purnima. Uczniowie wystąpili ze sztuką teatralną opartą na 
wartościach oraz z piosenkami, pieśniami pochwalnymi, cytatami i tradycyjnymi tańcami i wyrazili swoją 
wdzięczność Bhagawanowi za zapewnienie im wzorcowej szkoły ze znakomitymi udogodnieniami do 
nauki, w ramach metodologii Sathya Sai Educare. Uczcili też wszystkich nauczycieli tej szkoły za 
przekazywanie wiedzy duchowej w ramach akademickiego programu nauczania. 78 rodziców i 
opiekunów wzięło udział w warsztatach rodzicielskich poświęconych wartościom ludzkim; wyrazili 
wdzięczność kierownictwu szkoły za troskę o swoje dzieci i kształcenie ich w wartościach ludzkich.  
 

 KANADA 
 
Pierwszy Marsz Wartości Ludzkich został zorganizowany przez Szkołę Sathya Sai w Kanadzie w 2003 roku 
po to, żeby zachęcić uczestników do zobowiązania się pod słowem honoru, iż przez następny rok będą 
ćwiczyć się w wartościach ludzkich i po to, aby szerzyć wartości ludzkie wśród ogółu. Od tego czasu ów 
marsz rozszerzył się na 10 miast Kanady i na cztery kontynenty świata; podjęło go prawie 40 miast. 
Cudowny pokaz jedności został uwidoczniony podczas 11 dorocznych marszów dla wartości, jakie odbyły 
się w maju i czerwcu 2013 roku w kanadyjskich miastach Cornwall, Ottawa, Toronto, Winnipeg, 
Saskatoon, Edmonton, Yellowknife i Vancouver. W miejscach tych wydarzeń umieszczano w widocznych 
miejscach transparenty i znaki, mówiące o wartościach ludzkich. W Toronto scena, ozdobiona barwnymi 
flagami krajów z całego świata, ukazywała jedność różnych kultur, wiar i ideologii. W wydarzeniu tym, 
przeprowadzonym przed salą miejską, wzięło udział kilka tysięcy ludzi. Uczestniczyli w nim członkowie 
różnych religii. Pewien ksiądz katolicki złożył hołd Sathya Sai Babie, Jezusowi, Buddzie, Mahometowi i 
innym prorokom oraz podziękował każdemu za wniesienie do miasta Toronto radości i szczęścia. 
Parlamentarzysta Śri Jim Karygiannis przekazał dyplom od rządu Kanady, chwalący Radę Rodzicielską 
Szkoły Sathya Sai za to, że jest gospodarzem tego marszu dla wartości w Toronto. 
Cechą tych pochodów w Edmonton, Vancouver i Toronto były ruchome platformy, przyciągająco 
ozdobione, z nazwami pięciu wartości ludzkich (prawda, prawe postępowanie, miłość, pokój i 
niekrzywdzenie). Pochód w Edmonton odbył się w McIntyre Park, w środku miasta. W Winnipeg 
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uczestnicy przeszli przed budynkiem ustawodawczym Manitoba i wzdłuż pięknej rzeki Assiniboine. W 
Yellowknife bhaktowie Sathya Sai dołączyli do Pochodu Dnia Kanady, niosąc transparenty mówiące o 
wartościach ludzkich i z cytatami z Bhagawana. Marsz dla Wartości w Saskatoon otworzył uroczyście 
radny miejski, Śri Randy Donaeur, który wygłosił przemówienie o doniosłości stosowania wartości 
ludzkich w życiu codziennym.  
 

 SZWECJA 
 
Około 45 wyznawców Sathya Sai ze Szwecji, Norwegii, Danii, Holandii i Niemiec wzięło udział w Satsangu 
Północnoeuropejskim w Odeshog w Szwecji wiosną 2013 roku, aby zastanowić się nad zagadnieniami 
miłością i przewodzenia. Petra von Kalinowski, przewodnicząca 7 Obszaru Międzynarodowej Organizacji 
Sai, mówiła o przesłaniu Swamiego, dotyczącym duchowej przeobrażenia poprzez służbę, podkreślając 
wagę rozwijania charakteru oraz ducha zespołowego. Marianne Meyer, członkini Rady Prasanthi, mówiła 
o ścieżce do doskonałości duchowej, przedstawiając dla zobrazowania sedna sprawy poruszające 
opowieści. Śri Jan Floris z Holandii mówił o miłości i przywództwie oraz dał przykłady z  własnej pracy. 
W sobotni wieczór odbył się występ - na plenerowej scenie teatralnej - o "Służbie wdzięczności Bogu, 
Matce Ziemi i pięciu żywiołom". Dla wyrażenia wdzięczności śpiewano pieśni oddania Bogu w różnych 
językach europejskich, później zaś uczestnicy podzielili się swoimi przeżyciami i rozmowami ze Swami.  
 

