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* Rozwijajcie czystość serca 
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* Trzymajcie się prawdy 

Z naszych archiwów 
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Padma Menon 
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Official Websites of Prasanthi Nilayam 
Books, Audios & Videos – Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division: www.sssbpt.org 
Bhagavan’s Photographs Online: www.saireflections.org 
Reporting Website from Prasanthi Nilayam: www.theprasanthireporter.org 
Sri Sathya Sai Central Trust: www.srisathyasai.org.in 
Radio Sai Global Harmony: www.radiosai.org 
Sri Sathya Sai Easwaramma Women’s Welfare Trust: www.ewwt.org.in 
Bal Vikas Wing of Sri Sathya Sai Organisation, India: www.sssbalvikas.org 
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Amrita Dhara  Orędzie Bhagawana z 2 września 1996 r. 

 

 

 

 

Jak osoba o nikczemnym umyśle, której brak czystości serca, 

 może urzeczywistnić swą jaźń? 

Mogą uczynić to tylko osoby o czystym sercu. 

Nie zapominajcie tych słów mądrości. 

MIŁOŚĆ PRZENIKA CAŁY ŚWIAT 

 

Ucieleśnienia Miłości! 

Ten, kto dąży do urzeczywistnienia swojej jaźni i uczenia tego innych, powinien 

przede wszystkim pracować nad czystością serca. Człowiek, któremu brakuje czystości 

serca, nie jest w stanie urzeczywistnić jaźni i nauczyć tego innych.  

Jadowite węże i skorpiony znajdują drogę do ciemnego pokoju. Nie wchodzą do 

pokoju, który jest dobrze oświetlony. Podobnie, złe cechy, takie jak pożądanie, złość, 

złudzenie, chciwość, pycha i zazdrość nie mogą wstąpić do serca, które jaśnieje czystą 

miłością. Mogą wejść tylko do serca, w którym nie ma świętej miłości. Dlatego 

człowiek musi rozwijać w sobie czyste i święte serce, pełne miłości i współczucia.   

Napełniajcie serce miłością do Boga  

Serce istoty ludzkiej powinno być pełne szlachetnych uczuć tolerancji, 

wytrwałości, życzliwości i zadowolenia. Tylko wówczas może ona łatwo zrozumieć 

jaźń i szerzyć tę drogę. Do jaźni nie można dotrzeć dzięki jedynie wykształceniu, 

wiedzy i inteligencji. Najważniejsze znaczenie ma czystość serca. Jakież wykształcenie 

miały szlachetne dusze, takie jak Ramakriszna Paramahamsa, Kabir i Surdas? 

Ramakriszna nie był wysoko wykształcony, a jednak zdobył światową sławę jako 

Paramahamsa (urzeczywistniona osoba) - dzięki czystości swego serca. Aby zdobyć 

czystość serca, nie musicie wykonywać dżapy, tapy i dhjany (śpiewania imion Boga, 

pokuty i medytacji), ani nie ma potrzeby zgłębiania Wed, Puran i Itihasów (epopei i 

tekstów mitologicznych). Jedynym wymogiem jest miłość do Boga. Nie ma nic 

większego niż to. Serce, które jest pełne miłości do Boga, jest sercem istoty prawdziwie 

ludzkiej.   
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Jakie jedzenie, taki umysł 

Ci, co pragną rozwinąć czystość serca powinni zwracać uwagę na jedzenie i 

nawyki.  Ciało ludzkie trawi jedzenie; subtelna jego część staje się kośćmi, mięśniami i 

krwią, a najsubtelniejsza część jedzenia - umysłem. Dlatego jedzenie odpowiada za 

dobrą i złą naturę umysłu. Jakie jedzenie, taki umysł. Stąd konieczne jest czyste, 

święte, sattwiczne i zdrowe jedzenie, ale spożywane z umiarem. W dawnych czasach 

mędrcy i święci żyli w lasach, jedząc jedynie owoce i bulwy. Z powodu takiego 

sattwicznego jedzenia mogli wieść spokojne życie. Nie zdajecie sobie sprawy z tego, 

jak korzystne jest jedzenie sattwiczne. Jakiej błogości zaznawali Sita, Rama i 

Lakszmana, żyjąc w lesie i jedząc owoce i bulwy, kiedy byli na wygnaniu! Szczęście 

zależy od właściwego jedzenia i nawyków. Nie można znaleźć szczęścia w ziemskich 

wygodach i wystawnym jedzeniu. Można je znaleźć jedynie w naturalnym jedzeniu, 

stworzonym przez Boga. Nie tylko pożywienie, ale także woda powinna być czysta. 

Gruba część wody, jaką pijemy, zostaje wydalana jako mocz, zaś jej część subtelna staje 

się praną (energią życia). Umysł i energia życia są dla istoty ludzkiej najważniejsze. 

Ponadto są one wzajemnie od siebie zależne.  

Kiedy osiągniecie stan amanaski (ponad umysłem), umysł nie będzie wtedy 

istniał.  

Aby prowadzić szlachetne życie, konieczne jest spożywanie czystego jedzenia oraz 

dobre nawyki. Ludzie łudzą się myśląc, że siłę umysłu można rozwinąć podążając 

ziemską ścieżką. Nie mogą jednak jej zdobyć, jeśli nie podążają ścieżką wewnętrzną. 

Wasze serce jest Himaćalą (górą Kailasa), na której przebywają Pan Siwa i Parwati i 

wykonują swój kosmiczny taniec, obdarzający błogością nie tylko bhaktów, ale cały 

świat. Boska postać Pana Siwy jest błoga i urocza.   

Pan Kailasy przejawił swą boską postać z półksiężycem zdobiącym Jego głowę, 

chłodną wodą Gangi płynącą między zmatowanymi kosmykami włosów, 

promiennym okiem pośród czoła i fioletową szyją, błyszczącą jak połysk czarnej 

jagody. Nosi na sobie bransolety z węży i wężowy pas, całe ciało jest pokryte wibhuti, 

czoło zdobi mu kropka kumkum, Jego rumiane wargi promienieją sokiem betelu, z 

uszu zwisają mu wysadzane diamentami, złote kolczyki, a całe Jego ciało pała boskim 

blaskiem.  

Świat nie może istnieć bez miłości 

Aby doświadczyć błogiej postaci Pana, musicie być czyści na poziomach ciała, 

umysłu i ducha, do czego niezbędne jest odpowiednie jedzenie i nawyki. Dlatego też 

studenci powinni przywiązywać wagę do swego pożywienia i nawyków. W rzeczy 

samej, cała ich przyszłość zależy od jedzenia i nawyków. Aby doświadczać swej 

wrodzonej boskości, powinni utrzymywać czystość nie tylko pożywienia, ale też 

wszystkich swoich działań. Czystość wytwarza w waszych sercach miłość. Miłość nie 

ma żadnego kształtu, ale można zaznawać błogości, jaką ona daje. Zapach nie ma 

kształtu, ale kwiat, który wydziela zapach, ma kształt. Kiedy w twoim sercu jest 
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miłość, odzwierciedla się ona na twojej twarzy.  Jest to odbicie naszej wewnętrznej 

istoty. Kiedy człowiek dzieli się swoją miłością z innymi, zaznaje coraz to więcej 

błogości. Ta błogość jest wieczna i niezmienna. Nie można jej doświadczyć w 

przyziemnych rzeczach i dążeniach. Można ją czerpać poprzez podążanie ścieżką 

niwritti (duchowości).  

W stanie jawy, umysł kieruje człowiekiem. Jak długo macie umysł, widzicie 

wokół siebie świat. Jak długo widzicie świat, nie możecie uciec od doznań szczęścia i 

smutku. Co w rzeczywistości odpowiedzialne jest za szczęście i smutek? Umysł. W 

stanie głębokiego snu nie ma umysłu, a skutkiem tego nie ma ani świata ani 

doświadczania szczęścia i smutku. Zatem jak długo jest umysł, tak długo jest świat; jak 

długo jest świat, jest też szczęście i smutek. Kiedy wykraczasz poza umysł, nie ma ani 

szczęścia, ani smutku.  

Jak można wyjść poza umysł?  

Poza umysł można wyjść poprzez rozwijanie w sobie miłości do Boga. Raso wai 

sah (Bóg jest w postaci esencji). Tak jak każdą kroplę syropu przenika cukier, miłość 

przenika cały świat. Świat pozbawiony miłości i błogości nie może istnieć. Miłość jest 

wszechprzenikająca, błogość jest wszechprzenikająca. Bez miłości istota ludzka - ba, 

żadna istota żywa - nie może istnieć. 

Urzeczywistnijcie w sobie atmę   

Tę opowieść przedstawiłem wam również wcześniej. Był to czas wojny opisanej 

w Mahabharacie. Mędrzec Wjasa był w drodze na pole bitwy. Po drodze ujrzał z 

zaskoczeniem pełznącego bardzo szybko owada. Obdarzył owada mocą mowy i 

zapytał:  

- O, drobne stworzenie, dlaczego biegniesz tak szybko? Jakie to wielkie 

niebezpieczeństwo ci się przytrafiło? 

Owad odparł:  

- O, czcigodny mędrcze, wojna Mahabharaty stała się bardzo zawzięta. Za kilka 

minut będzie nadjeżdżał w tę stronę rydwan Ardżuny. Nie sposób opisać szybkości, z 

jaką jedzie jego rydwan. Uciekam z tego miejsca, aby nie zostać zmiażdżonym kołami 

tego rydwanu. 

Nie tylko istoty ludzkie, ale nawet owady chcą się ochronić. Każda istota żywa 

chce być bezpieczna i pragnie żyć w szczęściu i zadowoleniu. We wszystkich istotach 

jest obecna miłość, ale wyrażana jest ona w różny sposób.   

Widzicie wokół siebie świat  i nazywacie go dźagat. Ale mądry człowiek powie 

wam: 

- O głupcze, to, co widzisz, to nie jest dźagat, ale sam Bóg. Paśjannapi ća 

napaśjati mudho (Ten, kto widzi, a jednak nie rozpoznaje rzeczywistości, jest głupcem). 

Bóg jest przyczyną, a świat jest skutkiem. To stworzenie jest niczym innym jak 

przejawianiem się przyczyny i skutku. Bez Boga świat nie może istnieć. Stąd to, co 
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widzicie dokoła, to sam Bóg w postaci świata. Każdy człowiek postrzega Boga na swój 

własny sposób, w oparciu o swe uczucia i wiarę.  

 Na świecie brak pokoju i bezpieczeństwa, ponieważ współczesny system 

oświaty nie rozwija w uczniach wiary w Boga. Kiedyś pewien człowiek zabrał syna do 

szkoły, żeby został do niej przyjęty. Spotkał się z kierownikiem i rzekł: 

- Proszę pana, mój syn jest bardzo inteligentny, ale ma dwie słabości. 

Kiedy kierownik poprosił go, aby wymienił te słabości, ojciec rzekł: 

- On nie wie, co jest  dobre dla niego, ani nie  słucha innych.  

