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Od redakcji 

 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba jest w dziejach ludzkości wyjątkowym awatarem, który 

dotarł do milionów ludzi, należących do wszystkich religii, ras i krajów świata, obsypał ich 

swą boską miłością i pozwolił im doświadczyć swojej boskości. Świat był świadkiem tego, jak 

Bhagawan przemienił swą siedzibę Praśanthi Nilayam w mini-świat, gdzie ludzie ze 

wszystkich części globu żyją zgodnie z jego boskim przesłaniem jedności, czystości, boskości 

bez żadnych różnic warstwy społecznej [kasty], wyznania i religii. Swe nieśmiertelne nauki 

obrazował - wcielając je w czyn - własnym życiem i ustanowił różne wzorcowe instytucje oraz 

wyjątkową Organizację Sai dla służenia ludzkości i szerzenia duchowości na świecie.  

Oznajmiając cel swej boskiej misji na ziemi, Bhagawan powiedział: „Przyszedłem zapalić 

w waszych sercach lampę miłości i dopilnować, aby z każdym dniem jaśniała większym 

blaskiem”. Ponieważ przetwarzał  miłość w czyn i inicjował humanitarne zadania służenia 

ludzkości, swoim uczniom/studentom i oddanym sobie osobom dał również natchnienie do 

służenia potrzebującym oraz żyjącym w złych warunkach. Służenia bezinteresownie, bez 

pragnienia uznania, nagrody itd. pamiętając przez cały czas o tym, że ci, którym służą, to nikt 

inny tylko Bóg. Tak oto przekształcają służbę w oddawanie czci Bogu. Chociaż globalna 

wielkość dobroczynnego dzieła Bhagawana realizowanego przez Organizację Sai we 

wszystkich częściach świata jest niezrównana i bezprzykładna w dziejach ludzkości, Bhagawan 

nigdy nie był zwolennikiem jedynie ilości. Chciał raczej, aby wszyscy bhaktowie dbali o jakość 

podejmowanej przez siebie służby. Służba - powiedział - to miłość w czynie, najlepszą zaś 

drogą do kochania Boga jest: „Kochaj wszystkich, służ wszystkim”. Miliony oddanych mu 

osób we wszystkich częściach świata, którzy oddają się dziś jego boskiej misji bezinteresownej 

miłości i służby, wywołują cichą rewolucję duchową, aby wprowadzić na świecie nowe czasy 

prawdy, miłości, prawości i pokoju. Nie dziwi więc, że zadanie dobroczynne, które On podjął, 

aby pomóc cierpiącej ludzkości, rozpowszechnia się szybko nawet po Jego fizycznym odejściu. 

Największą, być może, spuścizną Bhagawana dla ludzkości jest ziarno bezinteresownej miłości, 

zasiane przez Niego w sercach milionów wielbicieli. To na pewno oświetli pewnego dnia  serce 

człowieka światłem Jego boskiej miłości, wyrywając z korzeniami wszelką nienawiść, przemoc, 

konflikty i wojny z powierzchni ziemi.   

 Redaktor 

  



Sanathana Sarathi   listopad  2014  

© Organizacja Sathya Sai 

4 

 

 

Amrita Dhara  Orędzie Bhagawana z 3 września 1996 r. 

 

Chociaż człowiek rodzi się jako syn nieśmiertelności, 

to  nie daje mu spokoju niemoralność, na skutek jego 

doczesnych pragnień i złych skłonności. Słowo Sai jest 

esencją wszystkich Wed. 

 

Na tym świecie nie ma niczego większego niż wiedza. Powstaje jednak pytanie: 

„Jaki rodzaj wiedzy?” Czy jest to wiedza ziemska, wiedza duchowa czy też wiedza 

związana z etyką i moralnością? Może być wiele rodzajów wiedzy, ale całkowitym 

połączeniem wszystkich jej rodzajów jest Brahma dżniana (poznanie Brahmana). 

Brahma dżniana jest uświadomieniem sobie jedności całego wszechświata. Świat 

złożony z żyjących i nieżyjących jednostek, jest postacią Brahmana. Wszystkie one 

wskazują na kosmiczną postać Brahmana. Nie ma miejsca, w którym nie jest obecny 

Brahman i nie ma żadnego imienia, które nie należy do Brahmana. Wszystko, co 

widzicie, słyszycie, myślicie, czego doświadczacie, jest jedynie przejawieniem 

Brahmana.  

