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Amrita Dhara  Orędzie Bhagawana z 22 sierpnia 1996 r. 

 
 
 

  PRAWDZIWĄ WOLNOŚCIĄ JEST ZNAJOMOŚĆ JAŹNI 
 

Ludzie starają się zdobyć wykształcenie, które zapewni im zarobek, ale nie starają się 
uzyskać wyksztalcenia, które da im wyzwolenie. Jak tacy ludzie mogą osiągnąć Boskość? 
Słuchajcie, dzielni synowie Bharatu! 

 

 

 

ielu studentów, gdy zaczynają się kształcić, jest od stóp do głów wypełnionych złymi 
cechami, takimi jak egoizm, wystawność i przywiązanie. Mało tego, szybko jak 
mrowisko rozrastają się w nich złe myśli, zamiary i złe poglądy.  

  Złe cechy zasłaniają boskość człowieka    

Istnieje szesnaście złych cech, które sprawiają, że człowiek zapomina o swoim 
człowieczeństwie. Osiem tych cech to różne rodzaje dumy: z powodu bogactwa, siły fizycznej, 
inteligencji, młodości, wysokiego wykształcenia, stanowiska, urodzenia i urody. Oprócz tego 
człowieka napastuje sześć wrogów wewnętrznych, mianowicie kama, krodha, lobha, moha, 
mada i matsarja (pragnienie/pożądanie, złość, chciwość, złudzenie, pycha i zazdrość). Kiedy 
dodać do tego radżogunę (zapalczywość) i tamogunę (gnuśność), liczba wad, przez których cierpi 
dziś człowiek, wynosi szesnaście. Skutek tego jest taki, że szesnaście obecnych w nim boskich 
cech jest niewidocznych. 

 Bóg jest ucieleśnieniem szesnastu kal (wspaniałości). Tylko wtedy, gdy człowiek uwolni się 
od szesnastu złych cech, zajaśnieje szesnastoma boskimi wspaniałościami. Pożądanie, złość, 
chciwość itd. nie są cechami ludzkimi; są to cechy zwierząt. Prawdziwymi ludzkimi cechami i 
wartościami są: prawda, prawość, wyrozumiałość, współodczuwanie i poświęcenie. Jednak te 
ludzkie cechy stały się dziś niewidoczne w społeczeństwie, bo człowiek pozwala przeważać 
cechom zwierzęcym. Stąd trzeba koniecznie wprowadzić wartości ludzkie do obecnego systemu 
oświaty.  

Młodość jest tymczasowa jak przepływające chmury. Jak to jest, że młodzi chłopcy i 
dziewczęta zapominają o wiecznej boskości, rozmiłowując się w krótkotrwałej młodości? Każdy 
młody chłopiec i dziewczyna powinni rozwijać boskie uczucia. Pieniądz przychodzi i odchodzi. 
Człowiek może pysznić się olbrzymim majątkiem, ale to nie może dać człowiekowi nawet 
odrobiny pokoju. Po co zdobywać pieniądze i wykształcenie, kiedy nie mogą ci one przyznać 
pokoju? Co jest prawdziwym majątkiem? Jest nim wiedza. Co jest prawdziwym bogactwem? 
Prawdziwym bogactwem jest zdrowie. Co jest prawdziwą wolnością? Znajomość jaźni jest 

W 
P A N O W A N I E  N A D  W Y B R Y K A M I  U M Y S Ł U  J E S T  J O G Ą   
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prawdziwą wolnością. Celem mądrości jest wolność. Wykształceni ludzie myślą, że wolność 
oznacza mówienie, działanie, chodzenie tu i tam, w sposób nieliczący się ze zdaniem innych. Ale 
nie jest to prawdziwą wolnością. Prawdziwą wolnością jest panowanie nad sobą, prawdziwą 
wolnością jest atmiczna błogość, prawdziwą wolnością jest znajomość jaźni i prawdziwą 
wolnością jest rozkwit jaźni. Jak można zdefiniować sweczczhę (wolność)? Sweczczha = Swa + 
iczczha. Swa znaczy atma, iczczha oznacza pragnienie. Zatem prawdziwą wolnością jest 
pragnienie jaźni. Ale młodzież chce dzisiaj cieszyć się wolnością tylko na poziomie fizycznym, a 
nie na poziomie atmicznym.  

 Zdobądźcie łaskę Boga przez zupełne poddanie się   

Pan Kriszna nauczał zasad swadharmy i paradharmy w Bhagawadgicie. Ludzie mylnie 
tłumaczą swadharmę, jakby związana ona była z rasą, religią czy warstwą społeczną. Mówią, że 
bramini, kszatrijowie, wajśowie i siudrowie powinni stosować się do dharmy swej własnej 
warstwy społecznej [kasty]. Ale to nie jest swadharma. Swadharma oznacza atma dharmę, 
natomiast paradharma znaczy deha dharma. Deha (ciało) jest bezwładne. To umysł każe ciału 
wykonywać różne zadania. Deha dharma nie stanowi prawdziwej wolności. Prawdziwą wolnością 
jest panowanie nad umysłem i znajomość jaźni. Mędrzec Patandźali powiedział: Joga ćitta writti 
nirodha (jogą jest panowaniem nad zmianami umysłu). Joga daje tym, którzy ją ćwiczą, 
prawdziwy stan najwyższego szczęścia. Sam Bóg przyjdzie i obsypie takie błogosławione dusze 
swoją miłością. Nie musicie iść do Boga. Bóg sam przyjdzie do was. Thjagaradźa śpiewał:   

Rara ma intidaka, 

Raghuwira sukumara, 

Niiku mrokkeda, 

Rara Dasaratha kumara 

Nannelukora, ne talalera. 

(Przyjdź do naszego domu, o waleczny z rodu Raghu i - o delikatny ! - ofiarowuję  

ci swoje pozdrowienia. O synu Dasarathy, przyjdź mi na ratunek, nie mogę już dłużej znieść 

oddzielenia od ciebie). 

Ale wielbiciel nie musi wołać Boga, żeby przyszedł. On sam przyjdzie doń, mówiąc "Chodź, 

mój drogi". Ale kiedy Bóg cię wezwie? Wezwie cię tylko wtedy, kiedy całkowicie Mu się poddasz i 

usłuchasz Jego rozkazu, jak uczynił to Ardźuna, mówiąc: Kariśje waćanam thawa (usłucham 

Twojego rozkazu). Zadowolony z jego postawy poddania się, Pan Kriszna rzekł Ardźunie:   

Manmana bhawa madbhakto 

Madjadźi maam namaskuru, 

Maam ewaiśjasi satjam 

Te pratidźane prijo asi mej. 

(Skupiaj umysł na mnie, bądź mi oddany, ofiarowuj mi pokłony i oddawaj mi cześć. 

Prawdziwie, obiecuję ci, że przybędziesz do mnie, bo jesteś mi drogi). 

Teraz jesteś mój - powiedział Pan Kriszna. Kiedy poddasz się Bogu zupełnie, On w następnej 

chwili przybliży cię do siebie. Potem Bóg stanie się najbliższy tobie. Choć w człowieku jest wiele 

świętych cech, nie jest on ich świadom. Stąd też powinien mieć świadomość swoich świętych 



Sanathana Sarathi   styczeń  2014  

© Organizacja Sathya Sai   
6 

6 

cech i rozwijać je. Jeśli powstają w nim jakieś złe myśli, powinien je od razu odrzucić, mówiąc: 

"One nie są moje; są związane z cechami zwierzęcymi. Ja jestem człowiekiem. Pochodzę od 

Boga”. Dlaczego takie zwierzęce cechy powstają w człowieku, kiedy jest on boskiego 

pochodzenia? Odpowiedzialne za to jest złe towarzystwo. Dlatego uciekajcie od złego 

towarzystwa. Nie czekajcie ani chwili; uciekajcie natychmiast. Tylko wówczas będziecie mogli 

rozwinąć święte, czyste i bezinteresowne uczucia.  

 Czyńcie dobry użytek z darów Boga 

Bóg stworzył wszystko, od najmniejszego atomu po nieskończony wszechświat. Nie można 

pojąć Boga. Musicie mieć wiarę, że to, co jest obecne w najmniejszym atomie, przenika cały 

wszechświat i odwrotnie. W każdym atomie jest obecny Bóg.  Dlaczego stworzył On ten świat? 

On mówi: „O, ludzie! O, boskie istoty! Stworzyłem wszystko w tym wszechświecie. Wszystkie 

obiekty, których potrzebujecie, żeby prowadzić życie na ziemi, zostały stworzone przeze mnie. 

Dałem wam wodę do picia, powietrze do oddychania, słońce, żeby dawało wam ciepło i 

przestrzeń, abyście mogli słyszeć. Stworzyłem pięć żywiołów jedynie przez wzgląd na was. 

Radujcie się nimi, ile tylko chcecie. Dałem wam całą tę wolność. Nie mam żadnych zastrzeżeń. 

Nie musicie płacić za to żadnych podatków. Ale ustanowiłem jeden warunek. Bez względu na to, 

w jaki sposób używacie tych pięciu żywiołów, będziecie musieli ponieść tego skutki. Jeżeli 

będziecie czynili dobro, będziecie mieli dobre skutki. Jeśli będziecie czynili zło, skutek również 

musi być zły. Musicie być gotowi przyjąć i to i tamto. Ja się w to nie mieszam. Musicie zbierać 

skutki swoich czynów”.  

Bhagawadgita również uczy tej samej zasady. Bóg dał wam światło do odpędzenia 

ciemności. Żeby uchronić was przed upałem, Bóg dał wam chłodny wietrzyk. Człowiek ma 

wolność dowolnego używania tych darów Boga. Ale ten sam wiatr ma siłę, by zgasić płomień 

lampy. Kiedy wiatr powieje i gasi lampę, człowiek wini Boga. Myśli, że to Bóg wyrządził tę 

niesprawiedliwość. Bóg odpowiada: „Mój drogi, konieczne jest, żebyś poczynił pewien wysiłek, 

aby chronić ten płomień. Dałem ci powietrze do oddychania i podtrzymywania twojego życia. 