Podobny jest dziś stan wykształconego człowieka. Jest wypełniony przez ego i 

myśli, że wie wszystko. Ale co on wie? Ten, kto nie zna samego siebie, jest głupcem. Co 

zatem wie o świecie?   

Można zdobyć wysokie kwalifikacje akademickie, takie jak magisterium  

czy licencjat oraz zdobyć wysokie stanowisko. 

Można zgromadzić bogactwo, robić dobroczynne rzeczy i zdobyć sławę. 

Można mieć siłę fizyczną oraz cieszyć się długim i zdrowym życiem. 

Można być wielkim uczonym, zgłębiającym Wedy i głoszącym je. 

Nikt jednak nie może dorównać osobie, która jest prawdziwie oddana Panu. 

Do mukti (wyzwolenia) nie można dotrzeć bez Daiwa bhakti (oddania Panu). 

Co jeszcze można przekazać temu zgromadzeniu szlachetnych studentów! 

 

Człowiek myśli, że jest bardzo inteligentny i nauczył się wielu rzeczy. Jednak ten, 

kto jest naprawdę inteligentny nie myśli w ten sposób. Ten, komu brakuje inteligencji, 

myśli, że jest intelektualistą! Wasze życie rozkwitnie i zajaśnieje jako ideał dla innych 

tylko wówczas, gdy rozwiniecie w sobie miłość do Boga. Powinniście stać się wzorcem 

pod każdym względem. Ważne jest to, żebyście uświadomili sobie atmę (jaźń). W 

istocie, każdy człowiek to ucieleśnienie atmy. Jednak wskutek przywiązania do ciała, 

zapomina o atmie. Gdy poniechacie przywiązania do ciała, a rozwiniecie w sobie 

atmabhimanę (przywiązanie do jaźni), doznawać będziecie błogości. 

Boska miłość jest słodsza od ambrozji   

Na tym świecie są trzy rodzaje istot. Niektóre istoty mogą żyć jedynie w wodzie, 

inne mogą żyć tylko na ziemi, a są jeszcze takie, które mogą żyć zarówno na ziemi, jak 

i w wodzie. Podobnie, są pewne szlachetne dusze, które spędzają czas na ciągłym 

rozmyślaniu o Bogu. Są inni, co prowadzą życie ziemskie, ale niekiedy myślą o 

sprawach duchowych. Ich życie jest jak wyścig na dwóch koniach. Jedną nogę mają w 

świecie, a drugą w duchowości. Istnieje też trzeci rodzaj ludzi, którzy prowadzą 

całkowicie ziemskie życie i nie mają żadnych duchowych skłonności. Ponieważ cierpią 

na przeziębienie w postaci niewiedzy, nie mogą nawet poczuć zapachu duchowości.  

Ludzi można podzielić na świecie na teistów [wierzących w Boga], ateistów [tj. 
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niewierzących], teistycznych ateistów [wierzących niewierzących] i ateistycznych 

teistów [niewierzących wierzących].  

Wy macie wielkie szczęście, że mieliście błogosławieństwo urodzić się jako ludzie. 

Nie każdy może - narodziny po narodzinach - osiągać życie ludzkie. Dźantunam nara 

dźanma durlabham (Wśród wszystkich żywych istot, najrzadsze są narodziny ludzkie). 

Narodziny ludzkie są bardzo szlachetne, podniosłe i prawe. Są jak cenny diament. Ale 

człowiek jest gotów wymieniać go na błahe rzeczy, będące jak węgiel drzewny. Czy 

ktoś, kto zna wartość diamentu, będzie go używał jako przycisku do papieru na stole? 

Nie. Ten kto zna jego wartość, będzie trzymał go bezpiecznie, w stalowym sejfie pod 

kluczem. Dlatego przede wszystkim trzeba poznać wartość atma tattwy (pierwiaska 

jaźni)). Równie cenne jest imię Pana.   

Mira śpiewała: Pajodźi maine nam ratan dhana pajo (Znalazłam klejnot boskiego 

imienia). Uważała boskie imię za najcenniejszy diament. Kto może to dać? Jak można 

go zdobyć? Można go zdobyć tylko dzięki łasce Boga. Nie jest dostępny na rynku ani 

w jakimś sklepie; jest dostępny jedynie u Boga. Panem tego diamentu jest Bóg. 

Dlatego, kiedy przyjmujecie schronienie w Nim, diament staje się wasz. Wiecie, jak on 

wygląda. Jaśnieje blaskiem tysiąca słońc. Nawet olśniewający blask tysiąca słońc 

blednie w porównaniu z blaskiem tego słońca. Jak smakuje boska miłość? Wiecie? W 

porównaniu ze słodyczą boskiej miłości nawet boska ambrozja wydaje się bez smaku. 

Jej słodycz jest niesłychana i niezrównana. Bóg to ucieleśnienie słodyczy. Waćanam 

madhuram, najanam madhuram, wadanam madhuram, madhuradhipathe akhilam 

madhuram (Jego mowa, Jego oczy i Jego spojrzenia są słodkie. On jest Panem 

słodyczy, jak również samą słodyczą). Jak ten, kto zaznał tej słodyczy, może pożądać 

ziemskich przyjemności, będących przemijającymi, chwilowymi i krótkotrwałymi? 

Jedynie ci, co nie znają smaku Boskosci, łakną ziemskich przyjemności. Jaka jest tego 

przyczyna? Przyczyną jest ich niewiedza, będąca skutkiem grzechów, narosłych przez 

wiele przeszłych żywotów. Dziś widzimy, że ludzie łakną pieniędzy, stanowiska i 

władzy, ale nie Boga.   

Można chwalić się olbrzymim bogactwem , ale nie może ono dać  

nawet odrobiny pokoju na tym świecie. 

Można chełpić się ziemskim wykształceniem, ale ono również  

nie może przynieść nawet odrobimy pokoju na tym świecie. 

Pokój można znaleźć tylko w jednym miejscu, a jest nim świątynia waszego serca. 

Nigdy nie zapominajcie o swojej wrodzonej boskości 

Ludzie szukają spokoju, ale nie jest on dostępny na zewnątrz. Jest obecny we 

wnętrzu. Ci, co dążą do prawdziwego spokoju, osiągną wszystko - majątek, 

przyjemności ziemskie, władzę, sławę. Nie muszą ich szukać. One same do nich 

przyjdą. Nie muszą się w ogóle wysilać; wyzwolenie dosłownie wpadnie im w ręce. 

Będą zaznawali błogości nieba. Czym jest niebo? Ludzie myślą, że niebem zaprawdę 
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jest  dobry sen na miękkim łóżku w klimatyzowanym pokoju. To nie jest szczęście, o 

które powinien starać się człowiek. Prawdziwego szczęścia nie da się czerpać z 

przyjemności zmysłowych.    

Ciało, złożone z pięciu żywiołów, jest słabe i musi się rozpaść. Choć przypisany jest 

mu stuletni okres życia, człowiek nie może brać tego za coś oczywistego. Swoją 

doczesną powłokę może opuścić w każdej chwili - w dzieciństwie, młodym czy 

starczym wieku. Śmierć jest pewna. Stąd też, zanim ciało straci życie, człowiek 

powinien czynić wysiłki, żeby poznać swoją prawdziwą istotę.   

Narodziny w postaci ludzkiej są darem Boga. Musicie pojąć ich znaczenie. Jeśli 

cały czas spędzacie na czytaniu książek, jakiż z tego pożytek, skoro niczego nie 

stosujecie w rzeczywistym życiu? Czas jest przemijający i nie zatrzymuje się ani na 

chwilę. Nikt nie wie, kiedy, gdzie i jak nadejdzie koniec. Rozumiejąc prawdę, że śmierć 

jest pewna, powinni wykonywać swoje obowiązki. Dlaczego macie żebrać 

czegokolwiek od innych? W istocie, wszyscy są żebrakami, Bóg jest jedynym dawcą; 

On jest jedynym panem. Kiedy król Thandźawur posłał Thjagaradźy materialne 

podarki, ten odmówił ich przyjęcia, mówiąc: „Nie jestem anatha (bezpański), bo mam 

Pana Śri Ramę jako swego nathę. W istocie, Rama jest anathą, bo nie ma nad sobą 

nikogo. Dlatego ofiarujcie te podarunki Jemu”. Pan Rama jest panem biednych i 

potrzebujących. Śpiewajcie chwałę Ramy. Nic nie przyniesie wam większej korzyści 

niż to. Wypełniajcie swoje ziemskie obowiązki, utrzymując imię Pana w swoim sercu. 

Nie musicie zrywać z niczym. Tym, z czym powinniście zerwać, jest poczucie, że 

jesteście jakimiś śmiertelnikami. Nie jesteście zwykłymi śmiertelnikami. Ciało jest 

jedynie szatą, jaką nosicie na sobie. Nie wiecie, ile szat zmieniliście. Ubraniem życia 

jest śmierć. Jesteście za bardzo przywiązani do ciała. Ale wy nie jesteście ciałem. 

Zawsze przypominaj sobie: „jestem Bogiem, jestem Bogiem”. Aham Brahmasmi 

(jestem Brahmanem). Nigdy, nawet we śnie, nie zapominajcie o tej prawdzie. Wszyscy 

są ucieleśnieniami Brahmana. Nie ma żadnej drugiej istoty, poza Brahmanem. 

Ekamewa Adwitijam Brahma (Bóg jest jeden bez drugiego). Choć jesteście zasadniczo 

boscy, uważacie się za niskich i podłych. To doprawdy wielkie nieszczęście.  

Pomimo swego wykształcenia i inteligencji, głupi człowiek nie pozna swego 

prawdziwego Ja, a nieuczciwa osoba nie zerwie ze swymi złymi cechami. Współczesne 

wykształcenie prowadzi tylko do argumentacji, a nie do pełnej mądrości.  

Na ile przydaje się zdobywanie doczesnego i świeckiego wykształcenia, które nie 

może poprowadzić was do nieśmiertelności? Zdobywajcie wiedzę, która uczyni was 

nieśmiertelnymi.  

Poznajcie chwałę miłości Boga   

W opowieści Mahabharata Jaksza spytał: „Kto na tym świecie jest naprawdę 

ślepy? Judhiszthira odparł: „Naprawdę ślepą osobą jest ten, kto nie zrywa ze swymi 

złymi cechami pomimo swego wykształcenia”. Kiedy uczycie się tak dużo, powinniście 

czynić z tego właściwy użytek i uwalniać się od swoich złych cech. Oto prawdziwe 
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wyrzeczenie. Wyrzeczenie nie oznacza opuszczania domu, rodziny i mienia i udawania 

się do lasu. Prawdziwym  wyrzeczeniem i prawdziwą jogą jest zerwanie ze złymi 

myślami. Powinniście wiedzieć, co znaczy joga. Oznacza zerwanie ze złymi cechami, 

złymi nawykami i złymi myślami. Wówczas sam Bóg szybko do was przybędzie i 

obsypie was swą bezgraniczną miłością. 