Podtrzymujcie wartości ludzkie   

Każda istota ludzka, która rodzi się na tym świecie, jest obdarzona pewnymi 

wartościami. Niestety, większość ludzi nie rozpoznaje tych wartości. Nawet ci, co je 

rozpoznają nie robią z nich właściwego użytku, wchodzą na złą drogę i marnują przez 

to życie. Tak jak potrawa dhal  bez soli  jest bez smaku, życie ludzkie bez miłości jest 

bezużyteczne. Właściwie, istota ludzka bez miłości jest w istocie zwierzęciem. 

Człowieczeństwo jest równoznaczne z zasadą miłości. 

 Powinniście jednak wiedzieć, kiedy, gdzie i jak robić z tej miłości właściwy użytek. 

Nie można jeść gotowanego dhalu bez soli [dhal to indyjska potrawa przypominająca 
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rozgotowaną grochówkę]. Podobnie, nie można jeść dhalu, gdy jest zmieszany ze zbyt 

wielką ilością soli. Jesteście tak bardzo zainteresowani smakiem dhalu, który jest 

trawiony w parę godzin... Zatem czyż nie powinniście być zainteresowani ludzkim 

życiem, którego okres wynosi 60, 70, 80 lat?  

Jak to jest, że człowiek żyje tak długo nie interesując się wartościami? Czy jest to 

prawdziwie życie istoty ludzkiej? Nie, nie.  Powinien podtrzymywać święte wartości w 

każdej chwili swego życia. Ponieważ człowiek zapomniał o wartościach ludzkich, a ten 

świat uważa za rzeczywisty, stracił swe człowieczeństwo i prowadzi życie zwierzęcia.  

Są trzy strony duchowości: asti, bhati, prijam (byt, świadomość i błogość). Te trzy 

określane są w sanskrycie jako sat, ćit  i ananda. Jak można to wyjaśnić?  

To jest kubek: stoi tutaj. Ponieważ jest tu obecny, dajecie mu nazwę kubka. To 

oznacza byt, czyli sat. To jest niezmienne. Jak więc jesteście w stanie rozpoznać 

istnienie kubka? Tym co sprawia, że jesteście świadomi jego istnienia, jest światło. 

Gdyby ten sam kubek był w ciemności, nie wiedzielibyście o jego istnieniu. Tym 

światłem jest ćit (świadomość). To ćit  udowadnia istnienie sat (bytu). Sat i ćit  są 

zależne od siebie nawzajem i nierozdzielne. Kiedy mówicie "tu jest kubek", to 

automatycznie oznacza, że jest tu również światło. Dzięki światłu świadomości 

jesteście w stanie rozpoznawać kształt jakiejś rzeczy lub postaci. Kiedy sat i ćit  

jednoczą się, doznajecie zadowolenia. Owo zadowolenie to ananda (błogość). Byt to 

sat. Świadomość to ćit. Jedność sat i ćit skutkuje anandą. Stąd też ten świat jest 

przejawieniem sat, ćit i anandy.  

Wszystko na tym świecie jest Bogiem. Nikt nie może powiedzieć: to jest Bóg, a 

tamto nie jest. Jedyną rzeczywistością w każdym czasie jest Bóg, a świat jest 

nierzeczywisty. Możesz sam zobaczyć.  

Ekam Sat wiprah bahudha wadanti (prawda jest jedna, ale mądrzy określają ją 

różnymi nazwami). To sat jest bytem. Jak możecie poznać jego istnienie? Możecie 

poznać je z powodu obecnego w was światła miłości. Jest to pierwiastek miłości, 

sprawiający, że w każdym rozkwita i przejawia się człowieczeństwo. Dlatego 

powinniście poczytywać ten pierwiastek miłości za Boga. Bez miłości nie ma żadnego 

życia.  

Bóg jest ucieleśnieniem miłości. Jego boską postacią jest miłość. Jak możecie 

znaleźć w życiu spełnienie, jeśli nie posmakujecie ani trochę tej miłości?   