Dałem ci światło, żebyś ratował się przed ciemnością i wynikającymi z niej niebezpieczeństwami. 

Dałem wiatrowi siłę wiania, a lampie moc dawania światła. Jeżeli wiatr nie gasi lampy, oznacza 

to, że boskiej mocy czegoś brakuje. Wiatr ma moc gaszenia lampy. Jest to prawo przyrody. Wiatr 

musi wiać, zarazem lampa musi dawać światło. To twoim obowiązkiem jest okrywanie lampy 

szklaną osłoną, żeby ją ochronić od wiatru. Tego wysiłku od ciebie się oczekuje”. Jeśli nie czyniąc 

tego wysiłku zostawisz lampę na świeżym powietrzu i poprosisz wiatr, żeby nie gasił tej lampy, 

czyż nie jest to błąd z twojej strony? To wbrew prawom przyrody i prawom, które rządzą boskim 

stworzeniem. Bóg nie ponosi za to żadnej winy. Czasami jednak, kiedy cierpienie wielbicieli Boga 

staje się nieznośne i modlą się do Boga z głębi serc i z czystym umysłem, to sam Bóg przejawi się 

i usunie ich cierpienie.   

 Niech was nie zwodzi fizyczna postać boskiej inkarnacji  

Być może czytaliście to w Bhagawacie. Pewnego razu Indra, król nieba, wywołał gwałtowną 

ulewę w Gokul. Gopiki i gopale otoczyli Krisznę i prosili: „Kriszno, prosimy, uratuj nas, ochroń 

nasze krowy. Nie jesteśmy w stanie znieść tej gwałtownej ulewy. Wówczas Kriszna odparł: 
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„Deszcz to zjawisko przyrodnicze. Nie można zatrzymać deszczu, bo to też jest Moje stworzenie. 

Jeśli musi padać, to musi. Jednak dzięki modlitwie możecie uratować się przed cierpieniem. Nie 

powinienem powstrzymywać deszczu po prostu dlatego, że mam moc, by to uczynić. W takim 

przypadku naruszam prawa, które sam stworzyłem. Dlatego raczej podniosę tę górę 

Gowardhana”. I Kriszna poszedł, aby podnieść górę Gowardhana.  

Umysł ludzki jest bardzo zmienny. Gopale, którzy prosili Krisznę, aby ich ochronił przed 

deszczem, zaczęli żywić wszelkiego rodzaju wątpliwości. Myśleli:  „Jakże ten mały chłopiec 

Kriszna może podnieść potężną górę?”. Kiedy wątpiący gopale myśleli w ten sposób, Kriszna 

podniósł górę Gowardhana swoim małym palcem. Wszyscy schronili się pod tą górą. 

Wprowadzili też pod nią swoje krowy.   

Rodzice Kriszny, Jaśoda i Nanda zostali porażeni strachem, kiedy pomyśleli: „Jakoś podniósł 

tę górę. Ale jak On ma zamiar ją położyć ją na ziemi?”. Bali się, że Kriszna zostanie zmiażdżony 

przez tę górę. Wówczas Kriszna powiedział gopikom i gopalom: „Wszyscy powinniście słuchać 

mojego polecenia. Ci, co posłuchają mojego rozkazu, będą chronieni; ci, co nie usłuchają, 

zostaną zniszczeni. Wszyscy powinniście zamknąć oczy, kiedy będę śpiewał Omkar”. Zgodnie z 

tym, wszyscy zamknęli oczy, kiedy Kriszna śpiewał Om. Kiedy otworzyli oczy, góra Gowardhana 

była znów na swoim miejscu, Kriszna zaś - między nimi. Była to boska rozrywka Kriszny. Jak 

postawił górę? On w jednej chwili może zrobić wszystko.   

Nawet źdźbło trawy nie poruszy się bez boskiej woli. 

Po co mówić to czy tamto? 

Bóg przenika wszystko, od mrówki po Brahmę, 

Ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy z tej prawdy, dają się ponieść swoje pysze płynącej z 

inteligencji i wiedzy. 

Ale nikt, jak wielki by nie był, nie wie, co go czeka w przyszłości. 

To jest tajemnicą Boga. Ludzie popadają w złudzenie, gdy zewnętrznym wzrokiem patrzą na 

fizyczną postać wcielenia boskości i zaczynają Go porównywać ze sobą. Myślą: "On też jest 

człowiekiem, jak my". W ten właśnie sposób popadają w złudzenie. Poprzez to złudzenie robią z 

siebie głupców. On może mieć postać fizyczną jak wy, jeść jak wy, poruszać się tu i tam jak wy, ale 

Bóg jest Bogiem. Prawdziwie wykształcony jest ten, kto rozumie tę prawdę.  

Wykształcenie daje pokorę, pokora daje zasługę, a zasługa daje ci z kolei bogactwo.  

Bogactwo przyniesie Ci zadowolenie materialne i duchowe wtedy, gdy wykorzystasz je  

dla dobroczynnych i prawych czynów. 

 Sai Baba z Śirdi przejawia swoją boskość  

Przede wszystkim powinniście pojąć, że wykształcenie nie ma na celu jedynie zarabiania 

pieniędzy. Widja dadati winajam (wykształcenie daje pokorę). Student, który zdobywa 

wykształcenie dla zarabiania pieniądzy, nie jest studentem w prawdziwym znaczeniu tego słowa. 

Nie jest widjarthim (studentem), ale wiśajarthim (poszukiwaczem doczesnych przyjemności).   

Trudno jest zrozumieć boskość. Tylko ci, co bez zastrzeżeń są posłuszni boskiemu rozkazowi, 

mogą doznać boskości w jej pełni. Mhalsapathi zwykł był spać co noc w pokoju Sai Baby z Śirdi. 
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Z sufitu zwisała mała deska, na której Sai Baba spał. Ponieważ w pokoju nie było wystarczająco 

dużo miejsca, Mhalsapathi spał bezpośrednio pod tą deską. Początkowo bardzo się bał, myśląc, 

jaki będzie jego los, kiedy stare dhoti, które trzymało tę drewnianą deskę, pęknie i deska spadnie 

na niego. Z powodu tego strachu nie mógł w nocy należycie spać. Pewnego dnia Sai Baba 

postanowił rozproszyć jego lęk i dowieść Mhalsapatiemu swojej boskości. Zawołał go i poprosił, 

żeby wstał. Kiedy Mhalsapathi wstał, zobaczył, że Sai Baba leży na desce, która unosi się w 

powietrzu, bez wsparcia ze strony tamtego starego dhoti. Baba powiedział mu: „Och, głuptasie, 

czy myślisz że te stare dhoti utrzymują mój ciężar? Nie, nie. To moja moc utrzymuje mój ciężar”. 

Potem ujawnił Mhalspatiemu pewną tajemnicę. Powiedział: „Nie mów tego nikomu. Niektórzy 

ludzie myślą, że jestem braminem, inni myślą, że jestem jakimś Patelem, podczas gdy kilku myśli, 

że jestem muzułmaninem. W istocie narodziłem się z bramińskiej pary małżeńskiej 

Dewagiriammy i Gangabhawadii w wiosce Pathri”. Wątpliwość Mhalspatiego została wówczas 

rozproszona i tak oto podziękował Babie:  

Pathri gram samudbhutam, 

dwarakamajiwasinam, 

haktabhisztapradam Dewam, 

Sai Natham Namamjaham. 

(Pozdrawiam Pana Sainathę, który urodził się w wiosce Pathri,  

mieszka w Dwarakamaji i spełnia prośby swoich bhaktów). 

Baba rozkazał Mhalsapathiemu nie ujawniać nikomu tej tajemnicy. W tamtych czasach 

zwalczały się różne odłamy hindusów i muzułmanów, co rodziło wielką przemoc. Pragnąc 

wprowadzić jedność pomiędzy hindusami a muzułmanami, Baba powiedział Mhalspatiemu: 

„Jestem muzułmaninem wśród muzułmanów, a hindusem wśród hindusów. Dlatego nie nazywaj 

mnie ani hindusem, ani muzułmaninem”. Powiedział Mhalspatiemu, aby utrzymywał to w 

tajemnicy.   

  Rozwijajcie niezmienną, połączoną w jedno świadomość 

Podobnie wszystkie wcielenia Boga dzielą się takimi boskimi tajemnicami z jednymi lub 

dwoma ludźmi, którzy są im bardzo bliscy. Pan Rama podzielił się wieloma tajemnicami jedynie z 

Lakszmaną - z nikim innym - ponieważ Lakszmana podążał za Nim jak cień. Nikt nie potrafi opisać 

poświęcenia Lakszmany. Mógł on cieszyć się wszystkimi wygodami pałacu. Ale zrezygnował z 

królestwa, jak również ze swojej żony i poszedł za Ramą. Swojej matce, Sumitrze, powiedział: 

„Chcę tylko być z Ramą i jestem gotowy poświecić wszystko, żeby pójść z Nim do lasu”.  

Zgodnie ze swoim imieniem, Sumitra była przyjaciółką każdego. Kiedy Lakszmana przyszedł, 

aby się z nią pożegnać i pozdrowić ją, powiedziała doń: „Drogi synu, aranja (las) jest zaiste 

Ajodhją, kiedy Rama jest z tobą, podczas gdy Ajodhja zaprawdę jest dla nas aranją podczas 

nieobecności Ramy. Postępuj w taki sposób, żeby Rama miał jak najmniej niedogodności. Pilnuj, 

żebyś nie ranił Ramy. Rama jest Bogiem i przenika cały świat. Dlatego, jeśli wyrządzisz nawet 

małe cierpienie Ramie, cały świat zostanie wystawiony na cierpienie”. Cóż za cudowną naukę 

przekazała synowi!  
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Za awatara Kriszny, z Kriszną był zawsze Balarama. Ale to Uddhawa był najbliższym 

przyjacielem Kriszny. Czasami u boku Kriszny nie było nawet Balaramy, Uddhawa jednak zawsze 

podążał za Kriszną jak Jego cień, dokądkolwiek się On udawał. Jedynie Uddhawie Kriszna ujawnił, 

że ród Jadawów zostanie zniszczony i że postanowił On porzucić swą ziemską powłokę. Uddhawa 

był bardzo smutny, dowiedziawszy się o tym. Trzymał stopy Kriszny i prosił: „Będę z Tobą, dopóki 

tu będziesz i pójdę za Tobą, kiedy odejdziesz. Nie mogę znieść oddzielenia od Ciebie”. Subtelne 

boskie tajemnice nie są ujawniane wszystkim. Wcielenia Boga ujawniają je tylko swoim 

najserdeczniejszym przyjaciołom. Mówienie wszystkiego każdemu nie jest możliwe, bo czyż 

każdy może zrozumieć Boskość? Kiedy wielbiciele widzą jakiś boski cud, mówią: „Ach! Swami to 

Bóg!”. Jednak po dwóch dniach zapominają o tym i myślą, że Swami jest zwykłym człowiekiem. 