Kiedyś Pan Iśwara rzekł do Parwati, że jest zadłużony u bhaktów. Parwati 

zapytała Go: 

- Jaki to rodzaj długu i co od nich pożyczyłeś?  

Iśwara odrzekł: 

- Bhaktowie kochają mnie. Dają mi swoją najwartościowszą miłość. Dlatego 

muszę oddać z procentem należny im dług przez przyznanie im wyzwolenia.  

Jakie odsetki daje Bóg? Nie jest to 14% czy 18%, które dają banki. On daje 100% 

odsetek. Miłość Boga do oddanych Mu osób jest taka, że jest On zawsze gotów 

obsypywać ich łaską. Ale wy nie znacie tej prawdy i tej tajemnicy. Któż może opisać 

chwałę miłości Boga?   

Bóg jest obecny tutaj, tam i wszędzie - powiedziała Annie Besant. Ludzie w 

Indiach udają się na pielgrzymki w poszukiwaniu Boga. Szczerze mówiąc, czy to 

wielbiciele szukają Boga, czy też Bóg szuka wielbicieli? Skąd ta potrzeba szukania 

Boga, który jest wszędzie? W istocie, gdziekolwiek spojrzeć, nie znajdziemy 

prawdziwego wielbiciela. Dlatego też Bóg szuka prawdziwego wielbiciela - 

powiedziała Annie Besant. Wielu ludzi, gdy są przed obliczem Swamiego, zachowują 

się jak wielbiciele. „Migocz, „migocz, gwiazdko ma, myślę nad tym, kim jesteś...” Będąc 

przede mną, udają wielkich bhaktów. Ale brakuje im prawdziwego oddania.   

Oddają się grzesznym czynom, a gdy muszą stawiać czoła skutkom swych 

czynów, wtedy za swe cierpienie obwiniają mnie. 

Czy jest w tym jakiś sens? Czy można ich nazywać bhaktami? Bhakti oznacza 

całkowite oddanie się Bogu. Wszystko należy do Boga. Istnieje tylko Bóg - nie ma 

żadnej drugiej istoty. Kiedy wszystko jest Bogiem, gdzie jest miejsce na jakaś drugą 

istotę? Tę samą prawdę obwieściła Radha.  

Co oznacza ciągła kontemplacja Boga? Powinniście ciągle przypominać sobie o 

własnej rzeczywistości: „Jestem Brahmanem, jestem Brahmanem, jestem Brahmanem”. 

Zamiast tego, chodzicie nazywając siebie tak a tak i utożsamiając się z tym imieniem, 

nadanym waszemu ciału. Jest to wielki błąd. Mówicie: jestem Ramajah, ale Ramajah 

to imię nadane waszemu ciału; nie jest to wasze imię. Ciało jest jak bańka wodna. Kto 

wie, kiedy ta bańka pęknie? Powinniście zawsze utożsamiać się z Brahmanem. 

Mówcie: Aham Brahmasmi (jestem Brahmanem). Wtedy gdziekolwiek pójdziecie, 

odniesiecie powodzenie we wszystkich swych wysiłkach. Gdy będziecie mieć pełną 

wiarę w to stwierdzenie, staniecie się Bogiem. 
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Prawdziwe szczęście pochodzi od Boga 

Ucieleśnienia Miłości! 

Może nie być wam w smak, kiedy wciąż wam mówię, byście nie byli przywiązani 

do ciała. Ale to jest prawda. Nie przyszedłem tutaj, aby zdobywać wasze uznanie. 

Przyszedłem, aby nauczać was prawdy. To jest mój obowiązek, a waszym 

obowiązkiem jest iść za prawdą.   

Sadhaka powinien pamiętać o czterech rodzajach czystości: bhu śubhrata, bhawa 

śubhrata, deha śubhrata i atma śubhrata (czystość miejsca, uczuć, ciała i wewnętrznej 

istoty). Co oznacza bhu shubhrata? Powinniście utrzymywać w czystości wszystkie 

miejsca i otoczenie z wiarą, że Bóg jest wszędzie. Kiedy widzicie przed sobą Boga w 

postaci fizycznej, miejsce to powinniście utrzymywać w jeszcze większej czystości. Na 

przykład powinniście utrzymywać w całkowitej czystości miejsce, w którym w danym 

czasie obecny jest Swami i zachowywać pełną ciszę. Powinniście być wolni od ego i 

przywiązania. Oto, co znaczy bhu śubhrata.  

Potem jest bhawa shubhrata. Jak powinniście jej przestrzegać? Bóg jest 

wszechprzenikający, wieczny i niezmierzony. Jest On ucieleśnieniem miłości, 

współczucia i błogości. Powinniście zawsze skupiać się na tej prawdzie i rozmyślać o 

Nim. W jakiejkolwiek postaci będziecie oddawać Mu cześć, On przejawi się przed 

wami w tej właśnie postaci.   

Jakie jest znaczenie deha shubhraty? Powinniście służyć każdemu z poczuciem, że 

jest w nim Bóg. Powinniście pomagać mu w każdy możliwy sposób, rozumiejąc jego 

potrzeby odnośnie jedzenia i dachu nad głową. To jest deha śubhrata.  

Czym więc jest atma śubhrata? Sarwatah panipadam tat sarwathoksi 

siromukham, sarwatah srutimalloke sarwamawruthja tiszthati (Rękoma, stopami, 

oczami, głową i uszami przenika wszystko, przenika On cały wszechświat). Atma jest 

wszędzie. Kiedy uświadomicie sobie tę prawdę, doznacie prawdziwego szczęścia. 

Komukolwiek służycie i uszczęśliwiacie go, równa się to służeniu Bogu i 

uszczęśliwianiu Boga. Prawdziwe szczęście możecie czerpać tylko z Boga, z nikogo 

innego. Ojciec, matka, żona, dzieci i wszystkie inne ziemskie związki mogą dać jedynie 

chwilowe szczęście. Tylko Bóg może dać wam wieczną błogość. Aby zaznać tej 

błogości, musicie wejść na ścieżkę służby. Kiedy pójdziecie tą ścieżką w codziennym 

życiu, poznacie, że nie ma większego Boga niż wy. W istocie, wszyscy jesteście 

ucieleśnieniami Boga. 

Powinieneś wierzyć, że jesteś Bogiem, przejawiać tylko boskie cechy i boskie 

uczucia.   

(Bhagawan zakończył Orędzie bhadźanem „Hari bhadźan bina sukha śanthi 

nahin”.) 

– Z orędzia Bhagawana wygłoszonego w hali Sai Kulwant w Prasanthi Nilayam 2 września 1996 

roku.    
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Sprawozdanie  

 

Pielgrzymka młodzieży z Zachodniego Bengalu  

Ponad 400 przedstawicieli młodzieży obojga płci przybyło z Zachodniego Bengalu 

w ostatnim tygodniu sierpnia br. na 3-dniową pielgrzymkę do Prasanthi Nilayam . W 

ramach tej pielgrzymki Organizacja Sai z Zachodniego Bengalu wystąpiła 28 sierpnia z 

koncertem muzyki nabożnej pod nazwą „Prema aradhana” (oddawanie czci Bogu z 

miłością), w wykonaniu dwóch wychowanków Wyższej Uczelni Muzycznej Sathya Sai 

Mirpuri. Rozpocząwszy swój występ modlitwą do Pana Ganeszy śpiewacy wykonali 

utwór klasyczny, bhadźan Miry oraz specjalny utwór w metrum i rytmie „Ramajany” 

Tulsidasa.  

Ów znakomity występ muzyczny zakończyła młodzież Sai (dziewczęta) z 

Zachodniego Bengalu parą bhadźanów.   

Znakiem zakończenia uroczystości było arati o godz. 6.20 wieczorem.   

Ganesz Czaturthi 

29 sierpnia, z głębokim żarem nabożnym obchodzono w Prasanthi Nilayam 

święto Ganesz Czaturthi. Uroczystości poranne obejmowały śpiewanie stotr do 

Ganeszy i pieśni nabożnych, w wykonaniu studentów Instytutu Wyższej Wiedzy Śri 

Sathya Sai. Rozpocząwszy swój występ pieśnią modlitewną do Pana Ganeszy, 

studenci wykonali stotry „Ganasztakam” i „Ganesz Panczaratnam” oraz zaśpiewali 

pieśni nabożne poświęcone Panu Ganeszy.  

Potem odbyły się bhadźany i rozdano prasadam.  

Uroczystości poranne - rozpoczęte się śpiewaniem Wed o godz. 8 - dobiegły końca 

wraz z arati o godz. 9.40. 

Boskie orędzie Bhagawana  

 Pierwszym punktem wieczornego programu było pouczające wystąpienie Śri 

Bhishu Prusty'ego, wychowanka Instytutu, służącego w Radiu Sai Global Harmony. 

Mówiąc szeroko o znaczeniu obchodzenia Ganesh Chaturthi, Śri Prusty poczynił 
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uwagę, że Ganesza jest ucieleśnieniem boskiej mądrości. Prawdziwym celem, jak 

dodał, obchodzenia tego święta jest uświadomienie sobie boskiej mądrości, będącej w 

każdej istocie ludzkiej.   

Po tym przemówieniu nastąpiło boskie orędzie Bhagawana [odtworzone z 

nagrania], w którym wezwał On wszystkich, aby panowali nad swoim umysłem, gdyż 

umysł jest przyczyną tak szczęścia, jak i smutku człowieka. Bhagawan powiedział, że 

wszystkie cierpienia człowieka skończą się, kiedy skupi umysł na Bogu. Swoje orędzie 

zakończył Bhagawan bhadźanem Satjam dźnianam anantam Brahma.  

Następnie odbyły się bhadźany i rozdano prasadam. Uroczystości dobiegły kresu 

wraz z arati o 6.45 wieczorem. 

Uroczystość zanurzenia   

W dzień Ganesz Czaturthi - 29 sierpnia bieżącego roku - rozpoczęło się oddawanie 

czci posągom Ganeszy przez różne grupy studentów i pracowników aszramu w 

miejscach, gdzie się znajdują. Dobiegło zaś końca 31 sierpnia br., kiedy posągi te 

zabrano uroczyście w wielkiej procesji na halę Sai Kulwant. Posągi jadące na pięknie 

zdobionych  różnorakich pojazdach były prowadzone przez grupy śpiewające Wedy i 

bhadźany, a następnie odpowiednio ustawione w hali, gdzie stały do godz. 4.30 po 

południu, 31 sierpnia - kiedy to na sali rozpoczęły się zwyczajowe śpiewy wedyjskie. 

Wkrótce po tym studenci i pracownicy, śpiewając mantry wedyjskie i bhadźany, 

obeszli dokoła mandir bhadźanowy. Później grono uczniów szkoły podstawowej 

wykonało bardzo piękny i żywy taniec. Kolejny piękny taniec wykonali uczniowie 

szkoły średniej. Następnie kapłan ofiarował wszystkim tym posągom Ganeszy arati, 

co było znakiem ich wyprowadzenia z sali na święty obrzęd zanurzenia. Przed 

udaniem się na ten obrzęd zanurzenia, różne grupy studentów oraz pracowników 

przywiodły swoje posągi przed samadhi Bhagawana i złożyły cześć Bhagawanowi. 