Takie życie nie jest właściwie warte zachodu. Wszechobejmujący i kosmiczny 

Brahman jest niczym innym jak miłością. Miłość to Brahman, a Brahman to miłość, 

oto co powinien rozpoznać człowiek i stosować w swoim codziennym życiu. Miłość 

macie w sobie. Ale musicie też wiedzieć, kiedy, gdzie i jaki powinniście robić z niej 

użytek. Nazywa się to sathjanweśaną (poszukiwaniem prawdy). Czy należy szukać 

prawdy, skoro jest ona wszędzie obecna?   

Te same oczy widzą każdego, ale powinniście wiedzieć, kogo oglądać i z jakimi 
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uczuciami. Przykładowo, macie matkę, córkę, żonę i siostrę. Powinniście patrzeć na 

swoją matkę jak na matkę, na córkę jak na córkę, na żonę jak na żonę, a na siostrę jak 

na siostrę. Oglądacie je wszystkie tymi samymi oczyma. Szukanie prawdy tkwi w 

dociekaniu tego, z jakimi uczuciami powinniście patrzeć na każdą z nich. Jednak 

niestety, człowiek dziś nie wie, jaki robić użytek z oczu. Tylko dlatego, że ma oczy, 

patrzy na wszystko bez właściwego rozróżniania. Oto, w jaki sposób popada w zło.  

Wasze oczy mają wielką wartość. Podobnie, wasze uszy także mają wartość. Wasze 

uszy wszystko słyszą, jednak powinniście dociekać, czego powinniście słuchać, a czego 

nie. Prawdziwa wartość ludzka tkwi w wiedzy o tym, kiedy, gdzie i jak powinniście z 

każdego ze swych zmysłów czynić właściwy użytek.  

Przestrzegajcie zasad społecznych 

Budujecie dom. W tym domu macie jakieś drzwi i okna. Po co są okna? Okna są 

dla odpowiedniej wentylacji i wprowadzenia światła do domu. Drzwi są po to, 

żebyście wy, wasi przyjaciele i krewni mogli wchodzić do tego domu i wychodzić zeń. 

Pozwalacie wchodzić do swego domu tylko przyjaciołom i krewnym, a nie swoim 

wrogom, czy psom i świniom, chodzącym tu i tam po ulicy. Podobnie, nasze ciało jest 

jak dom, ale też jak świątynia. Deho dewalaja proktho dźiwo dewa sanathana (ciało 

jest świątynią, a jego mieszkańcem jest Bóg). To ciało ma 9 drzwi. Ale wy widzicie 

swymi oczami tylko pięcioro drzwi. Powinniście dociekać, co jest dla was dobre, co jest 

święte i idealne dla waszego życia, używając umiejętności rozróżniania i żywić w 

świątyni swego ciała jedynie takie uczucia i takie skłonności. Nie powinniście 

pozwalać wszystkiemu bez wyjątku na wchodzenie przez drzwi waszego ciała. 

Podobnie, to że macie w sobie miłość, nie oznacza, że powinniście obracać ją ku 

ziemskim i błahym sprawom. Powinniście używać jej w ograniczonym wymiarze, 

jedynie wówczas, gdy jest to konieczne.  

Rodzicie się w społeczeństwie, wzrastacie w społeczeństwie i spędzacie życie w 

społeczeństwie. Dlatego musicie przestrzegać norm i zasad społeczeństwa. Jeśli 

będziecie okazywać społeczeństwu szacunek, sami z kolei będziecie szanowani przez 

społeczeństwo.   Dharmo rakśati rakśitah (Jeśli ochraniacie dharmę, sami będziecie 

ochraniani przez dharmę).   