Bhaktowie nie powinni być tak niestali. Powinni mieć niezmienną, połączoną świadomość. 

Zwykła świadomość nie wystarczy; powinna być niezmienna, połączona w jedno świadomość.   

Bądźcie zrównoważeni i zaznawajcie błogości   

Prawdziwy wielbiciel Boga jest sthitapradżnią (zrównoważony). Ma stały umysł, który się nie 

chwieje. Wielu komentatorów Bhagawadgity tłumaczy słowo sthitapradżnia na różne sposoby. 

Niektórzy z nich mówią: „Kiedy dla zwykłych ludzi jest dzień, dla sthitapradźni jest noc i 

odwrotnie”. Och, naiwny człowieku! Czy to jest cecha sthitapradźni? Kierownicy stacji kolejowych 

i stróże nocni czuwają przez całą noc, a śpią za dnia. Czy możemy ich nazywać sthitapradźniami? 

Nie, nie.  Sthitapradźnia to ktoś, kto jest zawsze przebudzony w sprawach związanych z Bogiem, a 

pogrążony we śnie odnośnie spraw doczesnych. Zazwyczaj ludzie są bardzo czujni w sprawach 

doczesnych. Jednak sthitapradźnia jest zawsze pogrążony w błogości, zupełnie niepomny na to, 

co jest doczesne.  Jest to cecha sthitapradżni. Sthitapradżnia to ten, kto jest wolny od doczesnych 

skłonności i całkowicie pogrążony w kontemplacji Wiśweśwary (Najwyższej Istoty).  

Bhagawadgita wzywa człowieka, żeby stał się sthitapradźnią.  

Na świecie dzieje się wiele rzeczy. Jednakże wszystko, co jest związane z Bogiem, jest pełne 

błogości. Nie ma nic złego na świecie. Jak może być coś złego w boskim stworzeniu? Jeśli 

mówicie, że coś jest złe, jest to wada waszego widzenia. Czy może być coś złego w boskim 

stworzeniu? Możecie oceniać coś jako dobre, a coś innego jako złe według własnego uznania i 

inteligencji. Ale gdy przekroczycie swoje zmysły i umysł, wszystko objawi się wam jako dobre. 

Powinniście zachowywać to uczucie w swoim sercu jak skarb. Wszakże dopóki nie dotrzecie do 

tak wysokiego poziomu, powinniście starać się podążać świętą ścieżką, licującą z waszym 

człowieczeństwem.   

 Chcę wam powiedzieć jeszcze jedno. Niektórzy ludzie praktykują medytację. Gdy 

praktykujecie medytację, wasze ciało nie powinno dotykać żadnego innego ciała. Kiedy ciała 

będą się dotykać, dobre lub złe prądy z jednego ciała przejdą do drugiego ciała. Jeśli ludzie siedzą 

blisko siebie i medytują, nie można w ogóle nazwać tego medytacją. Dlatego siadajcie oddzielnie, 

tak daleko od siebie, jak to możliwe. Właśnie dlatego mędrcy w dawnych czasach zwykli udawać 

się do lasu, żeby medytować. Jest konieczne, byście tak, jak to możliwe, żyli w samotności, bez 

kontaktu ze światem. Zachowujcie tę boską wiedzę w swoim sercu jak skarb.  
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(Bhagawan zakończył Swoje orędzie bhadźanami Madhawa murahara madhura manohara 

i Subrahmanjam Subrahmanjam.) 

– Z orędzia wygłoszonego w Prasanthi Nilayam 23 sierpnia 1996 roku   

 

 

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępiani; 

przebaczajcie, a będzie wam przebaczane.   

– Biblia, Ewangelia wg św. Łukasza 6:37 

 

  PREZYDENT INDII ODWIEDZA PRASANTHI NILAYAM 

rezydent Indii, Śri Pranab Mukherjee, przybył w odwiedziny do Prasanthi 

Nilayam po południu 23 grudnia 2013 roku i 

złożył hołd Bhagawanowi Śri Sathya Sai 

Babie. Przybywszy na lotnisko Śri Sathya Sai w Puttaparthi z 

Anantapur specjalnym helikopterem Indyjskich Sił 

Powietrznych wraz z gubernatorem stanu Andhra Pradeś,  Śri  

E.S.L. Narasimhanem, premierem Śri Kiranem Kumarem 

Reddy oraz ministrem głównych gałęzi przemysłu dr Gitą 

Reddy, przybył do hali Sai Kulwant, gdzie przyjęli go 

formalnie Śri W. Sriniwasan, Śri S.W. Giri, Śri T.K.K. 

Bhagawat, Śri K. Ćakrawarthi oraz Śri R.Dź. Rathnakar, członkowie zarządu Sri Sathya Sai 

Central Trust oraz Śri Prasad Rao, sekretarz Trustu. Potem poprowadzono prezydenta do 

Samadhi Bhagawana, gdzie złożył wieniec i ofiarował Bhagawanowi swoją cześć. Spędził też 

trochę czasu przy Samadhi Bhagawana. Później prezydent wszedł do świątyni, gdzie także usiadł 

na chwilę.  Potem wyjechał na lotnisko Śri Sathya Sai, aby odlecieć specjalnym lotem do 

Haiderabadu.   

 

P 



Sanathana Sarathi   styczeń  2014  

© Organizacja Sathya Sai   
11 

11 

 Z naszych archiwów 

  ROZWIJAJCIE WIARĘ W BOGA 

 CZŁOWIEK JEST ZWIĄZANY SWOIMI CZYNAMI NA TYM ŚWIECIE   

 

eśli pragniesz rozpocząć nowe życie, nie musisz czekać na nadejście Nowego Roku. 

Czekanie cały rok oznacza czekanie 12 godzin i jakże wiele dni, godzin, minut i sekund. 

Traktuj każdą sekundę jako nową. Uświęcaj każdą chwilę swojego życia. Trzeba to zrobić 

poprzez uświadomienie sobie jedności Sat (Boskości) i Ćit (świadomości jednostkowej, 

indywidualnej). Gdy osiągnie się tę jedność, doznaje się anandy (duchowej błogości). Oto 

najważniejsze zadanie, stojące przed każdym. Każdą sekundę powinno się uważać za wyraz 

Boskości.   

Atma jest wszechobecna 

Grudzień i styczeń przychodzą i odchodzą (co roku), ale Bóg ani nie przychodzi ani nie 

odchodzi. W związku z tym powinniście pamiętać o trzech rzeczach. Pierwszą jest ta, która - 

odszedłszy - nie powróci. Drugą jest ta, która - przyszedłszy - nie odejdzie. Trzecią jest ta, która 

ani nie przychodzi, ani nie odchodzi.  

Tym co - przyszedłszy - nie odejdzie, jest dźniana (wiedza duchowa). Jeśli ta najwyższa wiedza 

przyjdzie do człowieka, nigdy go nie opuści. Wiedza która przychodzi i odchodzi, wiąże się ze 

stanami jawy i snu. Wiedza o najwyższej rzeczywistości, gdy się ją raz zdobędzie, nigdy nie 

odejdzie. Wiedza, która przepadła, nie jest wiedzą prawdziwą. Niewiedza to rzecz, która - raz 

odszedłszy - nie powróci. Jeśli wraca, jest to „niewiedza wielopoziomowa”. W języku wedanty 

zostało to opisane jako mithja w mithji, ułuda w ułudzie. Tym, co nie przychodzi i nie odchodzi 

jest atma tattwa (zasada atmy). Gdzież może odejść to, co jest wszechobecne? Gdzie jest takie 

miejsce, do którego mogłaby odejść?  

  Zakwalifikuj się do królestwa Boga   

Początek Nowego Roku związany jest z kalendarzem, który jest wynalazkiem człowieka. Dla 

Boskości nie ma przychodzenia czy odchodzenia. Bóg przekracza takie pojęcia. Jest On Panem 

tego, co nazywa się Królestwem Boga. Każdy musi zdobyć uprawnienia do wejścia do tego 

królestwa. Nie wszyscy są uprawnieni do wejścia. Każdy człowiek jednak powinien dążyć do 

zdobycia tego prawa. Jest to zasadniczym celem ludzkich narodzin.  Człowiek jest związany 

swoimi czynami na tym świecie. Czyny powinny być dobre. Bądź czysty w mowie. Rozwijaj święte 

widzenie. Oczyszczaj serce.  

Spór o daty jest bezsensowny. Każda sekunda to narodziny Nowego Roku. Sekundy tworzą 

minuty, minuty tworzą godziny i tak dalej, po lata. Każda sekunda twego życia jest nowa. W ten 

sposób nie ma żadnej szczególnej świętości, wiążącej się z początkiem czy końcem roku.   

J 
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  Kiedy osiągniecie boskość, będziecie mieć pokój i szczęście   

Niektórzy ludzie przypisują szczególne znaczenie do tego dnia i spekulują o jakichś 

nadzwyczajnych czy budzących grozę zdarzeniach, jakie rzekomo mają mieć miejsce. Ten czas czy 

data nie jest przyczyną waszego szczęścia czy nieszczęść. Przyczyną zarówno waszego szczęścia, 

jak i nieszczęść są wasze własne czyny z przeszłości. Jak posiejesz, tak zbierzesz. Nie marnujcie 

energii umysłowej na spekulacje o tym czy tamtym wydarzeniu.   