Trudno uwierzyć, jak wspaniały był ów widok posągów Ganeszy w różnych 

barwnych i artystycznie obmyślonych pojazdach - trzeba to było zobaczyć. Wśród 

najbardziej atrakcyjnych były pojazdy w formie ogromnego zegarka, pięknego pawia, 

czołgu i wielkiego rydwanu.  

Gdy posągi zabrano z hali, rozpoczęły się bhadźany, zakończone Subrahmanjam 

Subrahmanjam w wykonaniu Bhagawana.  

ŚWIĘTO ONAM  

Z pielgrzymką do Prasanthi Nilayam przybyli w wielkiej liczbie wielbiciele Baby z 

Kerali, aby obchodzić  święto Onam – w dniach 5-7 września br. Organizacja Sewy Śri 

Sathya Sai z Kerali zorganizowała na tę świętą okoliczność różnorodne uroczystości, 

obejmujące pouczające przemówienia, występy z muzyką nabożną, żywe i barwne 

tańce dzieci oraz odtworzyli boskie orędzie Bhagawana. Recytowali również hymny z 

Wed i śpiewali bhadżany.  
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Mowy i koncerty  

 Uroczystości 5 września, na które składały się dwa przemówienia i dwa 

koncerty muzyki nabożnej, rozpoczęły się o 5 po południu przemówieniem Śri K. 

Dźajakumara, zastępcy rektora Uniwersytetu Malajalam. Rozwodząc się nad 

znaczeniem Onam, wybitny mówca zauważył, że Onam jest świętem poświęcania się 

w celu zdobycia łaski Boga i dla wykorzenienia ego, czego przykładem jest historia 

Mahabali. Drugim mówcą był Śri Mohammed Ali, jeden z 250 pacjentów "sercowych", 

którzy przybyli do Prasanthi Nilayam w ramach tej pielgrzymki. W płynnym 

malajalam Śri Mohammed Ali opowiedział o tym, jak on i inni chorzy na serce 

otrzymali po swych operacjach w szpitalach superspecjalistycznych Śri Sathya Sai 

bardzo potrzebną pomoc i pełną miłości opiekę od Organizacji Sai z Kerali. Wyrażając 

swą wdzięczność Bhagawanowi mówca wezwał wszystkich do kroczenia ścieżką 

miłości i bezinteresownej służby, ukazaną przez Bhagawana Śri Sathya Sai Babę.  

Potem przez blisko 45 minut oczarowali bhaktów - pieśniami nabożnymi i 

utworami muzyki karnatyjskiej - dwaj znakomici śpiewacy: Sri Ramesh Sadasiva i Sri 

Muralidharan Unni, zalewając świętymi wibracjami całe otoczenie. 

Na koniec śpiewano bhadźany i rozdano prasadam.  

Piękny występ taneczny 

Uroczystości 6 września br. obejmowały wystąpienia dwóch mówców  i występ 

taneczny uczniów z Kerali. Pierwszy mówcą był sędzia Wysokiego Sądu Kerali, P.B. 

Suresh Kumar. Opowiadając o pewnych zdarzeniach ze swego osobistego życia, 

wybitny mówca opisał, jak Bhagawan uratował go w wielu trudnych sytuacjach i 

zatroszczył się o niego, jak matka troszczy się o swoje dziecko. Onam - rzekł - oznacza 

nowy początek w życiu i obranie ścieżki prawdy, prawości, miłości, pokoju i dobroci. 

Drugim mówcą był Sri Sathish Chandra z Instytutu Wyższych Nauk Medycznych Śri 

Sathya z Whitefield koło Bengaluru, który pojechał rowerem z Kasargod do 

Thiruwananthapuram i spotkał się z ludźmi, którzy mieli operacje serca w szpitalach 

superspecjalistycznych Śri Sathya Sai w Puttaparthi i Whitefield. Opowiadając o 

swoich przeżyciach ze spotkań z pacjentami, jakimi opiekuje się Organizacja Sai z 

Kerali, mówca zauważył, że służba na rzecz tych pacjentów nie tylko przynosi tym 

ostatnim pocieszenie, ale również wszystkim lekarzom i ochotnikom Sai daje poczucie 

spełnienia.   

Po tych przemowach nastąpił żywy występ taneczny uczniów Bal Wikas z okręgu 

Alappuzha. Rozpocząwszy tańcem do melodii bhadźanu Manasa bhadźare guru 

ćaranam, uczniowie oczarowali swoim znakomitym wykonaniem widownię na 

prawie 45 minut. Piękne stroje i charakteryzacja, pełna wdzięku praca stóp, wyraziste 

ruchy uczniów, słodka muzyka i dobrze zaśpiewane pieśni nabożne uczyniły z tego 

przedstawienia tanecznego nadzwyczajny spektakl. Kiedy taniec dobiegł końca, 

uczniom podarowano ubrania.  
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Po krótkich bhadźanach i rozdaniu prasadamu, uroczystość - którą rozpoczęto 

śpiewaniem Wedy o 4.30 po południu - zakończyła się wraz z arati o godz. 6.45.   

Święto Onam   

 Na dzień Onam, 7 września br., hala Sai Kulwant przybrała odświętny wygląd - 

z różnorodnymi ozdobami, obejmującymi barwne parasole, piękne tkaniny ozdobne, 

girlandy i kwiaty. Uroczystości owego dnia zaczęto o 8 rano śpiewaniem Wed. Po 20 

minutach śpiewania, uczuciową muzykę zagrał zespół perkusyjny Instytutu Wyższej 

Wiedzy Śri Sathya Sai.  

 Potem oczarował bhaktów znany i lubiany Śri T.S. Radhakrishnan i jego syn 

Shankar Vinayak - pełnym uczucia wykonaniem nabożnych pieśni. Rozpocząwszy 

swój występ od „Dźai Swami dźai dźai” (pozdrowienia dla Sai), duet ten śpiewał 

melodyjne pieśni w języku malajalam.  Swój znakomity, 40-minutowy koncert 

zakończył pieśnią ”Dźagadoddharana” (zbawiciel świata). Potem śpiewano bhadźany.  

Uroczystość wieczorna zaczęła się o godz. 5:00 wprowadzającą mową prof. E. 

Mukundana, przewodniczącego stanowego Organizacji Sewy Śri Sathya Sai z Kerali. 

Pozdrawiając serdecznie bhaktów z okazji Onam, prof. Mukundan przedstawił trzech 

uczniów, którzy zdobyli złote medale w konkursie na napisanie eseju, jaki odbył się w 

Kerali w 2014 roku przy uczestnictwie 24 tysięcy uczniów. Zdobywcy trzech złotych 

medali wygłosili potem krótkie przemowy. Naświetlając nieśmiertelne nauki 

Bhagawana, wyrazili Mu wdzięczność, uważając. iż to właśnie łaska Bhagawana i 

natchnienie od Niego pomogło im zdobyć złote medale. Sri Chakravarthi, członek rady 

zarządzającej Sri Sathya Sai Central Trust, który rozdał tym trzem studentom medale, 

pogratulował im powodzenia, jakie odnieśli oraz pomodlił się do Bhagawana o łaskę 

dla wszystkich - na pomyślną okoliczność Onam.  

Potem rozpoczął się znakomity koncert muzyki nabożnej w wykonaniu 

Kanhangady Sri Ramachandrana. Rozpocząwszy swój recital pieśnią modlitewną do 

Pana Ganeszy, śpiewak oczarował bhaktów melodyjnym wykonaniem czterech 

nabożnych pieśni, a koncert swój zakończył pieśnią „Hari sankirtanam papa naśakam” 

(śpiewanie Boskiego Imienia niszczy wszystkie grzechy), w ten sposób wysławiając 

doniosłość śpiewania imienia Pana.   

Znakiem wielkiego zakończenia obchodów Onam w Prasanthi Nilayam stało się 

[odtworzone z nagrania] słodkie orędzie Bhagawana. Rozwodząc się o wielkości 

cesarza Mahabali, który dla Boga poświęcił wszystko, Bhagawan wezwał w swoim 

orędziu wszystkich do tego, aby żywili tylko dobre myśli, podstawą swego życia 

uczynili prawdę, prowadzili duchowe życie i służyli innym. Bhagawan zamknął swoje 

orędzie bhadźanem „Prema mudita manase kaho Rama Rama Ram”. Po rozdaniu 

wszystkim prasadam, uroczystość dobiegła końca wraz z Arati o 7.30 wieczorem, co 

było znakiem szczęśliwego końca trzydniowych obchodów Onam w Prasanthi 

Nilayam. 
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SAI SANNIDHI   

 Grono ponad 200 byłych uczniów Bhagawana, pracujących w Śri Sathya Sai 

Central Trust, w Śri Sathya Sai Sadhana Trust i innych instytucjach Bhagawana, a 

tworzący forum absolwentów  „Sai Sannidhi”, przygotowało na dzień 14 września i 

przeprowadziło w Sai Kulwant uroczystość kulturalną, dla wyrażenia wdzięczności i 

złożenia hołdu swemu boskiemu mistrzowi Bhagawanowi Babie, który pobłogosławił 

ich wyjątkową sposobnością pracy w założonych przez siebie instytucjach.   

Uroczystość ta rozpoczęła się o 4.50 po południu wprowadzającą przemową Sri 

Satyajita, koordynatora narodowego projektu Śri Sathya Sai Wahini. Wyrażając 

głęboką wdzięczność Bhagawanowi, Sri Satyajit wezwał wszystkich studentów do 

bezustannej introspekcji i oceny, czy idzie się za tym, czego uczy Bhagawan oraz do 

życia zgodnie z oczekiwaniami Bhagawana. Niech zapalona przez Bhagawana w 

naszym sercu iskra miłości i poświęcenia daje światło wszystkim - dodał Śri Satyajit.   

Z sercami pełnymi miłości i wdzięczności, studenci złożyli następnie żarliwy hołd 

Bhagawanowi. Rozpocząwszy swój występ pieśnią „Pjare Sai Hamare” (nasz drogi Pan 

Sai) byli studenci Bhagawana opowiedzieli o tym, jak Bhagawan nauczył ich śpiewać 

Wedy, bhadźany i przedstawień teatralnych, poświęcając uwagę najdrobniejszym ich 

szczegółom i doprowadzając ich do doskonałości. Studenci przedstawili w zarysie to, 

jak Bhagawan uczynił śpiewanie bhadźanów i Wed ruchem światowym - od 

skromnych początków z paroma studentami.  

Występ, upiększony drogimi Bhagawanowi pieśniami w językach hindi, telugu i 

angielskim, porwał słuchaczy na blisko godzinę. Następnie odbyły się bhadźany, 

zakończone pieśnią „Love is My Form” [Moją postacią jest miłość] w wykonaniu 

Bhagawana.  