Uczniowie i studenci nie powinni myśleć o tym w inny sposób. Dam wam jedynie 

pewien przykład tego, co dzieje się obecnie w społeczeństwie. Przypuśćmy, że 

dwudziestoletni chłopiec ma szesnastoletnią siostrę. Kiedy wyjdą razem, co inni o nich 

pomyślą? Mogą mylnie wziąć ich za męża i żonę, nie wiedzą bowiem, że są bratem i 

siostrą. Ten czyn - wychodzenia brata i siostry razem - jest wbrew zasadom 

społeczeństwa. Kiedy wychodzą z domu, powinni wychodzić z rodzicami lub 

wychodzić oddzielnie. Jeśli działacie sprzecznie z zasadami społeczeństwa, niszczy to 

wasz honor i dobre imię. Kultura indyjska od czasów starożytnych określa takie zasady 

i nadzór w społeczeństwie. Kulturą jest to, co uszlachetnia wasze zachowanie i 

prowadzenie się. Nasza kultura uczy nas, jak rozmawiać z innymi, jak zachowywać się, 
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gdy wychodzimy z domu i jak prowadzić życie. Powinniśmy drobiazgowo przestrzegać 

zasad społecznych. W domu, brat i siostra mogą rozmawiać ze sobą w nieformalny 

sposób, jednak kiedy wychodzą, ich zachowanie powinno być przykładne. Tylko takie 

zachowanie nada wartość ludzkiemu życiu. Ale niestety, człowiek zapomniał o 

wartościach ludzkich, które pokazują ścieżkę prawdy w jego życiu codziennym.  

Rozważcie inny przykład. Jest sześćdziesięcioletni mężczyzna, który poślubia 

osiemnastoletnią dziewczynę, żeby opiekowała się nim w starości. Kiedy wychodzą 

razem na bazar, co pomyślą o nich inni? Mogą ich uważać za dziadka i wnuczkę. W 

obu tych przykładach społeczeństwo tworzy sobie jakieś zdanie, oparte o wiek danych 

ludzi. Dlatego, kiedy macie do czynienia ze społeczeństwem, zawsze powinniście 

pamiętać o czynniku wieku, o swoim obowiązku oraz o właściwym prowadzeniu się. 

Jeśli będziecie działać w zgodzie z jego zasadami, zdobędziecie dobre imię w 

społeczeństwie. Jeśli zaś będziecie myśleć, że nie macie ze społeczeństwem nic 

wspólnego i będziecie działać w sposób samowolny, społeczeństwo - przeciwnie - nie 

zaakceptuje was.   

Zostawmy na boku normy i zasady społeczeństwa; możecie pojąć tę prawdę na 

podstawie własnego codziennego doświadczenia. Pomyślcie, na przykład, że jecie jakiś 

owoc. Jeśli jest słodki, zjecie go z uśmiechem na twarzy. Jeżeli jest kwaśny, od razu go 

wyrzucicie. Dlaczego go wyrzucacie? Bo wam nie smakuje. Podobnie, jeśli wasze 

zachowanie w społeczeństwie nie jest dobre, społeczeństwo nie zaakceptuje tego; nikt 

nie będzie was szanował. Jeśli nie potraficie zdobyć szacunku i czci społeczeństwa, kto 

będzie was szanował? Dobre imię jest bardzo ważne dla istoty ludzkiej. Dlatego, żeby 

zdobyć szacunek społeczeństwa, powinniście podtrzymywać wartości ludzkie. Miłość 

to Bóg, Bóg jest miłością. Jeśli nie przypisujecie miłości  żadnej wartości, jest to 

równoznaczne z nie przypisywaniem wartości Bogu. Kiedy cenicie miłość, cenicie 

Boga.   

Życie potrafi udzielić wam wielu lekcji 

Rama był jako postać człowiekiem, podczas gdy Sugriwa była wanarą (małpą). Jak 

mogła rozwinąć się między nimi serdeczna przyjaźń? Dla człowieka naturalnym jest 

okazywanie przyjaźni innemu człowiekowi, zaś małpie okazywać przyjaźń innej 

małpie. Jak więc człowiek mógł rozwinąć przyjaźń z małpą? Było to wynikiem 

okoliczności. Rama został zesłany ze swojego królestwa i rozdzielony z żoną. Podobnie, 

Sugriwa był także wypędzony ze swego królestwa i on również cierpiał męczarnie 

rozłąki z żoną. To właśnie owo podobieństwo położenia wywołało przyjaźń pomiędzy 

nimi. Ponieważ obaj byli w tym samym położeniu, potrafili nawzajem zrozumieć swe 

uczucia. 