 NIEMCY 
 
Około 60 wyznawców Sathya Sai z Niemiec wzięło udział w Letnim Święcie Kulturalnym Sathya Sai w 
czerwcu 2013 roku - pięciodniowym wydarzeniu w mieście Bad Neuenahr, koło byłej stolicy Bonn. Idąc za 
tradycją ustanowioną w zeszłym roku, a mianowicie żeby łączyć duchowość z kulturą, zdarzenie to 
zogniskowało się na "Kulturze codziennej i jej stronach duchowych". Święto rozpoczęło się 22 lipca, w 
święty dzień Guru Purnima. Badano związek człowieka z przyrodą, zwierzęciem, człowiekiem i Bogiem - 
poprzez szereg wykładów, warsztatów, wycieczek i występów kulturalnych. Kilka wykładów dotyczyło 
"Sztuki porozumiewania się" i jej zmian na przestrzeni dziesięcioleci, zgodnie z naukami Swamiego i 
następstw używania telefonów komórkowych. 

 - Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai 
 
 

BHARAT 
 

  Gudżarat: 
 
Organizacja Sewy Śri Sathya Sai zorganizowała 31 sierpnia 2013 roku uroczystość Bhiima Ratha Śanthi w 
klimatyzowanej sali w Ahmedabadzie. Przygotowano ją dla par małżeńskich w wieku 75 lat i więcej. 
Łącznie w uroczystości tej wzięły udział 32 pary z całego Gudżaratu. Wszystkie rzeczy potrzebne do 
pudźy, ubrania, mangal sutry i inne przekazała Organizacja Sai z Gudźaratu. Uroczystości rozpoczęły się 
po pochodzie wszystkich par z rodzinami oraz członkami samithi wraz z orkiestrą 1 września 2013 roku. 
W wykonywaniu obrzędów pomagali wszystkim parom młodzi wolontariusze. Małżeństwa zasiadły na 
krzesłach i te same krzesła oraz stoły zostały im dane, aby wzięli je do domu jako dary. Obrzędy 
przeprowadzane były przez pięciu kapłanów.  
Do uczestnictwa w uroczystości zaproszono członków rodzin tych par. Razem obecnych było około 600 
ludzi. Obrzędy zakończyło arati, dokonane przez wszystkie te małżeństwa, po czym miał miejsce 
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wyśmienity obiad.  
 

 Maharasztra i Goa: 
 
Mulund Wikhroli Samithi Organizacji Sewy Śri Sathya Sai z Mumbaju przeprowadziło naprawę wszystkich 
łóżek i łóżek dziecinnych w Sarwodja Dharmaśali w Ghatkopar. Dotknięci rakiem zamiejscowi ludzie, 
którzy przechodzą leczenie w Mumbaju, mieszkają w tej dharmaśali na zasadzie najmu. Członkowie 
wspomnianej samithi czynią tam regularną Narajana Sewę i poruszył ich widok zniszczonych łóżek i 
łóżkowego robactwa. Kiedy w samithi usłyszano o zamiarze odnowienia tych łóżek, wielu ludzi z zapałem 
się przyłączyło szczęśliwym mieszkańcom dharmaśali zapewniono 50 nowych łóżek dziecinnych i łóżek. 
 

 Pendżab: 
 
Bal Wikas Śri Sathya Sai z Batali przeprowadziło 12 V 2013 przedsięwzięcie "Jest Bóg - Mój Kochający Bóg 
- Moi Rodzice". Rozpoczynając śpiewaniem Wedy, studenci Bal Wikas ofiarowali swoim rodzicom pudźę, 
podtrzymując bogatą tradycję kultury indyjskiej, którą szerzył swoimi naukami Bhagawan. W kali judze 
stało się ważniejsze, aby wszystkie dzieci szanowały i kochały rodziców oraz żyły z nimi w pokoju i 
zgodzie. 
 
 
 
 
 Przyjście Awatara Sai 

 
Sai przyszedł, żeby dokonać najwyższego zadania 
zjednoczenia całej ludzkości jako jednej rodziny 

poprzez więź braterstwa; potwierdzenia atmicznej 
rzeczywistości każdej istoty i naświetlenia jej w celu 

odsłonięcia boskości, będącej podstawą na jakiej 
spoczywa cały wszechświat. A także nauczenia 
wszystkich rozpoznawania wspólnego boskiego 

dziedzictwa, łączącego człowieka z człowiekiem. Tak 
aby człowiek mógł uwolnić się od tego co zwierzęce i 

wznieść do boskości, będącej jego celem. 
 

- Baba 
 