 

 

 

Z naszych archiwów 

 

Ucieleśnienia Boskiej Atmy! 

W tym kraju, w Bharacie, wraz ze wzrostem liczby zrzeszeń duchowych 

poświęconych rozświetlaniu serc ludzkich, zdarzają się także pewne działania, 

ośmieszające te zrzeszenia.  
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Niektórzy twierdzą fałszywie, że wszedłem w jakichś ludzi czy też ich ‘opętałem’ i 

że odpowiadam na pytania i rozwiązuję problemy, przedstawiane przez innych takim 

osobom! Ci, co tak twierdzą i zachowują się w ten sposób mają, ‘rozchwiane’  mózgi 

albo też chorują na histerię, są szaleni albo opętani jakąś manią.  Albo też są to sprytni 

oszuści, którzy odkryli sposób na oszukiwanie łatwowiernego ludu i zarabianie tą 

drogą pieniędzy. Ostrzegam, żebyście nie gościli w naszej Organizacji takich ludzi. 

Ponadto, w niektórych stanach i regionach są pewni oszuści, którzy rozgłaszają, że 

udzieliłem im pełnomocnictwa (!) i dałem im do wykonania pewne zadania w tych 

regionach, gdyż - jak mówią - „Wzrost liczby moich wielbicieli jest tak szybki, że nie 

jestem w stanie poradzić sobie z pracą, jaka jest tego  skutkiem, zatem upoważniłem 

tych ludzi do wspierania i ochraniania w moim imieniu wielbicieli na tym obszarze!”. 

Nigdy im nie wierzcie, bo tak nie jest i nie będzie. Taka propaganda to tylko podły 

podstęp mający na celu skierowanie wielbicieli na złą ścieżkę. Uświadomcie to sobie i 

bądźcie ostrożni. 

  Ponadto tacy oszuści gromadzą wokół siebie osoby o takiej samej nikczemnej 

naturze - jak mówi przysłowie: jaki ładunek, taki pojazd! Osoby o nikczemnych 

pragnieniach i niskim intelekcie grupują się wokół nich i doprowadzają się do ruiny. 

Tak więc musicie usuwać z Organizacji osoby, które wspierają podobne roszczenia. 

Możecie to uczynić, gdy tylko odkryjecie, że wiążą się z takimi ludźmi.   

Pewne złe siły również knują, żeby taką propagandą przyciągnąć do siebie 

wyznawców, a później, kiedy poddadzą się ich podstępom, kierować ich na złą ścieżkę 

i niszczyć ich wiarę i oddanie. Teraz, kiedy powstała taka konieczność, muszę to 

oznajmić. Nikt nie może zatrzymać ani umniejszyć mojej chwały. Nie ma ona granic i 

nie powstrzymają jej żadne przeszkody.  Możecie w to wierzyć lub nie, ale potrafię 

przemienić ziemię w niebo, a niebo w ziemię - i to w jednej chwili. Jednak nie ma 

potrzeby, by to czynić.   

Istnieje ogromna przepaść pomiędzy siłami Sai a owymi niskimi siłami. Boskie 

siły są nidarśana (oczywiste), tymczasem niskie siły są pradarśana  (na pokaz). Siły te 

dążą do ujawniania się dla samolubnych korzyści, natomiast siły boskie są dowodem 

same dla siebie.   

Ale możecie spytać: ich ręce także rozdają rzeczy, tak jak Ty to robisz. Nikt nie 

może nakładać na nich żadnych ograniczeń odnośnie tego, co dają i ubrań, jakie noszą. 

Tak więc nie dajcie się zwieść tymi sztuczkami. Prawda jest zawsze prawdą; fałsz jest 

zawsze fałszem. Ludzie mogą ulegać dowolnej propagandzie i tworzyć zamęt. Ale Was 

nie powinno to niepokoić i nie powinniście tracić swej wiary i oddania. Z odwagą i 

przekonaniem trzymajcie się prawdy i dotrzyjcie do swojego celu. Wtedy ta prawda 

staje się waszą prawdą.   

 - Z boskiego orędzia Bhagawana wygłoszonego 22 listopada 1970 roku - w trzeci i ostatni dzień 

Ogólnoindyjskiej Konferencji Organizacji Śri Sathya Sai. 
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Padma Menon 
 

 

Bhagawan Baba jest awatarem tej epoki przybyłym,  aby dawać światu pociechę 

i światło, aby pomóc nam kroczyć świętą ścieżką bez zaniedbywania naszych 

obowiązków. Ochrania nas i prowadzi przez wszystkie nasze osobiste nieszczęścia i 

kłopoty i darzy pokojem i dobrobytem tych, co całkowicie Mu się poddali. Jest ludzko 

boski i bosko ludzki!   

Poproszono mnie, abym zapisała kilka z mych cudownych przeżyć z Bhagawanem 

Babą, aby pomóc przyszłym pokoleniom oddać się mu i zaznać niezmiernej radości. 

Wszystko to wydarzyło się w roku 1967 w Bangalore (obecnie Bengaluru), kiedy mój 

mąż Śri K.S. Menon i ja postanowiliśmy udać się z naszymi dziećmi do Puttaparthi, 

wraz z grupą wielbicieli. Towarzyszyli nam również moja najstarsza siostra i jej mąż.   

Cudowne wyleczenie 

Łatwo było wówczas uzyskać audiencję. Swami siedział na podłodze, a my 

wszyscy usiedliśmy wokół Niego. Zaczął od rozmowy z naszym synem-jedynakiem, 

Kriszną Kumarem. Miał on wówczas zaledwie 6 lat, od dawna cierpiał na astmę. 

Powiedziałam wszystko Bhagawanowi, on zaś żartobliwie zauważył, że lekarze 

jedynie straszą człowieka wieloma rzeczami i nie ma się czym martwić. Stworzył laddu 

[przysmak] i dał je mojemu synowi, po czym zostało ono rozdzielone pomiędzy 

wszystkich.  Z błogosławieństwami Bhagawana, Kriszna Kumar, wyzdrowiał w pełni z 

astmy i dzisiaj jest właścicielem Elvin Engineers w Coimbatore.   

Wyjątkowy sposób nauczania Swamiego  

Podczas naszej rozmowy, w małym pokoju, Bhagawan uderzył w lewą stronę 

klatki piersiowej mego męża (obszar serca) i powiedział, że jest on dobrym 

człowiekiem, mającym dużo bhakti itd., ale trochę chwiejnym! Powiedział słodko 

memu mężowi: „Jeśli chcesz poznać słodycz pajasam, powinieneś je wypić”. To 

dowiodło Jego wszechobecności, ponieważ mój mąż nigdy nie przyjął Bhagawana 

jako Boga i zawsze spieraliśmy się w tym względzie. Musimy badać, doświadczać, a 
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potem zastanowić się nad Bhagawanem, zanim wyciągniemy wnioski.   

Do tego czasu byłam przepełniona bhakti i zdecydowana dostępować darszanu 

Bhagawana za każdym razem, gdy przyjedzie On do Whitefield. Mąż wyrażał 

zastrzeżenia z powodu wysiłku, jaki się z tym wiązał. Jeździłam mimo to i 

wszechwiedzący Pan złajał mnie za to. Za pierwszym razem zbeształ mnie w języku 

tamilskim w obecności innych bhaktów: „Chcesz walczyć ze swoim mężem?!”, a 

podczas innych odwiedzin powiedział w hindi: „Walka, walka... walki w domu!” 

Strasznie mnie to zdenerwowało i przestałam jeździć do Whitefield. Pewnego dnia 

mąż najniespodziewaniej zapytał mnie o przyczynę, a ja powiedziałam, że to dlatego, 

że jemu nie podoba się moje jeżdżenie do Whitefield. Natychmiast rzekł, że mogę 

jeździć z przyjaciółką, Parwathy Panickkar, regularnie jeżdżącą tam swoim 

samochodem. Tamtego dnia Swami powitał mnie uśmiechem i rzekł: „O! Przyjechałaś! 

Dobrze!”, dał mi też padanamaskar! Oto w jaki sposób uczy On posłuszeństwa 

mężowi i starszym oraz okazywania im szacunku.  

Swami odwiedza nasz dom 

Zaprosiłam Go do naszego domu i opiszę pokrótce, jak się to wszystko wydarzyło. 

Pojechaliśmy, aby Go zabrać z Whitefield, ale przybył dość późno, jako że było zbyt 

wiele bardzo ważnych osobistości czekających na to, aby się z Nim zobaczyć. W 

międzyczasie nasz hol i weranda stały się pełne bhaktów śpiewających bhadźany i 

kiedy Swami przyjechał, poszedł prosto do naszego pokoju pudży, podziwiał wszystko 

i z miłością stworzył rudrakszę, dał ją memu mężowi i poprosił go, żeby polewał ją 

wodą i pił tę wodę codziennie dla uspokojenia nerwów i na dobry sen. Trzymam ją w 

swoim pokoju pudży, aby dawać tę świętą wodę każdemu. Potem wziął trochę 

prasadamu, wypił trochę wody, wszedł z powrotem na salę i zaśpiewał trzy bhadźany! 

Po arati odwieźliśmy Go; przez całą drogę mówił w filozoficzny sposób o różnych 

sprawach. W naszym pokoju pudży upuścił swoją chusteczkę, którą pozwolił nam 

zatrzymać i wciąż ją mam, ze znakami paan (liści betelu) na niej. Nie uprałam jej, 

chociaż upłynęło 46 lat. (Swami we wczesnych latach zwykł żuć liście betelu!)   

Sesja fotograficzna ze Swamim  

Innym razem przyjaciółka zaprosiła mnie do swego domu, gdyż miał tam przybyć 

Swami. Oprócz wszystkich pozostałych przygotowań, postarała się o fotografa. Ja nie 

postarałam się o fotografa, kiedy On przyjechał do mojego domu i straciłam życiową 

okazję. Pan wiedział, jak nieszczęśliwa byłam w związku z tym. Przyszedł prosto do 

mnie i rzekł: 

- Jadę teraz do waszego domu.  

Doznałam wstrząsu i zapytałam Go:  

- Ale czy znasz drogę? 

Natychmiast podniósł brwi i zapytał: 
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- Czy jesteś tą, która zna wszystkie drogi na tym świecie? 

Wyjechaliśmy natychmiast, a Bhagawan pojechał innym samochodem, ze Śri 

Appą, przewodniczącym Komitetu Elektryczności (dowiedzieliśmy się o tym później). 

Cudem jednakże było to, iż fotograf w domu przyjaciela wszystko widział oraz słyszał 

i podążył za samochodem Swamiego! Dzięki temu mieliśmy otrzymać życiowy dar.  

Kiedy Swami przyjechał, nie było żadnych przygotowań, jako że absolutnie się 

tego nie spodziewaliśmy. Były tam, aby Go przyjąć, tylko nasze dzieci (czworo). 