Jest wiele rzeczy do nauczenia się od życia w ten sposób. Wiedza książkowa nie 

jest ważna; ważniejsza jest wiedza użyteczna. Zwykłe mowy z mównicy nie posłużą 

żadnemu celowi; wcielajcie wiedzę w życie. Rozwijajcie człowieczeństwo poprzez 

stosowanie ludzkich wartości. Możecie być dumni ze swojego majątku, wykształcenia i 
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stanowiska. Ale jak długo one trwają? Są chwilowe. Dlatego, uczniowie i studenci, 

powinniście prowadzić się w tym młodym wieku z najwyższą ostrożnością. Chciałbym 

tu powtórzyć to, co powiedziałem Wam wcześniej: 

 

Ma kuru dhana dźana jauwana garwam, 

harathi nimeśath kalah sarwam. 

(Nie szczyć się swoim majątkiem, potomstwem i młodością;  

fala czasu może je zniszczyć w jednej chwili). 

Jedynym twoim przyjacielem jest Bóg 

Jak długo potrwa duma z powodu młodości, majątku i potomstwa? Skąd pochodzą 

te przedmioty dumy i dokąd idą? Czy są trwałe? Czy majątek pochodzi od waszego 

dziadka lub pradziadka? Rozwinęliście w sobie tę pychę na skutek swego fałszywego 

rozumienia. Taka duma nie jest dla was dobra.  

Możecie też myśleć, że jesteście wysoce wykształceni.   

Możecie pysznić się swoimi wysokimi kwalifikacjami akademickimi. Ale nie mogą 

dać wam one na tym świecie ani odrobiny spokoju. Możecie czuć dumę z powodu 

olbrzymiego majątku, ale on również nie może dać wam spokoju.   

Czym jest ten majątek i siła fizyczna? Są tymczasowe jak przepływające po niebie 

chmury. Przyglądając się ustawicznie chmurom zauważycie w nich stałą i ciągłą 

zmianę. Ludzkie życie również jest takie.  

Światło nie ma wartości, jeżeli nie ma ciemności. Chmury nadają wartość światłu 

słonecznemu. Podobnie, szczęście nie ma wartości, jeżeli nie towarzyszą mu trudności.   

Trudności pojawiają się w życiu na każdym kroku. To naturalne. Człowiek wciąż 

próbuje pokonać owe trudności i osiągnąć wyższą pozycję w życiu. Uwikłany w 

niezliczone, nieistotne niepokoje, usiłuje ciągle zdobywać rzeczy będące poza jego 

zasięgiem. Nie czyni wysiłku, aby zdobyć rzeczy, na jakie zasługuje. Raczej pragnie 

tego, na co nie zasługuje. Tylko lampa duchowości może wskazać prawą, królewską 

ścieżkę człowiekowi, uwikłanemu w tę niekończącą się szarpaninę. Ale w tym celu 

musicie rozwinąć wiarę w duchowość. Żadne z waszych dóbr materialnych nie 

odejdzie z wami gdy opuścicie to ciało. Odchodzi z wami jedynie boskość. W 

rzeczywistości boskość jest w was, z wami, wokół was, nad wami i pod wami. 

Jesteś Bogiem 

 Kiedy zbiornik wodny jest pełen wody, usłyszycie w nim rechot tysięcy żab. 

Docześni przyjaciele są również tacy. Kiedy będziesz miał pieniądze w kieszeni, a twój 

ojciec będzie miał wysokie stanowisko,  każdy przyjdzie do ciebie, mówiąc cześć, cześć. 

Kiedy twoja kieszeń będzie pusta, a ojciec na emeryturze, nawet jeden człowiek nie 
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powie ci cześć. Wszyscy twoi tak zwani przyjaciele opuszczą cię, nie mówiąc nawet, do 

widzenia. Takich właśnie przyjaciół macie dziś na świecie. To nie jest prawdziwa 

przyjaźń. Jedynym twoim przyjacielem jest Bóg. Tylko Bóg nigdy cię nie opuści.   

 

Bóg jest waszym jedynym schronieniem, gdziekolwiek będziecie:  

w lesie, na niebie, w mieście czy jakiejś wsi, na szczycie góry czy pośrodku głębokiego 

morza. 