Człowieczeństwo znajduje się dziś w upadku. Prawie nie widać ani nie słychać miłości, 

prawdy i prawości. Jak w tych warunkach może przejawić się pokój?  

Hiranjagarbha to inna nazwa Stwórcy. Dlatego Stwórca jest określany jako Bangaru (złoto). 

Jeśli umieścisz to boskie złoto w swoim sercu, możesz zrobić dowolną ozdobę, jaką chcesz, taką 

jak śanti (pokój), satja (prawda), dharma (prawość). Tak jak bez złota nie można zrobić żadnych 

ozdób, bez boskości nie uzyska się śanti, satji czy dharmy.  Hiranjagarbha tkwi w każdym. Właśnie 

dlatego Swami nazywa każdego bangaru. Dopiero kiedy rozpoznasz tę prawdę i nabędziesz 

mocnego przekonania, że Bóg jest w tobie, zdobędziesz w życiu wszelkiego rodzaju dobrobyt. 

Gdy lekceważysz Boga mieszkającego w twoim wnętrzu, każdy wysiłek dotyczący zewnętrznych 

rzeczy przyniesie porażką. Dlatego przede wszystkim rozwijajcie wiarę w Boga.   

– Zaczerpnięte z noworocznych orędzi Bhagawana. 

 

 

 

BOGATY SKARBIEC WSPOMNIEŃ  

O UKOCHANYM SWAMIM, MOIM BOGU 

Balram Nichani 

 

o lotosowych stóp ukochanego Swamiego przybyłem w 1966 roku. Przez prawie 33 

lata Swami co roku odwiedzał mój dom. Zwykle przyjeżdżał z dużą grupą gości, 

studentów i pań, dając nam radość ofiarowania im obiadu, podwieczorka albo 

kolacji, w zależności od pory Jego przybycia. W 1987 roku dwukrotnie odwiedził niespodziewanie 

mój dom.   

  Słodkie niespodziewane odwiedziny 

Chciałbym wspomnieć, że przez kilka lat prowadziłem samochód Swamiego, kiedy tylko 

wyjeżdżał z Puttaparthi bądź Whitefield. Pewnego popołudnia 1987 roku poprosił mnie, żebym 

przybył do Whitefield, nie wspominając, gdzie mam jechać. W tamtym czasie moja żona była 

śmiertelnie chora. Po lekkim posiłku południowym skierowaliśmy się do miasta w samochodzie, 

który prowadziłem.  Ukochany Swami i Satjadźit siedzieli jak zwykle na tylnych siedzeniach. 

Pojechaliśmy ulicami Old Airport i Mahatmy Gandhiego. Potem polecił mi pojechać ku Radź 

D 
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Bhawan, a następnie do West End Hotel i z powrotem do Bharatija Widja Bhawan. Po dotarciu w 

owo miejsce poprosił mnie, bym pojechał do Fairfield Layout, gdzie stoi mój dom. Wtedy 

uświadomiłem sobie, że jedzie do mego domu - możecie go nazwać Jego domem. Po dotarciu do 

Sai Krupy (mojego domu), poszedł na piętro i sam zadzwonił do drzwi. Wyszła moja żona, na 

wpół senna wskutek działania leku, jaki przyjmowała. Była tam też moja córka Wandana. Obie 

otworzyły drzwi i były oszołomione, widząc stojącego u drzwi samego Boga. Ponieważ były to 

niespodziewane odwiedziny ze strony Swamiego, nie poczyniły żadnych przygotowań na 

przyjęcie Go. Normalnie mielibyśmy nadaswaram, ozdobę z kwiatów itd. Nie było przygotowane 

nawet jedzenie. Z jednej strony byliśmy bardzo szczęśliwi, że przyjmujemy w swoim domu 

Swamiego, z drugiej zaś smutno nam było, że nie zostały zrobione żadne przygotowania na 

przyjęcie Go. Nie mogę zapomnieć tego cudownego czasu, jaki spędziliśmy w domu z samym 

Bogiem, sam na sam.  Nie było z nami nikogo innego. Było to nasze największe szczęście - być u 

lotosowych stóp samego ukochanego Boga.  

  Tajemnicze są drogi Swamiego 

W 1988 roku, kiedy zmarła moja żona Radźkumari  Nićani, moja siostra zauważyła zgryźliwie: 

„Cóż to? Twój Swami ją zabrał”. Wiecie, co powiedziałem? „Każdy, kto przyszedł na ten świat, 

musi odejść - czy jest to człowiek czy nawet Bóg”. Tego rodzaju wiarę miałem w Swamiego. 

Swami nakazał mi zaaranżować małżeństwo mojej córki w tym samym roku, w którym straciłem 

żonę.   

Swami udał się pewnego razu do Mumbaju i zorganizował zaręczyny mojej córki Wandany z 

chłopcem, który był adwokatem. Gdy Swami powrócił z Mumbaju, powiedział mi, że moja córka 

jest zaręczona. Nie ośmieliłem się Go zapytać z kim, ponieważ miałem pełną wiarę i zaufanie w 

Swamiego. Po jakimś czasie wspomniał, że chłopcem tym jest Winaj Pandźabi, syn mojej siostry z 

Mumbaju. Jak wiecie, Swami był zwolennikiem protokołu. Powiedział, że powinienem pojechać 

do Mumbaju i poprosić szwagra i siostrę o przyjazd do Bengaluru na zaręczyny wraz ze 

wszystkimi krewnymi. Swami ustalił datę uroczystości zaręczynowych i poprosił panią  Ratanlal o 

poczynienie wszelkich koniecznych przygotowań. W wydarzeniu tym wzięło udział prawie 200 

gości. Swami zaszczycił tę uroczystość swoją obecnością.  

Tu pozwolę sobie wspomnieć, że 7-8 lat przez ślubem mojej córki, Swami wezwał mnie i żonę 

na rozmowę. Powiedział nam, że sprawi, iż nasza córka poślubi adwokata z Mumbaju. Kiedy 

wyszliśmy z pokoju rozmów, spytałem żonę, jak mamy czekać na chłopca-adwokata z Mumbaju. 

Moja żona miała pełną wiarę w Swamiego. Rzekła: „Kiedy On powiedział, że zrobi, co trzeba, nie 

powinniśmy się martwić o to”. Jego drogi są najbardziej tajemnicze. Jego słowa są czystą prawdą. 

Wszystko, co powie, wydarza się, cokolwiek by się działo. Nasz ukochany Swami sprawia, że może 

nastąpić pewne opóźnienie, ale cokolwiek On mówi, stanowczo musi się zdarzyć. 

  Wyzwolenie mojej matki   

Chciałbym się też podzielić z wami innym bardzo ważnym przeżyciem. Kiedy moja matka 

miała 84 lata, przewróciła się. Zabraliśmy ją do szpitala St. Marthas.  Tam zajął się nią dr Silgardo. 

Założył gips i powiedział, że w kości ręki jest pęknięcie; zagoi się ono w ciągu 6-8 tygodni. 



Sanathana Sarathi   styczeń  2014  

© Organizacja Sathya Sai   
14 

14 

Wspomniałem o swojej matce Swamiemu.  Rzekł do mnie: „Z twoją matką jest wszystko w 

porządku.” Nie mogłem pojąć Jego słów. Dotarłszy do szpitala powiadomiłem o nich dr Silgardo. 

Wówczas on powiedział: zróbmy jeszcze jedno prześwietlenie rentgenowskie. Z zaskoczeniem 

zobaczył, że pęknięcia już nie ma. Nie mógł pojąć dróg Swamiego. Kiedy spotkałem się z matką, 

powiedziała mi, że Swami przyszedł do jej pokoju i rzekł do niej, że jest w pełni zdrowa. Takie są 

tajemnicze drogi naszego ukochanego Swamiego.  

Kiedy matka była bardzo chora, chciałem wspomnieć to Swamiemu. Powiedziałem tylko: 

Moja matka..., gdy powstrzymał mnie. Powiedział w telugu: Ćudu dźoga rao! Balram adurtha 

unnadu. amma ki jemi kaadu nenu waćće waraku”, co znaczy: Widzisz, Dźoga Rao, Balram się 

boi. Ale jego matce nic się nie stanie, dopóki Ja nie przyjdę. Po kilku dniach Swami przybył do 

naszego domu. Matka spała wówczas w swoim pokoju. Swami sam podał jej wibhuti. Po kolacji 

wyjechał do Brindawan. Następnego dnia matka, ku mojemu zaskoczeniu, w pokoju odeszła z 

tego świata. Po trzech dniach, kiedy udałem się do Brindawanu na darśan Swamiego, powiedział 

On, że przyjechał do mego domu, aby udzielić jej mukti (wyzwolenia). Oto jaką siłę dał nam 

Swami, żebyśmy znieśli swój smutek. Było to najwspanialsze przeżycie, jakie kiedykolwiek 

miałem.  

– Autor, Śri Balram Nichani, jest przedsiębiorcą i żarliwym wielbicielem Bhagawana.  

 

 

 

TAJEMNICZE SĄ DROGI BOGA! 

 czasach I światowej konferencji mój ojciec był okręgowym przewodniczącym 

Organizacji Sai w Anantapur. Zjazd miał się odbyć w Bombaju (obecnie Mumbaj) 

w 1968 roku i moja rodzina poprosiła Babę o zwolnienie ojca z uczestnictwa w 

konferencji z uwagi na jego wiek oraz z powodu wypadku w 1965 roku. Jako że Mumbaj to 

dziwne miejsce, nie chcieli żeby ryzykował on podróż. Ale Baba miał inne zamiary i uparł się, 

żeby wziął udział obiecując, że sam osobiście wprowadzi go na ten zjazd. Został mu przysłany 

bilet z rezerwacją na 1 klasę. Mój brat postanowił towarzyszyć mu wraz ze swą żoną.   