Powinni państwo zobaczyć, w jaki sposób bawił się z moją najmłodszą córką Indirą. 

Usiedliśmy w salonie, a ja powiedziałam Mu o swoim mężu, nie pozwalającym mi na 

jeżdżenie na bhadźany do Whitefield itd., On zaś natychmiast rzekł:  

- Mahila Samadź! Jeśli zejdą się razem trzy panie, nawet gwiazdy pospadają! Czyż 

nie tak?  

Obrócił się do mojego męża, który tylko skinął głową i uśmiechnął się.  

Bhagawan mówił dalej po tamilsku: 

- To jest twoja świątynia, a twój mąż to pan. Jeśli uszczęśliwiasz go, Swami jest 

szczęśliwy! Pozostań właśnie tutaj! Swami zawsze tu jest! 

Kiedy mówił, nagle spojrzał prosto i rzekł po tamilsku : 

- Niech pan zaczeka!  

Kiedy spojrzeliśmy w górę, zobaczyliśmy, że fotograf nastawia aparat do robienia 

zdjęć. Było to niewiarygodne, gdyż było to urzeczywistnienie marzenia - dostać zdjęcie 

ze Swamim! Fotograf pstrykał bezustannie i teraz mamy kilka ślicznych zdjęć ze 

Swamim i naszą rodziną tylko! Wybraliśmy z tego zbioru jedno zdjęcie rodzinne i 

zabraliśmy do Niego do Whitefield. Swami z miłością je podpisał, dla potomności. Oto 

jak Bhagawan planuje dla nas wszystko i spełnia wszystkie nasze życzenia!  

Swami je obiad w naszym domu!  

Innym razem, Swami przyjechał niezapowiedziany i odjechał nie wszedłszy do 

środka. Dowiedzieliśmy się o tym zdarzeniu dopiero po miesiącu! Było to w urodziny 

mojego męża. Wiele keralskich dań zostało przyrządzonych i ofiarowanych Bogu na 

liściu bananowym w pokoju pudży, zanim zasiedliśmy do posiłku. Taki był zwyczaj. 

Niestety, musieliśmy nagle wyjechać i właśnie, gdy nas nie było, przyjechał jakiś 

biały fiat. Kiedy ogrodnik, który pielił trawę w naszym ogrodzie, ujrzał ten samochód, 

rzekł po tamilsku: „Nikogo nie ma w domu!”.  

Jakiś młody człowiek przechodzący za naszą bramą zobaczył Swamiego 

wjeżdżającego na naszą posiadłość i pognał do mieszkającej w pobliżu pani Lalithy 

Bose i oznajmił jej tę wieść. Przyjechała pospiesznie taksówką, jednak nie było 

żadnego samochodu i nikogo wokół! Pojechała wieczorem do Whitefield, aby 

dowiedzieć się, czy Bhagawan wyjechał owego dnia oraz kiedy powrócił tamtego 

popołudnia do Whitefield. Powiedziano jej, że Bhagawan rzeczywiście wyjechał. Po 

powrocie odmówił obiadu i poczynił uwagę, że zjadł wystawny obiad w „domu 



Sanathana Sarathi   październik  2014  
 

© Organizacja Sathya Sai 

21 

Menon”! Zapisała to w swoim dzienniku. Dowiedzieliśmy się o tym dopiero miesiąc 

później.   

Oto jak się to wydarzyło. Odwiedziłam dom pani Lalithy Bose, aby wziąć udział 

w bhadźanach, wraz z moją przyjaciółką, panią Parvathy Panickkar, która przedstawiła 

mnie pani Lalicie Bose jako „pani Menon z Binnys”. Ta natychmiast spojrzała na mnie 

uważnie i rzekła: „Miała pani wielkie szczęście, że podejmowała obiadem Swamiego!”. 

Doznałam wstrząsu i zapytałam ją, kto jej to powiedział. Spytała mnie o mój adres. 

Powiedziała, że potwierdzi to po przybyciu do nas, i sprawdzi czy jest to to samo 

miejsce, do którego przyjechała wtedy taksówką. Potem opowiedziała nam o 

wszystkim. Zapisała w swym dzienniku tamtą datę, stąd poznałam, że odwiedziny 

miały miejsce w urodziny mego męża! Później ogrodnik potwierdził, że jakiś biały fiat 

przyjechał tamtego dnia, kiedy dałam obiad również jemu, gdyż były to urodziny 

mego męża.  

To mi nie wystarczyło - postanowiłam zapytać Swamiego, podczas naszych 

cotygodniowych spotkań Mahila. Powiedział On natychmiast:  

- Tak, przyjechałem na urodziny twojego męża! Ale nikogo nie było! Czy wiesz, że 

był ten człowiek imieniem Ramdas, który zawsze medytował o Ramie? Żołnierze 

piechoty czekali na Ramdasa na dworze. Teraz, kiedy przybył sam Śri Sai Rama, 

żołnierze piechoty byli zupełnie nieświadomi swego szczęścia. Pomyśleli, że przyjechał 

i odjechał jakiś maharadża!”  

Zaczęłam gwałtownie płakać, kiedy to usłyszałam! Cóż za łaska w urodziny 

mojego męża! Jedyną odpowiedzią na to jest to, co ofiarowałam Panu Ganeszy w 

swoim pokoju pudży. Bhagawan przyjął to i dlatego nie zjadł w tamten dzień obiadu 

w Whitefield!   

Darszan Pana Ganeszy 

Kiedy zbliżał się złoty jubileusz naszego wesela, pojechaliśmy do Whitefield i 

otrzymaliśmy błogosławieństwa Baby. Uśmiechnął się, wziął mój list i rzekł: „Romba 

santośam” (bardzo szczęśliwy). Było to w kwietniu 2004 roku. W roku poprzednim 

udaliśmy się znów na święto Onam. W owym czasie dał mi darszan Pana Ganeszy! 

A stało się to tak.  

Kiedy dotarłam tam o wpół do ósmej rano, widownia była pełna Keralczyków z 

różnych regionów Indii, cudzoziemców, pacjentów, uczniów, studentów, pracowników 

i wolontariuszy. Dostałam miejsce w ostatnim rzędzie, ale z boku. Musiałam podnieść 

się na kolana, aby widzieć Swamiego i występy. Nagle rozwinięto dywan koło mnie i 

powiedziano mi, że On będzie tędy wracał! Bardzo mnie to uszczęśliwiło, ponieważ 

będę mogła widzieć Go z bliska, a miałam nadzieję, że padną również na mnie Jego 

oczy!   

Po długim oczekiwaniu, kiedy zaczął się zbliżać, ludzie stali się niespokojni i 

czekali ze złożonymi dłońmi. Światła żyrandola zamrugały, a Swami stanął twarzą do 
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tłumu, około 1,5 metra ode mnie! Uklękłam, moja głowa dotknęła ziemi, a oczy były 

pełne łez. Gdy spojrzałam do góry... zobaczyłam Ganeszę. Ujrzałam tę szarą, szorstką 

skórę  słonia, trąbę, świętą białą nić, zielony szal na ciele i jedno lotosowe oko, 

spoglądające przez cały czas na mnie.  Byłam doprawdy wstrząśnięta, zastanawiając 

się, co to wszystko znaczy i powoli zaczęłam przenosić wzrok z trąby na jego twarz. W 

chwili, kiedy moje oczy zajrzały w te małe słoniowe oczy, zamrugały one, a głowa 

skinęła! Widzenie to zmieniło się w mig - ponownie był to Swami, który poszedł 

dalej. Nie powiedziałam o tym nikomu, bo wiedziałam, że nikt mi nie uwierzy. 

Zastanawiałam się, dlaczego spotkało mnie to widzenie Ganeszy!    

Zwolna zaświtała mi prawda. Było to w 2002 roku. Do tego czasu mieszkaliśmy 

w Coimbatore w mieszkaniu o nazwie Tęczowy Dwór. Było to bardzo blisko mandiru 

Sai, gdzie regularnie odbywały się w czwartki i niedziele bhadźany. Budowniczy 

mieszkania umieścił przed murem tej posiadłości posąg Ganeszy, mającym chronić 

przed zagrożeniami związanymi ze skrzyżowaniem dróg obok apartamentu. Posąg był 

zaniedbany i wielu mieszkańców miało sporo kłopotów. Postanowiłam zamocować 

drzwi rusztowe, zapewnić wszystkie naczynia i przedmioty do pudży. Codziennie 

zapalana była lampka, co piątek zmieniany był ubiór posągu, wzywany był kapłan do 

pudży, abhiszekam (obrzędowej kąpieli posągu]) itd. Bhagawan dowiódł nam, że 

przyjął w pełni to,  co ofiarowaliśmy temu przydrożnemu posągowi, gdyż On jest 

samym Ganeszą! Jakże pięknie tego dowiódł!  

Naturalny bajpas dla mojego męża  

Znaczenie choroby serca mojego męża 46 lat temu jest następujące. Najpierw mąż 

nabawił się w Chennai niedokrwiennej choroby serca i przez kilka lat był leczony. 

Kiedy przybyliśmy w 1992 roku do Coimbatore, nabawił się choroby serca i spiesznie 

przewieźliśmy go do szpitala Apollo w Chennai na operację wszczepienia bajpasów. 

Angiogram ujawnił, że ma trzy poważne zatory w sercu, ale naczynia włosowate już 

się utworzyły i krew płynie! Nie było potrzeby operacji. Nazwano to bajpasami 

natury. Teraz zażywa tylko lekarstwa i żadna operacja wszczepienia bajpasów nie 

została wykonana. Teraz ma 92 lata. Oto łaska Swamiego!   

Kończąc podkreślam, że Bhagawan dowiódł na różne  sposoby, że jest 

Najwyższym Panem wszechświata i my, w tej kali judze, powinniśmy uważać się za 

niezwykłych szczęśliwców, że radujemy się Jego lilami oraz błogosławieństwami i 

czerpiemy z tego ogromną radość!   

– Autorka, Padma Menon, to żarliwa wielbicielka Bhagawana z Coimbatore w stanie 

Tamil Nadu. 
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Kącik studencki 
 

 

 

Swami mówi: „zakończeniem wykształcenia jest charakter”. Dzisiejsza oświata 

zapewnia wiedzę i umiejętności do zaspokajania jedynie materialnych potrzeb w 

naszym życiu. Niestety, stwierdzamy, że wartości moralne i społeczne rozpadają się, 

ponieważ umiejętności i wiedza są sprzeniewierzane dla osobistego interesu. 

Prawdziwa oświata powinna przekazywać użyteczną wiedzę, prowadzącą do 

szlachetności charakteru i bezinteresownej miłości, której zwieńczeniem jest 

uświadomienie sobie własnej wrodzonej Boskości. Takim użytecznym podejściem do 

oświaty jest educare. Bal Wikas Śri Sathya Sai przekazuje educare, które ma na celu 

rozkwit dziecka - na poziomach: fizycznym, umysłowym, uczuciowym i duchowym - 

przez pięć narzędzi nauczania: modlitwę, ciche siedzenie, opowiadanie opowieści, 

śpiew grupowy i działania grupowe, sprzyjając przez to tworzeniu w człowieku 

dobrego charakteru i dobrych nawyków. 