Ale wy, niestety, zapominacie o Bogu, będącym waszym prawdziwym 

przyjacielem. Przywiązujecie się zamiast tego do przyjaciół, którzy są tymczasowi jak 

przepływające chmury. Tacy przyjaciele mogą być bardzo niebezpieczni. Ale na 

początku nie rozpoznajecie tego niebezpieczeństwa. Jednak zobaczycie, że ci sami 

przyjaciele staną się w mig waszymi wrogami. Ale Bóg nie jest taki. Jego przyjaźń jest 

wieczna. 

Przyjaźń Boga jest oparta na związku serce-serce i miłość-miłość, podczas gdy 

przyjaźń ziemska jest jedynie na poziomie fizycznym i zależy od pieniędzy. Jak długo 

może potrwać taka przyjaźń? Taka przyjaźń jest jedynie tymczasowa. Nie powinniście 

wierzyć, że jest trwała.   

Tylko Bóg jest twoim prawdziwym i wiecznym przyjacielem. Czy wierzysz w to czy 

nie, Bóg jest wszechprzenikający. W istocie sam jesteś Bogiem. Nie ma innego Boga 

niż ty. Oto co przekazują Wedy.  

Powinniście mieć wiarę w nauki Wed. Jeśli nie rozumiecie Wed, powinniście mieć 

wiarę w nauki szlachetnych dusz.  

Wierzycie człowiekowi wróżącemu z ręki, który siedzi przy drodze na bazarze. 

Płacicie mu pięć rupii i prosicie, żeby "odczytał" waszą dłoń. Cokolwiek wam powie, 

wierzycie że to prawda. Ale nie jesteście gotowi uwierzyć Wedom, przekazującym tak 

głębokie prawdy, jak Pradźnanam Brahma (Brahman to Najwyższa Świadomość), 

Tattwamasi (Tym jesteś) i Aham Brahmasmi (jestem Brahmanem). Nie wierzycie w 

wieczne nauki Wed. Z drugiej strony, wierzycie we wszystko, co mówi wam 

przydrożny astrolog i idziecie za tym. Jaka jest tego przyczyna? Przyczyną jest to, że 

ciekawią was tylko rzeczy ziemskie. Jak głosi powiedzenie, ładunek dostaje taki 

pojazd, na jaki zasługuje. Ten, kogo ciekawią tylko rzeczy ziemskie, będzie miał wiarę 

jedynie w takich ludzi. Jeśli chcecie zdobyć szczęście wieczne, powinniście mieć wiarę 

w wieczne nauki Wed.   

Nadmierne pragnienia przynoszą cierpienia 

Wasze ciało jest jak bańka wodna, która może pęknąć w każdej chwili. Ale wy 

jesteście prawdziwi, jesteście Brahmanem, jesteście transcendentalnym pierwiastkiem, 

ucieleśnieniem Atmy. Cóż to takiego Atma? Zaprawdę, zasada Atmy jest zasada 

miłości. Istotą Atmy jest bezinteresowna miłość, nie szukająca żadnej nagrody. Tam 



Sanathana Sarathi   listopad  2014  

© Organizacja Sathya Sai 

10 

gdzie jest samolubstwo, nie znajdzie się prawdziwej miłości. Ryba jest lepsza niż 

egoizm [gra słów ang. - fish is better that selfish – przyp. tłum.], bo ryba wyjada 

nieczystości i oczyszcza wodę. A samolubna osoba zanieczyszcza społeczeństwo, w 

którym się porusza. Choć działanie bez żadnej interesowności jest niemożliwe, 

powinniście mimo to próbować panować nad swoim samolubstwem, tak bardzo, jak 

tylko można.   

Powinniście zrozumieć, że ziemskie związki nie są ważne i nie są one trwałe. 