Na miejscu konferencji w Mumbaju, przy olbrzymim tłumie i ścisłych środkach 

bezpieczeństwa, nikomu, kto nie miał identyfikatora, nie pozwalano wejść do środka. Rozdawano 

je w środku. Kiedy mój ojciec spierał się z ochroniarzami, do bramy przybył Swami. Akurat, gdy 

wjeżdżał, spostrzegł mojego ojca i zatrzymał samochód. Poprosił jednego z wolontariuszy, żeby 

przyprowadził mojego ojca. Naraz ktoś podniósł ojca i wepchnął go z wielkim trudem do 

samochodu. Oszołomiony ojciec nie wiedział, co się dzieje, kiedy znalazł się w samochodzie obok 

Bhagawana. Tak oto został fizycznie wprowadzony przez Bhagawana na ten zjazd, zgodnie z Jego 

obietnicą.  

Ten akt łaski oszołomił mego ojca i zaskoczył inne bardzo ważne osoby podróżujące z 

W 
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Bhagawanem. W końcu dr Bhagawantam zapytał mojego ojca: „Dlaczego jest pan tak ważny dla 

Bhagawana, że zabrał pana z tłumu?”. Zdaje się, że ojciec odpowiedział na to, że sam chciałby to 

wiedzieć. Dopiero później został powiadomiony o obietnicy Bhagawana.   

– Zaczerpnięte z „Pięćdziesiąt lat przy lotosowych stopach” dr T. Wiswanadhy Rao. 

 

 

   

PODSTAWOWE PRZESŁANIE ISLAMU 
Maulana Wahiduddin Khan 

 

Jest pewne piękne powiedzenie Proroka islamu: „Bóg udziela miłości, a 

to, czego nie udziela, to nienawiść”. Oznacza ono, że na tym świecie miłość 

jest skuteczniejsza, kiedy jesteś w społeczeństwie, w swojej rodzinie, w 

swoim narodzie. Jeśli przyjmujesz kulturę nienawiści, wówczas jesteś słaby; 

nie możesz nic zrobić. Islam krzewi kulturę miłości, a nie nienawiści. Oto 

prawdziwe przesłanie islamu.   

  Siostry i bracia! 

iedy dotarłem do tej międzynarodowej wioski, najpierw poznałem Śri W.K. Kapura. 

Podzielił się ze mną piękną opowieścią. Powiedział, że jechał z Dźalandharu do 

Delhi i nagle dostał ataku serca. Na szczęście spotkał Babadźiego i miał miejsce cud. 

Babadźi położył mu rękę na sercu i naraz powróciło mu w pełni dobre zdrowie. Teraz żyje 

zwykłym życiem, bez chodzenia do lekarza ani szpitala. Jakże wielu jest ludzi, którzy opowiadają 

o takich zdarzeniach... Jest to rzeczywiście nadprzyrodzone miejsce.  

  Islam jest religią miłości, pokoju i harmonii    

Są to moje pierwsze odwiedziny w tym miejscu i stwierdzam, że jest ono bardzo pokojowe. 

Wszędzie jest tu duchowość, miłość, pokój i harmonia. Przypominają mi się słowa Swamiego 

Wiwekanandy. Około sto lat temu powiedział: „Indie wkrótce wyłonią się jako pokojowy kraj”. Ja 

myślę, że Indie wyłaniają się tutaj jako międzynarodowe miasto. Tutaj spełnia się marzenie 

Swamiego Wiwekanandy. Przedmiotem na dzisiejszy wieczór jest islam i koncepcja miłości oraz 

pokoju. Jestem studentem islamu; studiuję islam szczegółowo. Mogę powiedzieć z 

przekonaniem, że islam jest religią miłości, pokoju i harmonii. Wiecie, że najświętszą księgą w 

islamie jest Koran. Koran zawiera 6500 wersów. Mogę powiedzieć, że 99% wersów odnosi się - 

bezpośrednio lub pośrednio - do miłości, pokoju i harmonii. To jest więc podstawową nauką 

islamu. Jeśli weźmiecie do ręki egzemplarz Koranu i zaczniecie czytać, stwierdzicie, że już 

pierwszy wers jest o miłości. Jest to: Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Wers ten powtarza się w 

Koranie 114 razy. Wers ten przedstawia Boga jako ucieleśnienie miłości i współczucia. Następnie 

K 
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czytamy w Hadicie powiedzenie Proroka islamu: „Przyjmij w swoim życiu cechy Boga”. Skoro Bóg 

jest ucieleśnieniem miłości i współczucia, ty również powinieneś przyjąć te wartości i stać się 

człowiekiem miłości i współczucia. Oto podstawowe przesłanie islamu.  

Uważam, że najważniejszym przesłaniem islamu jest to, iż postępowanie człowieka powinno 

być przyjazne dla ludzi. W Koranie i Hadicie są pewne ustępy przekazujące nam dwie 

podstawowe zasady islamu - oddawanie czci Bogu i życzliwość wobec człowieka. Czym jest 

życzliwość? Życzliwość oznacza miłość. Miłość jest więc podstawowym wymaganiem  człowieka, 

muzułmanina. Prorok islamu powiedział: „Muzułmaninem jest ten, którego ręce i język 

sprawiają, że ludzie są bezpieczni”. To jest kultura miłości. Kultura miłości oznacza kulturę 

tolerancji, kulturę współczucia, kulturę życzliwości, kulturę człowieczeństwa. Islam krzewi kulturę 

miłości, a kultura miłości zawiera wszystkie te wartości ludzkie, wszystkie te dodatnie wartości.  

 Uważaj wroga za swego potencjalnego przyjaciela   

Islam kładzie nacisk na rozpowszechnianie wszystkich tych wartości, które są pomocne dla 

kultury miłości. Dla przykładu, Koran mówi: „Najlepsze jest pojednanie” (4:128). Jak wiecie, są 

spory i różnice. Jeśli w takich razach nie jest się gotowym do pojednania, wywołuje to wówczas 

nienawiść; nie ma miłości. Jeśli chcesz żyć w miłości, musisz wówczas porzucić nienawiść, musisz 

porzucić spór, musisz porzucić konfrontację. Wszystko to są przeszkody dla kultury miłości. Jest 

piękne powiedzenie Proroka islamu: „Bóg daje miłość. To, czego nie daje, to nienawiść”. To 

znaczy, że na tym świecie miłość jest skuteczniejsza, kiedy jesteś w społeczeństwie, w swojej 

rodzinie, w swoim narodzie. Jeśli przyjmujesz kulturę miłości, wówczas jesteś potężny. Jeśli 

przyjmujesz kulturę nienawiści, wówczas jesteś słaby; nic nie możesz zrobić. Powiedzenie to 

mówi więc, że Bóg udziela miłości, a nie udziela nienawiści. Islam krzewi kulturę miłości, a nie 

nienawiści. Oto jest prawdziwe przesłanie islamu.  

Jeszcze jedna bardzo ważna nauka islamu. Islam rozróżnia pomiędzy wrogiem, a 

napastnikiem. Jeśli ktoś na Ciebie napada, wówczas możesz prowadzić wojnę obronną. Ale jeśli 

ktoś jest twoim wrogiem, nie możesz iść na wojnę. W Koranie jest pewien wers mówiący nam, 

jakie powinno być nasze postępowanie wobec wroga, jeśli takowego znajdujemy. Wers ten 

mówi: „Zrób dobry uczynek jako odpłatę za zły uczynek, a stwierdzisz, że twój wróg stał się 

twoim najdroższym przyjacielem” (41:34). Oznacza to, że zgodnie z nauką koraniczną każdy wróg 

jest twoim możliwym przyjacielem. Cóż za piękne wyobrażenie! Ludzie zwykle nienawidzą 

swoich wrogów. Tu jednak znajdujemy nauczanie odmiennego rodzaju, które zaleca nam widzieć 

naszego wroga jako możliwego przyjaciela. Oto główna nauka islamu.  

  Żyj w miłości 

Chciałbym przedstawić pewną opowieść z życia Proroka islamu. Wiedzą Państwo, że Prorok 

urodził się w Mekce, mieście Arabii, w 570 roku naszej ery. Żył w Mekce około 13 lat. Potem 

wywędrował do Medyny, innego miasta Arabii. Tam żył przez 10 lat. W owym czasie w Medynie 

było kilka szczepów żydowskich. Pewnego dnia Prorok zobaczył przechodzący ulicą Medyny 

pochód pogrzebowy. Ponieważ siedział, widząc pogrzeb powstał z szacunkiem. Jeden z jego 

towarzyszy powiedział: „Proroku, to pogrzeb nie-muzułmanina”. Prorok odparł: „Czy nie był on 
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człowiekiem?”.  Znaczy to, że choć była różnica religii, kultury, rasy, Prorok znalazł wspólność 

pomiędzy sobą, a nie-muzułmaniem. Była to miłość. Miłość jest większa niż wszystko. Między 

ludźmi są różnice kultury, religii itd. Ale nie ma różnicy w miłości. Można kochać każdego, bo jest 

się człowiekiem i inni też są ludźmi. Tak więc miłość to największa siła wiążąca pomiędzy ludźmi.   

Prorok islamu zwykł był wstawać wczesnym rankiem i modlić się tymi słowy: „O Boże! 

Zaświadczam, że wszyscy ludzie są jednym i tym samym. Wszyscy są braćmi i siostrami dla siebie 

nawzajem”. To prawdziwe przesłanie miłości. Jest pewna bardzo trafna dua  (modlitwa błagalna) 

Proroka islamu. Dua ta mówi, „O Boże, Ty jesteś pokojem, pokój jest od Ciebie, pokój powraca do 

Ciebie. O Boże! Żyjmy w pokoju! O Boże! Przebywajmy w domu pokoju! O Boże! Chwała Tobie!”. 