Im głębsze zakorzenienie w wartościach ludzkich, tym większe możliwości 

wzniesienia się na pełne chwały szczyty. W ten sposób educare rozwija scaloną 

osobowość na mocnym fundamencie ludzkich wartości, takich jak sathya, dharma, 

śanthi, prema i ahimsa. 

Poprzez Bal Wikas przychodzi też zrozumienie, że jesteśmy ucieleśnieniami Atmy. 

To z kolei prowadzi do Loka Wikas, bo kiedy świta w nas świadomość, że Pan, 

wrodzony w nas, jest również obecny w każdym wokół nas i wznosimy się ponad 

wszelkie różnice kasty, religii i wyznania. Cały wszechświat staje się wówczas 

Prasanthi Nilayam, w którym istoty ludzkie, zwierzęta, ptaki i wszelkie stworzenia 

oddychają i promienieją pokojem i miłością wszędzie wokół.  

Doprawdy, Bal Wikas to mapa drogowa, gdzie źródłem jest educare na poziomie 

jednostkowym, a celem staje się Lok Wikas całego społeczeństwa. 

 

– Z artykułu Lawanji Dźajasankar w „Educare dla Loka Wikas”. 
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Blask boskiej chwały 

 

Pewnego razu, na kilka dni przed Siwarathri, Śri Karunyananda wyruszył w 

podróż do Puttaparthi. Choć miał w swym ośrodku w Radźahmundry pięć pojazdów, 

podróż podjął autobusem, wraz ze swoim kucharzem. Po przejechaniu niewielkiej 

odległości za Ćittur, autobus zepsuł się. Poproszono, żeby wszyscy podróżni wysiedli i 

poczekali. Naprawa autobusu zajęła dużo czasu i Śri Karunyananda był w złym 

nastroju. Rozmawiając z kilkoma pasażerami, biadał nad tym, że Śri Sathya Sai Baba 

obmyślił sobie tak odległe miejsce do zamieszkania, przysparzając im w ten sposób 

wszelkich trudności! Dlaczego to nie mógł wybrać jakiegoś miejsca leżącego bardziej 

centralnie, łatwo dostępnego dla wszystkich?   

Ostatecznie autobus został naprawiony i dotarli, przez Bukkapatnam, do 

Prasanthi Nilayam. Śri Karunyananda wykąpał się, przebrał i poszedł zobaczyć się ze 

Swami, który był wtedy z kilkoma uczonymi i innymi ludźmi. Pierwszym pytaniem, 

jakie zadał mu Swami, było: 

- Karunyanando, ile masz samochodów? 

 Śri Karunyananda poczuł się wysoce skrępowany pytaniem Śri Baby o nieistotne 

ziemskie dobra. Ponieważ jednak inni podpowiadali mu, żeby odpowiedział, rzekł: 

- Mam samochód, a ponadto jeepy i półciężarówki.   
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Swami zapytał: 

- Po co więc podróżowałeś autobusem? Po co też opowiadałeś innym, że Swami 

mieszka w odległym miejscu i musiałeś czuć się źle w związku z tym?  

Śri Karunyananda  był oszołomiony: „Któż mógł Mu powiedzieć? ... Nikt! ... bo 

nie powiedziałem tego nikomu! To dowiodło, że Swami, będąc w Puttaparthi, 

wiedział, co stało się wiele mil dalej!”. 

W 1965 roku Śri Karunyananda  miał „przejmujące przeżycie”, które przeszyło mu 

ciało jak prąd elektryczny. Towarzyszył Swamiemu do Bombaju (obecnie Mumbaju). 

W Dharmakszetrze Swami był na piętrze, a Śri Karunyananda  w pokoju na parterze. 

Było około 11:00 rano i wielu szło na górę, aby spotkać się ze Swamim. Śri 

Karunyananda  zamknął więc pokój na zasuwę od środka i usiadł koło małego otworu 

okiennego, skąd widział ludzi wchodzących po schodach oraz schodzących po 

spotkaniu ze Swamim. Chociaż widział innych, sam był ukryty przed ich wzrokiem, 

jako że zaryglował drzwi. Po chwili doznał jakiegoś łaskoczącego odczucia na plecach. 

Zaskoczony, odwrócił się i nie mógł uwierzyć swoim oczom! Stał tam bowiem z 

uśmiechem na ustach Bhagawan Baba!  

- Co to za przedstawienie? Wracasz do swoich czasów lil Kriszny?” - spytał Śri 

Karunyananda .  

Swami rzekł niewinnie:  

- Co! Ja tylko przyszedłem, aby zawołać cię na obiad!  Śri Karunyananda  wstał i 

podszedł do drzwi. Zasuwa tam była nadal, dobrze zabezpieczona! W środku nie było 

nikogo innego, kto mógł był wpuścić Swamiego! Nie mogąc się powstrzymać, Śri 

Karunyananda  wykrzyknął: 

- Swami! Jak wszedłeś? ... Jedyne drzwi do tego pokoju zamknąłem na zasuwę!  

Swami zapytał; 

- Jeżeli chcę wejść, czy ta zasuwa może być przeszkodą?   

Śri Karunyananda  zadrżał na całym ciele. Swami  podszedł doń i poklepał go. 

Ów natychmiast zapomniał o tym objawieniu i zwyczajnie poszedł ze Swamim na 

obiad.  

- Widzisz? Znowu jego dzieło! ... Zauważywszy, że Jego fizyczne pojawienie się w 

pokoju przenikając przez grube, dobrze zabezpieczone drzwi (przez które nie weszłaby 

nawet mrówka), wstrząsnęły mymi nerwami, a On przywrócił mnie do normalności 

po prostu klepnięciem! - powiedział Swami Karunyananda . 

- Oto Bhagawan Baba! ... Jego moce są tak bezgraniczne, wola tak potężna!.. Nie 

jest żadnym śmiertelnikiem ani nadczłowiekiem. Jest Najwyższą Prawdą... Ale On nie 

odsłoni nawet ułamka tego! Celowo zasłania wszystko zasłoną maji - wyjaśnił Swami 

Karunyananda .   

– Wybrane z „The glory of Puttaparthi” [Chwała Puttaparthi], pióra W. Balu. 
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Ćinna Katha  

[Przypowieść] 

Kiedyś żył sobie w leśnym aszramie pewien mędrzec. Mędrzec ten uwielbiał 

przestrzegać praktyk religijnych i codziennie wykonywał jadźnię. Miał on domowego 

kota. Ponieważ chodząc tu i tam przeszkadzał mu on w wykonywaniu jadźni, mędrzec 

przed jej rozpoczęciem wkładał  go pod kosz. Syn tego mędrca przyglądał się 

praktykom ojca. Po pewnym czasie mędrzec zmarł. Myśląc, że powinien iść drogą 

przyjętą przez ojca, syn mędrca również nabył kota i kosz. Codziennie przed 

rozpoczęciem jadźni brał kota i przykrywał go koszem.  

W istocie, pomiędzy wykonywaniem jadźni a wkładaniem kota pod kosz nie ma 

żadnego związku. Syn nie zapytał ojca, dlaczego wykonując jadźnię wkłada kota pod 

kosz. Nie zaprzągł też swego umysłu do tego, aby zrozumieć przyczynę, tkwiącą za 

owym zwyczajem przestrzeganym przez ojca, a ślepo szedł za tym, co ów czynił. W ten 

sposób nawet dziś wielu ludzi przestrzega nieistotnych obrzędów. Jest to zupełnie 

bezużyteczne. 
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LAOS 

23. dnia każdego miesiąca wolontariusze Sathya Sai służą od 12 lat jedzeniem 

niewidomym dzieciom w pewnej miejscowej szkole, mieszczącej obecnie 43 dzieci. 19 

lipca bieżącego roku, w ramach nowego przedsięwzięcia służebnego o nazwie 

„Zjednoczone Serca dla Dzieci Sai,” około 20 przedstawicieli młodzieży  Sathya Sai i 

uczniów Wychowania w Wartościach Ludzkich Sathya Sai umyło i ostrzygło tym 

niewidomym dzieciom włosy oraz obcięło im paznokcie. Dodatkowo ochotnicy 

postanowili w dalszym ciągu odwiedzać tę szkołę 3-4 razy miesięcznie. Stworzono  

bazę danych uczniów w tej szkole dla niewidomych, żeby monitorować ich wyniki 

zdrowotne oraz pomóc w prowadzeniu przychodni zdrowotnej i dentystycznej. 

 

NOWA ZELANDIA 

Mangakino to małe miasto, około 85 kilometrów na południowy wschód od 

Hamilton w Nowej Zelandii. Od 2013 roku młodzież Sathya Sai z Hamilton odwiedza 

niepełnosprawną młodzież z Mangakino, aby ich wesprzeć. W maju br. 12 osób z 

dwóch ośrodków Sathya Sai w Auckland odwiedziło Mangakino i zorganizowało 

działania oparte na pięciu wartościach ludzkich. Z wielkim zapałem wzięło w nich 

udział 14 osób z przedsięwzięcia młodzieżowego Mangakino Royals. Na pierwszej sesji 

młodzież znajdowała wskazówki i wykonywała gry i układanki. Na sesji drugiej 

wykorzystywali użyteczne umiejętności budowlane i współzawodniczyli ze sobą w 

wyścigu. Jedna osoba powiedziała później: „Wszyscy nauczyliśmy się cenić i szanować 

jeden drugiego. Była to wielka sposobność do praktykowania tematu Wszyscy są 

jednym.  

 

GWATEMALA 

W dn. 14-15 czerwca br. wielbiciele Sathya Sai z miasta Gwatemala przeprowadzili 

po raz pierwszy konferencję publiczną w Antigua Guatemala. W pierwszy dzień 40 

osób obejrzało film wideo „His Work” (Jego dzieło) i słuchało przemówień seniorów 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai z Ameryki Łacińskiej. Nazajutrz około 30 

ludzi uczestniczyło w spotkaniach, obejmujących kółko studyjne, medytację światła, 

pieśni nabożne i przemówienia o działalności Międzynarodowej Organizacji Sai. 

Uczestnicy okazali zainteresowanie uruchomieniem nowego kółka studyjnego w 

Antigua, a jeden z nich ofiarował pusty magazynowy budynek handlowy na 

spotkanie tegoż kółka studyjnego, które rozpoczęło się później, 22 czerwca br., z 
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trzynastoma uczestnikami. Na spotkaniu tym rozdano również hiszpański przekład 

orędzia z 26 tomu "Sathya Sai Speaks". 

AUSTRALIA 

12 lipca 2014 roku około 900 ludzi oglądało sztukę teatralną o nazwie „Sai w lesie, 

Sai w społeczeństwie”, wystawioną przez młodzież Sathya Sai z Nowej Południowej 

Walii w Australli. Uroczystość rozpoczęła się trzema bhadźanami, po których nastąpiło 

to przedstawienie, badające wyzwania związane z integracją duchowości w 

społeczeństwie. Sztuka wyrażała uniwersalne przesłanie Swamiego: o stałej, 

zintegrowanej świadomości oraz tym, że te dwie jednostki - las i społeczeństwo - nie 

są dwoma odrębnymi celami.  

Wspomniano o zbliżających się narodowych spotkaniach młodzieży w Australii i 

wyświetlono 5-minutowy film wideo o narodowym przedsięwzięciu służebnym 

Szkoły Sathya Sai w Australii.  

 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

3 maja 2014 roku ponad 300 członków ośrodków Sathya Sai z New Jersey, 

Pensylwanii i Nowego Jorku zebrało się razem, aby złożyć hołd Matce Iśwarammie w 

szkole podstawowej Robertsville w  Morganville (New Jersey). Tematem tego 

spotkania było „Szanuj starszych, szanuj Sai”, zaś uroczystości objęły: śpiew nabożny 

w wykonaniu dzieci z Duchowego Wychowania Sai, polowanie na skarb, dyskusja, 

gry zespołowe i występy muzyczne dzieci. Zarówno dzieci Duchowego Wychowania 

Sai, jak i starsi wielbiciele wzięli udział w dyskusji naświetlającej znaczenie rozwijania 

w młodym wieku dobrych nawyków, wyrażania wdzięczności i szanowania rodziców.  

 

INDONEZJA 

W Ośrodku Sathya Sai w Dżakarcie uczczono święto Guru Purnima - działaniami 

nabożnymi, bhadźanami i występami kulturalnymi w wykonaniu uczniów 

wychowania Sathya Sai i członków programu młodych dorosłych. Uroczystości 

poranne zgromadziły ponad 130 wielbicieli Sathya Sai, zaś w obchodach wieczornych 

uczestniczyło około 240 wielbicieli.   

12-godzinny Akhanda Bhadźan odbył się w ośrodku Sai Tegehkuri w Denpasar na 

Bali. Pomimo przerwy w dostawie prądu ponad 200 uczestników śpiewało pieśni 

nabożne z niesłabnącym zapałem. 

 

SALWADOR 

Wielbiciele Sathya Sai w Salwadorze uczcili Dzień Mahasamadhi Bhagawana 
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trzema spotkaniami, podczas których omawiali wieczne i uniwersalne nauki 

Swamiego. Wieczorem 24 kwietnia br. członkowie czterech ośrodków Sathya Sai 

rozpoczęli spotkanie nabożne modlitwami i bhadźanami. Dr Barillas, przewodniczący 

Narodowej Rady Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai Salwadoru, opowiedział o 

dziejach tejże Międzynarodowej Organizacji w Ameryce Środkowej, po czym 

wyświetlono filmy wideo i orędzie Bhagawana o jedności wszystkich religii. W dniach 

26-27 kwietnia  br. odbyły się dwa spotkania nabożne, połączone z przedstawieniem 

działalności na rzecz oświaty dzieci w duchu Sathya Sai oraz przemówieniem Śri Johna 

Behnera, przewodniczącego strefy 2A Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai. Śri 

Behner zachęcił bhaktów, aby dzielili się z innymi swymi doświadczeniami 

duchowymi.  

 

KRAJE BLISKIEGO WSCHODU 

Dla uczczenia Dnia Iśwarammy około 250 dzieci z organizacji wychowania 

Sathya Sai z grupy Serve And Inspire* (SAI) w Omanie przedstawiły 2 maja br.  

trzygodzinny występ kulturalny w głównej sali świątyni Śri Kriszny w Muscat. 

Ubrane w barwne stroje dzieci dały przedstawienia, wykonywały tańce i 

wypowiadały wiersze z Bhagawadgity ku zachwytowi około 600 gości.   

W Dubaju 10 maja br. uczniowie Wychowania w Wartościach Ludzkich wystąpili 

z okazji Dnia Iśwarammy w sali indyjskiej szkoły średniej. Na uroczystość przyszło 

około 940 bhaktów Sathya Sai, a złożyło się na nią przedstawienie teatralne 

przeplatane pieśniami i tańcami w wykonaniu około 220 dzieci.  

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z Bahrajnu świętowała Dzień 

Iśwarammy występem dzieci Wychowania Sathya Sai - pod nazwą „Nawa widha 

bhakti” (dziewięć rodzajów oddania) - 24 maja br. Dziewięć grup dzieci wychowania 

Sathya Sai przedstawiło 9 postaci oddania wykonując pieśni, tańce, sztuki teatralne, 

taneczną sztukę teatralną i  efekty wizualne przed widownią ponad 750 ludzi. Gościem 

głównym był ambasador Indii w Królestwie Bahrajnu, a gościem honorowym - 

przewodniczący indyjskiej szkoły Bahrajnu, będącej, z ponad 12 tysiącami dzieci, 

największą szkołą w Bahrajnie.  

*Serve And Inspire - ang. służcie i inspirujcie 

 

– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai  

BHARAT 
 

Gudżarat: W gudżarackim mieście Nawsari przeprowadzono w dniach 15-17 

czerwca br. trzydniowe spotkanie dla osób funkcyjnych oraz przewodniczących 

Organizacji Sewy Śri Sathya Sai. Spotkanie poprowadził dr Giri Śankar w celu 
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poprawy słuchaczy na polach: osobistym, zawodowym i duchowym. Dr Giri rozpoczął 

swoją sesję mówiąc, iż to 3-dniowe spotkanie jest jedynie po to, aby zajrzeć w głąb 

samych siebie. Wasza skuteczność - powiedział - jest wprost proporcjonalna do 

pewności, jaką zdobywacie w obliczu różnych niepewności. Uroczystego otwarcia tych 

spotkania dokonał dr B.G. Pitre, kierownik Instytutu Edukacji Sathya Sai w 

Dharmakszetrze.  

 

Harjana i Ćandigarh 

 Dwudniowy zjazd Organizacji Sai z tego stanu odbył się 30-31 maja br. w 

ośrodku sewy i domu seniorów Sathya Sai w Ćandigarh. Dwie sesje tego zjazdu 

odbyły się 30 maja w godz. 10.00-19.30, trzecia zaś 31 maja w godz. 9.30-14.00. 

Pierwsza sesja poświęcona była gałęzi duchowej i służebnej, druga Bal Wikas, a trzecia 

i ostatnia młodzieży Sai obojga płci. Obradami zjazdu kierowali: Sri Nimish Pandya, 

zastępca przewodniczącego ogólnoindyjskiej Organizacji Sewy Śri Sathya Sai, Kamala 

Pandya i dr Neeta Khanna - obie to zastępczynie koordynatora narodowego Bal 

Wikas. Zjazd oparty był na nauczaniu Swamiego:  „Moje życie jest moim przesłaniem” 

i „Twoje życie jest moim przesłaniem”. W zjeździe uczestniczyło ponad 500 bhaktów, 

w tym guru [nauczyciele] Bal Wikas i młodzież Sai.   

 

Pendżab 

 W Sangrur odbył się dwudniowy obóz szkoleniowy na temat, jak radzić sobie z 

katastrofami. Przeprowadziła go 16-17 sierpnia br. Organizacja Sewy Śri Sathya Sai z 

Pendżabu wraz z narodowym zespołem Śri Sathya Sai ds. katastrof. W tym ważnym 

obozie wzięło udział 65. przedstawicieli młodzieży Sai z różnych ośrodków Pendżabu i 

Himaćal Pradeś wraz z osobami funkcyjnymi. Szkolonym dano pożyteczne wskazówki 

co do działania w obliczu klęsk żywiołowych, takich jak jak powódź, trzęsienie ziemi i 

osuwisko, wypadki drogowe oraz kolejowe. Członkowie miejscowej administracji 

również uczestniczyli w tym szkoleniu i dowiedzieli się, jak radzić sobie z 

nieszczęściami, które mogą wydarzyć się gdziekolwiek i w dowolnym czasie. 

Rozmawiając ze szkolonymi, Śri Thjagaradźan Sitaraman z Tamil Nadu powiedział: 

- Obraliśmy za cel ogromny obszar i wielką populację. Świadomość kafastrof, 

gotowość i łagodzenie są najlepsze na zagrażające nieszczęścia. Właściwe środki 

gotowości i wsparcie mogą znacząco zmniejszyć ich skutki”. 

 

Radżasthan  

W Dźajpurze, w koledżu  Śri Sathya Sai dla kobiet odbyły się warsztaty 

motywacyjne dla guru [nauczycieli] Bal Wikas. Miały miejsce 14-15 czerwca br., a 

uczestniczyło w nich ponad 125 guru Bal Wikas, przybyłych z obszaru całego tego 

stanu. Warsztatami kierowała Mira Dubey, starsza nauczycielka Bal Wikas i trenerka z 

Puttaparthi. Szeroko mówiąc o celach i ważności Bal Wikas, pani Dubey zachęciła 
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uczestników do szczególnego skupienia się na nauce Bal Wikas, gdy uczniowie 

mieszkają w internacie, gdyż zapewnia to najlepszego ducha dla rozkwitu wartości w 

uczniach Bal Wikas. Pani Dubey wygłosiła też wartościowe przemówienia o roli 

opowieści, gier opartych na wartościach ludzkich i metodologii pracy z rodzicami. 

Innymi mówcami na tych warsztatach byli: Sapna Srivastava, której przedmiot 

wystąpienia brzmiał: „Wychowanie w wartościach ludzkich”, Garima Joshi, która 

mówiła o modlitwie i śpiewaniu grupowym,  Śri R.K. Srivastava, mówiąca o siedzeniu 

w ciszy oraz Kirti Mishra, która poruszyła zagadnienie roli mediów elektronicznych i 

techniki.   

 

Sikkim 

 W Sikkimie odbyła się konwokacja Bal Wikas dla absolwentów z lat 2011-12 i 

2012-13 tamtejszej Organizacji Sewy Śri Sathya Sai - 18 kwietnia br. w Śri Sathya Sai 

Dharma Nilajam w Balwakhani (Gangtok). W uroczystości tej uczestniczyli: wszystkie 

osoby funkcyjne z tego stanu, przewodniczący okręgowi, nauczyciele z prawie 

wszystkich ośrodków Bal Wikas i wychowankowie Bal Wikas ze wszystkich czterech 

okręgów. Rozpoczęto od zapalenia świętej lampy, czego dokonał gość główny dr 

Robin Śarma, absolwent Uniwersytetu Sai, po czym nastąpiło śpiewanie Wed, 

podniesienie proporca Praśanthi i uroczysty pochód. Po tym odbyło się przemówienie 

inauguracyjne, z jakim wystąpił przewodniczący stanowy, ślubowanie, mowy 

wychowanków o educare, przemówienie gościa głównego i rozdanie świadectw.  

 

 

 

 