 Co to jest pokój? Pokój to inna nazwa miłości. Kiedy jesteś w miłości, jesteś pokojowy. Kiedy 

jesteś pokojowy, jesteś w miłości. Pokój i miłość to bliskoznaczne słowa. W Koranie jest wiele 

wzmianek na ten temat. Na przykład, jest pewne bardzo trafne powiedzenie. Ktoś przyszedł do 

Proroka i zadał mu bardzo głębokie pytanie: „O Proroku! Daj mi jakiś uniwersalny klucz, z 

pomocą którego będę mógł poradzić sobie ze wszystkimi problemami w życiu”. Chciał 

uniwersalnego klucza, uniwersalnego przepisu na radzenie sobie ze wszystkimi problemami 

życia. Prorok powiedział, „Nie złość się”. Znaczy to, innymi słowy: próbuj żyć w miłości. Ponieważ 

w razie prowokacji ludzie zazwyczaj wpadają we wściekłość. Ale kiedy znasz wartość miłości, 

będziesz przebaczał. Jest to więc przesłanie pozytywnego myślenia. Nie złościć się to znaczy 

odpowiadać pozytywnie nawet w negatywnym położeniu. Rezultatem jest miłość. Z mych badań 

wynika, że islam to religia miłości. Wszystkie nauki islamu są oparte - bezpośrednio lub 

pośrednio - na miłości, pokoju i harmonii.  

Jestem bardzo szczęśliwy, że zostałem pobłogosławiony przez tę duchową widownię i zanoszę 

swoją dua [modlitwę błagalną] o błogosławieństwo dla was, abyście mogli osiągnąć te 

szlachetne cele pod przewodnictwem Najwyższego Guru. Dziękuję. 

 

–Z przemówienia Maulany Wahiduddina Khana na zjeździe międzyreligijnym, jaki odbył się 

22 lipca 2005 roku w Prasanthi Nilayam. Maulana Wahiduddin Khan to słynny uczony islamski. 

Jest założycielem Międzynarodowego Ośrodka na Rzecz Pokoju i Duchowości w New Delhi.   
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UROCZYSTOŚCI W PRASANTHI NILAYAM 
 

 PIELGRZYMKA ZE SRIKAKULAM  

koło 900 bhaktów przybyło z okręgu Srikakulam stanu Andhra Pradeś na swoją 

doroczną Parthi Jatrę (pielgrzymkę do Puttaparthi) do Prasanthi Nilayam. Ich 

śpiewacy - płci obojga - dali znakomity koncert  muzyki nabożnej 13 grudnia 2013 

roku. Rozpocząwszy pieśnią modlitewną do Bhagawana - „Parthi puriśam pranamamjaham” 

(ofiarowuję pozdrowienia Panu Puttaparthi) - śpiewacy ci ofiarowali u lotosowych stóp 

Bhagawana świetny wieniec pieśni nabożnych, kończąc swój występ o godzinie 6 wieczorem.  Po 

tym nastąpiły Bhadźany i wszystkim rozdano prasadam.   

 UROCZYSTOŚCI BOŻONARODZENIOWE 

Głębokim żarem nabożnym i wspaniałością odznaczała się uroczystość bożonarodzeniowa w 

Prasanthi Nilayam. Duża liczba bhaktów przybyła z wielu obcych krajów, aby obchodzić ją w 

świętym obrębie tej siedziby najwyższego pokoju. Miejscem obchodów była hala Sai Kulwant, 

przystrojona ze smakiem tradycyjnymi ozdobami bożonarodzeniowymi. Samadhi Bhagawana 

zostało upiększone barwnymi ozdobami roślinnymi i choinkami; ustawiono tam też dla 

Bhagawana piękne krzesło ze srebrnym parasolem. Piękne światła na świątyniach, stołówkach i 

budynkach biurowych w Prasanthi Nilayam przedstawiały nocą  czarujący widok. Sceny 

bożonarodzeniowe i ozdobne światła, ustawione na trawniku obok Stołówki Zachodniej 

przyciągały w nocy wielkie tłumy bhaktów. Uroczystości w Sai Kulwant, od 24 do 26 grudnia – 

objęły śpiewanie kolęd, pieśni i przemówienia zagranicznych wielbicieli, sztukę teatralną, 

przedstawioną przez dzieci z zagranicy oraz bożonarodzeniowe orędzie Bhagawana.   

 Międzynarodowy Chór Bożonarodzeniowy 

Uroczystości bożonarodzeniowe rozpoczęły się 24 grudnia kolędami i pieśniami nabożnymi 

ponad 300 zagranicznych muzyków i śpiewaków. Rozpocząwszy swój występ od „Śri Ganeś 

panćaratna stotram” - w sanskrycie, śpiewacy nasycili otoczenie nabożnym żarem poprzez 

prawie godzinne, pełne uczucia śpiewanie pięknych kolęd i pieśni oddania Bogu. Ponieważ 

śpiewali z uczuciem, poruszyli serca słuchaczy. Radość bhaktów powiększyło odtworzenie 

modlitwy wypowiedzianej przez Bhagawana: „Sarwe bhawantu sukhina” (Oby wszyscy byli 

szczęśliwi!) oraz części boskiego orędzia Bhagawana. Na zakończenie tej ofiary muzycznej 

pogratulowano jej uczestnikom i podarowano im ubrania. Poten odbyły się bhadźany i rozdano 

prasadam.  

 Muzyka religijna w wykonaniu studentów   

W święty poranek bożonarodzeniowy, 25 grudnia 2013 roku, wyznawcy ze wszystkich części 

świata złączyli się w śpiewie kolęd w Sai Kulwant, co ożywiło słodkie wspomnienia z lat 

O 
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wcześniejszych, kiedy ukochany Bhagawan zwykł był z balkonu mandiru udzielać darszanu. 

Prowadzona przez wielbicieli australijskich uroczystość, która rozpoczęła się o 6.15 rano 

śpiewaniem „Cicha noc, święta noc”, dobiegła końca o godz. 7 wraz z pieśnią „Joy to the world” 

[tj. radość światu]. Wyświetlenie fragmentu filmu, ukazującego Bhagawana w białej szacie, 

udzielającego darszanu z balkonu mandiru uczyniło owo śpiewanie kolęd bardzo wzbogacającym 

przeżyciem.   

Następna uroczystość w Sai Kulwant rozpoczęła się o 8 rano śpiewaniem Wed. Później grupa 

uczniów ze Szkoły Podstawowej Śri Sathya Sai w Prasanthi Nilayam przedstawiła porywający 

recital skrzypcowy. Poemm odbył się koncert muzyczny orkiestry dętej Instytutu Wyższej Wiedzy 

Śri Sathya Sai z Prasanthi Nilayam, zawierający specjalne utwory bożonarodzeniowe. Następnie 

studenci Instytutu wraz z uczniami Wyższej Szkoły Średniej Śri Sathya Sai z Prasanthi Nilayam dali 

poruszający duszę występ - z kolędami i pieśniami nabożnymi. Piękna rozmowa pomiędzy 

dwoma studentami, która towarzyszyła kolędom, ukazywała przesłanie świąt Bożego Narodzenia 

i naświetlała nauki Pana Jezusa. Kiedy uczniowie zaśpiewali „Jingle bells,” dwóch chłopców 

przebranych za św. Mikołajów obeszło salę, rozdając czekoladę. Potem odbyły się bhadźany, a 

studenci i pracownicy ofiarowali u Samadhi Bhagawana torty bożonarodzeniowe. Uroczystości 

poranne dobiegły kresu wraz z Arati o godz. 9.45.   

 Czwarty Mądry Człowiek - przedstawienie teatralne 

Uroczystość wieczorna rozpoczęła się sztuką teatralną „Czwarty mądry człowiek”, 

przedstawioną przez Międzynarodowe Dzieci Sai i Region 8 (Południowa Kalifornia). Oparta na 

opowiadaniu Henry'ego van Dyke'a „Inny mądry człowiek” sztuka opisywała podróż Artebana, 

zoroastrianina ze starożytnej Persji, który wyruszył przez pustynię do Judei, podobnie jak trzech 

mędrców, którzy zobaczyli znaki wskazujące na narodziny Jezusa. Podczas gdy trzej mędrcy 

dotarli do celu swojej podróży i złożyli hołd boskiemu dziecku Jezusowi, Arteban osiągnął cel 

swych poszukiwań boskości poprzez ścieżkę służenia ludzkości jak irański wielbiciel Dariusz, który 

dotarł do Prasanthi Nilayam już po maha samadhi Bhagawana i urzeczywistnił cel swego 

poszukiwania boskości, gdy dobra dusza, ojciec Francis, opowiedział mu treść opowiadania „Inny 

mądry człowiek”. 

Po tym przedstawieniu do zgromadzenia przemówiło dwoje mówców. Jako pierwsza 

wystąpiła Rita Danielli z USA, która opowiedziała o swoich osobistych doświadczeniach boskości 

Bhagawana i powiedziała, jak Bhagawan przyjął rolę jej ojca, matki, przewodnika i Boga i 

poprowadził ją na ścieżkę bezinteresownej miłości i służenia ludzkości. Drugim mówcą był Śri 

Tom Lahey z Australia, który opisał, jak Swami więzami swojej boskiej miłości jednoczy ludzi 

wszystkich narodów i ras w jedną rodzinę i stwarza Organizację Sai, aby umożliwić jej członkom 

osiągnięcie boskości poprzez służenie innym.    

 Boskie orędzie Bhagawana 

Uroczystość Bożego Narodzenia zakończyła się wyświetleniem filmu wideo z 

bożonarodzeniowym orędziem Bhagawana, w którym wezwał On bhaktów, aby wszystkich 

kochali i służyli wszystkim, żeby doświadczyć jedności całej ludzkości, co może poprowadzić 
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człowieka do czystości i boskości. Jezus - powiedział Bhagawan - również pokazał ludzkości 

ścieżkę jedności, gdy rzekł: „Wszyscy są jednym, mój drogi synu, bądź dla wszystkich jednaki”. 

Bhagawan zakończył swoje orędzie bhadźanem „Hari bhadźana bina sukha śanthi nahin.” Potem 

nastąpiły krótkie bhadźany.  

 Międzynarodowy Chór Dziecięcy 

Trzydniowe obchody Bożego Narodzenia zakończył zachwycający występ z kolędami i 

pieśniami nabożnymi, jaki dał Międzynarodowy Chór Dziecięcy 26 grudnia 2013 roku. Dzieci, 

rozpocząwszy swój występ modlitwą do Pana Ganeśy „Ekdantaja widmahe”, po którym wykonały 

mantrę Sai Gajatri, opiewały z sercami pełnymi miłości i oddania chwałę Pana Jazusa i Pana 

Sathya Sai, przesycając całe otoczenie duchem bożonarodzeniowym i nabożnym żarem. 

Zakończyły występ kolędą „We wish you a Holy Christmas [życzymy wam świętych świąt Bożego 

Narodzenia]”. Melodia wykonania i słodycz muzyki sprawiły, że występ ten był stosownym 

zakończeniem  wielkich obchodów Bożego Narodzenia w Prasanthi Nilayam. Kiedy 

przedstawienie się zakończyło, dzieciom podarowano ubrania.  

Wcześniej przemówił do zgromadzenia przewodniczący Komitetu Bożonarodzeniowego, Śri 

John Behner, który wzywał do podążania za naukami Jezusa i Sai Baby. Podziękował również 

bhaktom z różnych krajów oraz ochotnikom Sewa Dal za ich pomoc i wsparcie.    

 

 

  Kącik studencki 

  Czy wiesz? 
1. Podaj rok i miejsce, w których przed boskim obliczem Bhagawana Baby odbył się pierwszy 

Letni Kurs Kultury i Duchowości Indyjskiej.   

2. Podaj nazwę słynnej świątyni w Hampi, gdzie Swami ukazał starszemu bratu Seśamie Radźu 

i innym swoją boskość.   

3. Podaj miejsca, gdzie Swami uczył się będąc uczniem. 

4. Kiedy Swami był uczniem w Urawakondzie, napisał sztukę teatralną, którą zagrano później 

w tej szkole. Podaj nazwę sztuki.   

5. Podaj pierwszy bhadźan, jakiego uczył Bhagawan Baba, ogłosiwszy, że jest awatarem, 20 

października 1940 roku.   

6. Kiedy został wydany przez Bhagawana pierwszy numer pisma „Sanathana Sarathi”?  

7. Podaj imię i nazwisko nauczyciela Swamiego, który napisał wierszem języka telugu książkę 

„Sajiśuni Ćaritra”.  

8. Na wschodnim skraju Puttaparthi jest górka, na której stoi słynna kalpawriksza (drzewo 

spełniające życzenia). Podaj nazwę owej górki. 
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9. Dziadek Swamiego, Kondama Radźu, śpiewał pieśni z Ramajany i odgrywał rolę jednej z 

głównych jej postaci w wiejskich przedstawieniach w Puttaparthi. Podaj imię postaci, którą zwykł 

był grać.    (odpowiedzi poniżej) 

 

Krzyk ciekawej duszy 

Gdzie Ty jesteś? Gdzie jesteś? 

Woła moja ciekawa dusza. 

Szukam tylko Ciebie, 

wszystko dlatego, że Ty jesteś moi jedynym celem. 

88 lat temu w małej wiosce przybrałeś   

swój ludzki kształt.    

Poeci i autorzy są urzeczeni i zadziwieni  

Twoim życiem, które wielbimy. 

Przez 10 lat swego życia wpatrywałem się tylko w Twoje uśmiechy. 

Pobłogosław mnie, Panie, abym mógł szerzyć Twoje przesłanie miłości, pokoju i 

radości.   

Daj mi siłę, mądrość i odwagę,   

bo wygrzewałem się w słońcu Twojej miłości jako mały chłopiec.  

Wiem, że będziesz mnie prowadził przez całe życie, 

które już zostało przez Ciebie rozjaśnione.  

 

 – Wedant, klasa IX 

 

 

Odpowiedzi na pytania: 

 (1) Brindavan, Whitefield (Bengaluru), 1972  (2) świątynia Wirupakszy (3) Puttaparthi, Bukkapatnam, 

Kamalapuram, Urawakonda (4) Ćeppinatlu ćesthara (5) Manasa bhadźare guru ćaranam (6) 16 lutego 1958 (7) Śri 

W.C. Kondappa (8) Obuladevara Gutta (9) Lakszmana.  
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   Ćinna Katha (przypowieść) 

BLISKO ŚWIATA, DALEKO OD BOGA 
Król Bhartrihari, który był również słynnym poetą, wyrzekł się tego świata, aby wieść życie 

jogina i sannjasina (osoby wyrzeczonej). Miał on ucznia imieniem Gopićand. Obaj wyrzekli się 

wszelkich styczności ze światem i poruszali się jako wędrowni żebracy. Podczas swych wędrówek 

przyszli raz w pobliże pewnego miasta.  

Słysząc, że Bhartrihari przechodzi koło miasta, władca tamtego miejsca wyszedł z miasta wraz 

z rodziną i orszakiem, aby uroczyście powitać go w wielkim stylu z muzyką i fanfarami i zdobyć 

sobie wielką zasługę przez uczczenie tak szlachetnej duszy. Bhartrihari dostrzegł to z oddali i 

pomyślał o odegraniu przedstawienia teatralnego dla uniknięcia tej doczesnej styczności [z 

władcą]. Trzymając kawałek placka ćapati w ręku, guru i uczeń zaczęli kłócić się i walczyć ze sobą; 

każdy mówił: „Ponieważ ja się o niego wystarałem, powinienem dostać większy kawałek". 

Krzyczeli na siebie głośno, tak żeby król i jego świta słyszeli to. Kiedy król to zobaczył, rzekł: „Co 

to jest? Czy to ten słynny jogin i sannjasin?! Co to za sannjasin, co walczy o kawałek chleba? Dość 

tego, wracajmy. Czy mamy okazać cześć tak skąpej osobie?”. Mówiąc to, wrócił do miasta z 

rodziną i wszystkimi rzeczami. Rozradowany Bhartrihari powiedział do swego ucznia: „Mój drogi! 

Uwolniliśmy się od kłopotu”. 

 W ten sposób postępuje prawdziwy wyrzeczony. Samjak njasa (prawdziwa bliskość Boga) 

jest sannjasą. Oznacza całkowite 'odwiązanie' od świata i pełne skupienie się na Bogu. Zwykłe 

mówienie o sannjasie (odwiązaniu) to żadna sannjasa. 

 

 

 

NOWINY Z OŚRODKÓW SAI 

 AUSTRALIA 

W dniach 10-11 sierpnia 2013 roku odbyły się w Bossley Park koło Sydney rekolekcje na 

temat „Moi studenci to moje bogactwo”. Wzięło w nich udział ponad 160 nauczycieli i 

wychowawców z różnych krajów Strefy 3 Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai. 

Najważniejszym aspektem tych prezentacji i warsztatów była Edukacja Sathya Sai (SSE).  

Nauczyciele SSE w różnych krajach wypracowali wiele zdumiewająco dynamicznych i 

nowatorskich metod,  co przyniosło owoc w postaci zwiększonej zdolności zapamiętywania u 

dzieci i młodzieży.  



Sanathana Sarathi   styczeń  2014  

© Organizacja Sathya Sai   
23 

23 

  KAZACHSTAN  

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z Kazachstanu przeprowadziła w dniach 1-10 

sierpnia 2013 roku obóz medyczny w mieście Saran w regionie Karaganda. Na obozie tym służyło 

około 250 wolontariuszy z Kazachstanu, Rosji, Uzbekistanu, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Niemiec, 

Danii, Irlandii, Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Indii. Podczas otwarcia burmistrz Saranu, Śri 

M.E. Adambekow, powiedział, że nigdy wcześniej nie widział takich ludzi, którzy przybywają z 

odległych miejsc, na własny koszt, aby dokonywać dobrych uczynków. Grupa medyczna, której 

przewodniczył dr Upadhyay, składała się ze specjalistów w dziedzinie okulistyki, optometrii, 

neuropatologii, immunologii, praktyki ogólnej, refleksologii, nefrologii, endokrynologii, pediatrii, 

stomatologii i psychiatrii. Pomiędzy pierwszym, a dziewiątym sierpnia 2013 roku zbadano 5 721 

pacjentów i rozdano - oprócz leków - 1 136 par okularów. Zorganizowano trzy mobilne zespoły 

medyczne, które odwiedzały pobliskie miasta i wioski, aby badać ludzi, którzy nie mogli przybyć 

na ten obóz. Wykonano również prace budowlane, odnowiono dwa przedszkola, dom dla 

ociężałych umysłowo, dom starców i akademik wyższej uczelni.  

Około 1600 ludzi uczestniczyło w 168 różnych działaniach edukacyjnych na tym obozie.  40 

nauczycieli przeprowadziło 15 lekcji dla 186 dzieci w wieku 2-6 lat. Inne przedsięwzięcie 

wychowawcze - „Szkoła Radości” - przeprowadzono w dwóch szkołach dla dzieci z klas 1-9. 

Ponad 700 dzieci wzięło udział w 89 lekcjach, w tym 60 lekcjach z Wychowania w Wartościach 

Ludzkich i w 29 lekcjach z samopoznania. Oprócz tego 291 dzieci z tamtego miasta wzięło udział 

w warsztatach z dziedziny teatru, tańca, sportu, lalkarstwa i sztuki. 89 nauczycieli z miejscowych 

szkół i przedszkoli uczestniczyło w seminariach na temat samopoznania, wyobcowania w szkole, 

samobójstw nastolatków i uzależnień od alkoholu i tytoniu. 3 sierpnia zorganizowano święto dla 

23 niepełnosprawnych dzieci, zaś 4 sierpnia na placu miejskim odbyło się „Święto Radości”. 

Wolontariusze Sathya Sai rozdali na tym obozie 150 paczek z żywnością, zawierających  

"śruty" (naleśniki ziemniaczane) i cukier, jak również odzież i proszki do prania. Dodatkowo 

przekazano też wózek inwalidzki i sprzęt medyczny. Dzieci i ich szkoła otrzymali wiele 

przydatnych rzeczy, w tym laptopy, wielkoekranowy telewizor, kamerę, iPad, odtwarzacz DVD i 

zabawki. Na zakończenie obozu Dana Gillespie dała cudowny koncert, obsypując wszystkich 

miłością Swamiego.   

  NEPAL 

12 sierpnia 2013 roku Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z Nepalu wypuściła film o 

Swamim i Jego dziełach. 52-minutowy film przedstawił przyjście Bhagawana na świat, Jego życie i 

przesłanie i działania religijne, oświatowe i służebne, prowadzonych przez bhaktów Sathya Sai w 

Nepalu. Naświetlone zostały główne przedsięwzięcia służebne, takie jak Dom Starców Śri Sathya 

Sai, Bal Aśram Śri Sathya Sai, dwa przedsięwzięcia związane z dostarczeniem wody pitnej dla 

społeczności oraz projekt związany z budową toalet publicznych.  

Ośrodek Sathya Sai dokończył budowę na odosobnionym, górzystym obszarze sali do 

bhadźanów i spotkań nabożnych. Sala została uroczyście oddana do użytku 15 września podczas 

uroczystości, w której wzięło udział wielkie zgromadzenie bhaktów Sathya Sai, urzędników 
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rządowych wysokiego szczebla i osób funkcyjnych Organizacji Sathya Sai. Przedstawiono z tej 

okazji życie i przesłanie Bhagawana, Jego przedsięwzięcia i działania Międzynarodowej 

Organizacji Sathya Sai w Nepalu oraz wyświetlono, przy zachwycie zgromadzonych, 

wyprodukowany ostatnio film o Bhagawanie.  

  LAOS   

15 wsi zostało mocno dotkniętych powodziami w okręgu Borikhan, leżącym w prowincji 

Borikhamxay, w czerwcu 2013 roku. Około 40 ochotników z laotańskiej Fundacji Sathya Sai 

odpowiedziało na tę niezwykle ciężką sytuację, rozdając racje żywnościowe, koce i inne 

potrzebne rzeczy. Te wysiłki niesienia pomocy w nieszczęściu zostały omówione w głównych 

gazetach w językach angielskim i miejscowych. W uznaniu wyświadczonych usług 

dobroczynnych, gubernator okręgu Borikhan przyznał 15.VIII.2013 dyplom dla Oganizacji Sathya 

Sai.   

  BHARAT 

 Andhra Pradesh: 

 Zapowiedziano, że 12.X.2013 uderzy w nadbrzeżne obszary Odiśy i północne okręgi Andhry 

Pradeś gwałtowny cyklon, nazwany Phailin, który może wyrządzić ciężkie zniszczenia. Widząc 

zagrożenie dla ludzi i mienia, Organizacja Sewy Śri Sathya Sai z Andhry Pradeś  zorganizowała 15 

drużyn - złożonych z 9 członków każda - i założyła obozy zaopatrzone w środki transportu.  

Zaangażowano też lekarzy, lekarstwa i samochody 'ruchomej' służby zdrowia. Burza uderzyła w 

nadbrzeżne wioski silnymi wiatrami, wiejącymi z prędkością około 200 km na godzinę. Z powodu 

ciężkiej ulewy nastąpiło całkowite przerwanie dostaw prądu oraz przerwanie komunikacji. 

Jednak dzięki łasce Bhagawana do rana niebo było już czyste i ludzie zaczęli powoli wracać do 

swoich wiosek, a straty ludzi były minimalne. Trzynastego października 2013 stanowy 

koordynator Organizacji Sai - wraz z innymi osobami funkcyjnymi - objechał dotknięte żywiołem 

wioski i rozdawał paczki żywnościowe i koce.  

Wioska Donkuru, położona na brzegu morza, została zniszczona przez cyklon. Członkowie 

Sewa Dal uratowali pięcioro mieszkańców, którzy zostali zaskoczeni przez żywioł w tej wsi. 

  Himaćal Pradeś: 

W ramach obchodów urodzin Bhagawana Baby przeprowadzono w Simli 88-godzinny 

Akhanda Bhadźan - od godz. 9 wieczorem 8 października do godz. 1 po południu 12 października 

2013 roku. Uczestniczyły w nim, z wielką radością i zapałem, tysiące ludzi z całego stanu Himaćal 

Pradeś. Wszyscy czuli podczas tego Akhanda Bhadźanu boską obecność Bhagawana Baby.   

13.X.2013 odbyła się uroczystość Dorocznego Dnia Szkoły Śri Sathya Sai w Anand Wilas w 

Simli. Gościem głównym uroczystości był Śri Wirbhadra Singh, szef rządu stanowego Himaćal 

Pradeś, który oglądał przez ponad 2 godziny wszystkie wydarzenia sportowe i występy 

kulturalne. Wyraził on uznanie dla osiągnięć uczniów i rozdał im nagrody. W swojej mowie na tę 

okoliczność doradził uczniom, aby stosowali zasady ustalone przez Bhagawana Babę i 
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urzeczywistnili Jego boską wizję Złotego Wieku.    

 Dżammu i Kaszmir:  

Obóz medyczny odbył się we wsi Thanger 20.X.2013, kiedy to około 104 ludziom, głównie 

uczniom z rozległych obszarów okręgów Leh i Kargil zapewniono bezpłatne leczenie, jak również 

lekarstwa na różne dolegliwości. 

 Karnataka:  

Ośrodek Sai w bengalurskim Indira Nagar - „Sai Darshan” - obchodził w dniach 3-4 XI 2013 

roku 24. rocznicę swego istnienia. W programie były bhadźany, przemówienia oraz Paduka Pudźa 

(oddanie czci sandałom Bhagawana). Przemówienia wygłosili: Śri Kriszna Kumar z Instytutu 

Wyższych Nauk Medycznych Śri Sathya Sai oraz dr Rawi Kumar, kierownik brindawańskiego 

miasteczka uniwersyteckiego Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai. W ieczorem 4 XI obradom 

przewodniczył Śri J.N. Gangadhar Setty, członek zarządu Śri Sathya Sai Trust w Karnatace. Mandir 

został wtedy wspaniale oświetlony. 

 Maharasztra i Goa:  

88. urodziny Bhagawana Śri Sathya Sai Baby obchodzone były we wszystkich okręgach 

Maharasztry i Goa. Wydarzenia otwarte dla wszystkich, występy muzyczne i Narajana Sewa - oto 

niektóre wydarzenia tych obchodów. Dharmakszetra, siedziba Bhagawana w Mumbaju, była 

pięknie ozdobiona. Po wielkim, uroczystym pochodzie wokół Dharmakszetry, któremu 

towarzyszyły bhadźany i śpiewy wykonano Gajatri Jadźnę oraz pudźę, w których wzięły udział 

osoby funkcyjne z Organizacji Sai w Mumbaju. Wieczorem dokonano Rudrabhiśekham w 

Satjadip. Wieczorem wypełniona ludźmi Dharmakszetra oglądała poruszające ducha pieśni 

śpiewane przez młodzież, po których popłynęły pieśni w wykonaniu artysty Śri Gity Sagara.  

Thane Samithi przygotowało występ oparty na wartościach, pod nazwą „Sai Pariwartan”, który 

oglądało wiele osobistości, kierowników szkół, nauczycieli i urzędników rządowych do spraw 

oświaty i rozwoju wsi.   

 Odisza:  

Niszczycielski cyklon Phailin doświadczył dotkliwie Gadźnam oraz sąsiadujące z nim okręgi,  

wyrządzając rozległe szkody. Warto tu wspomnieć, że 300 mieszkańców wsi Markandi na plaży 

morskiej Gopalpur, gdzie uderzył Phailin, zostało bezpiecznie ewakuowanych i otrzymało 

schronienie w obrębie Świątyni Sathya Sai w Berhampur. Wszystkimi zaopiekowano się pod 

każdym względem, aż powróciła normalność. Sathya Sai Trust w Odishy również udzielił 

wielkiego wsparcia, finansując działania pomocowe.   

 Kiedy cyklon osłabł  wywołane przez Phailin powodzie błyskawiczne zalały ogromne obszary 

w okręgach Majurbhandź, Balasore, Bhadrak, Puri i Dźadźpur, powodując, że wiele wiosek 

zostało odciętych od świata przez kilka dni. Młodzież Sai Organizacji Sewy Śri Sathya Sai z Odiszy 

wraz ze stanową ekipą antykryzysową dotarła do tych niedostępnych wsi i przekazała 

poszkodowanym mieszkańcom gorące, gotowane jedzenie oraz rozdawała herbatniki, prażony 

ryż, cukier palmowy, świece, pudełka zapałek, paszę dla bydła, leki itd. Z braku odpowiednich 
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dróg dojazdowych, młodzież Sai musiała brnąć przez błoto i wodę głębokie do pas, a nawet po 

szyję, ciągnąc wielkie naczynia z darami, żeby dostać się wiosek, położonych w głębi okręgu Puri. 

Patrząc na poświęcenie i bezinteresowną służbę młodzieży Sai, mieszkańcy tych wsi wzruszyli się 

i z całego serca sławili Swamiego i Jego posłańców miłości.   

 

 

 

 

Moja miłość jest czysta 

 

Moja miłość do was jest czysta, niezmienna i bezinteresowna.  Cóż jest warte życie,  

jeśli nie potraficie uwierzyć w taką miłość?  Uwierzcie w nią. Pokładacie ufność w 

ludziach, którzy prowadzą podwójną grę. Dlaczego nie zostaniecie przy prawdzie,  

którą znacie? Przyjmijcie z czystym sercem moją czystą miłość. Uświęcajcie się.  

Żyjcie w miłości. Miłość jest Bogiem. Pamiętajcie, co powiedział Swami i uważajcie  

słowa Swamiego za światło przewodnie dla swojego życia. Mając w sercu światło 

wskazówek Swamiego, możecie dowolnie długo podążać  drogą życia. Wspominajcie z 

miłością Boga, który jest wszystkim. 

– Baba 

 

 

 

 

 

 

 

 