Powinniście dbać o to, aby z nikim nie rozwijać niepotrzebnej bliskości, a zarazem, aby 

nie rozwijać nienawiści do nikogo. Całą swą miłość ofiarowujcie tylko Bogu. W 

dzisiejszym świecie wasze dobro i zło zależą od tego, z jakiego rodzaju osobami 

spędzacie czas. Powiedz mi, jakie jest twoje towarzystwo, a powiem ci jaki jesteś. Z 

jakim rodzajem ludzi spędzasz czas, takiego rodzaju cechy nabędziesz. Te cechy nie 

opuszczą was, nawet jeżeli nie będziecie ich chcieć. Dlatego ciągle podkreślam potrzebę 

dobrego towarzystwa. Co więcej, powinniście mieć związki z innymi tylko na tyle, na 

ile to konieczne. Mało tego, powinno się panować nad złymi cechami, jak nienawiść 

czy złość. Dla pragnień powinna być granica. Nadmierne pragnienia przemienią się w 

chciwość i unieszczęśliwią wam życie. Niewątpliwie, każdy ma jakieś pragnienia. Ale 

pragnienia powinno się mieć tylko do niezbędnego stopnia. Wielkość ognia powinna 

być stosowna do gotowanego jedzenia, zaś rozmiar naczynia - zgodny z ilością 

jedzenia, jakie się chce ugotować. Czy można ugotować 5 kilo ryżu w naczyniu, 

mogącym pomieścić tylko kilogram? Podobnie, dawajcie swą miłość innym na tyle, na 

ile to konieczne. Zachowujcie granice odnośnie wszystkiego. I zrozumcie wartość 

miłości.   

Wszystko jest dla was dobre  

Chatterji wspomniał w swej mowie, że Swami na wszystko mówi manćidi 

(dobrze). Jeśli mówicie: „Swami, wyjeżdżam z miasta”, Ja mówię manćidi. Jeśli 

mówicie: „Swami, przyjechałem wczoraj”, mówię manćidi. Mało tego, on nie wie 

jednej rzeczy. Jeśli przychodzicie do mnie i mówicie: „Swami, umrę”, nawet wtedy 

mówię manćidi. Niektórzy ludzie przychodzą i mówią mi: „Swami, nie jestem w stanie 

znieść tego bólu”. Mówię im manćidi. W istocie, cóż na tym świecie nie jest dobre? 

Wszystko jest dla nas dobre. Przyjemność jest odstępem pomiędzy dwoma bólami. Na 

wszystko mówię manćidi, bo we mnie jest tylko dobroć. Kiedy do naczynia o 

dziesięciu dziurach nalewa się pajasam (słodki budyń), przez każdą z tych dziur 

wyjdzie tylko pajasam, nie zaś trucizna. Miłość wypełnia całą mą istotę. Dlatego moje 

serce jest pełne miłości; Moje myśli, moje słowa, moje czyny są wszystkie przeniknięte 

słodyczą miłości. Podobnie, wy również powinniście wypełnić swoje serca miłością. 

Wówczas cokolwiek czynicie, będzie pełne miłości. Właściwie jedynie serce pełne 

miłości można nazywać hridają. Hri + daja = hridaja. Hridają jest to, co jest 

wypełnione współczuciem. Serce pełne szorstkości jest niczym kamień. Takie serce jest 

pełne trucizny. Nie można nazwać go hridają w prawdziwym znaczeniu tego 
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określenia. Hridają jest to, co jest pełne miłości. Tylko istota ludzka może 

urzeczywistnić świętość hridaji.  Zwierzęta nie mogą tego zrobić.  

Zwierzęta prowadzą życie, jedząc to, co zapewni im przyroda, tymczasem człowiek 

spożywa jedzenie, które jest ugotowane i przetworzone. Ptaki jedzą surowy ryż z pól. 

Bydło je trawę. Ale człowiek od nieczyszczonego ryżu oddziela łuskę, gotuje ryż, 

miesza go z warzywami i dopiero wówczas zjada. Nie je surowego jedzenia, które 

dostarcza przyroda. Przetwarza swe jedzenie podług własnego smaku i czerpie z tego 

zadowolenie. Jedynie człowiek przetwarza pożywienie przed zjedzeniem go.  

Za przodka człowieka uważana jest małpa. Kiedy ofiarujecie małpie banana, ta je 

dopiero po obraniu go ze skórki. Zobaczcie, jak rozumne są małpy! Nara (człowiek) 

stopniowo rozwinął się z wanary (małpy). Wanara to ten z walamu (ogonem), podczas 

gdy nara nie ma ogona. Pragnienia jednak są wspólne im obu. Zatem w czym człowiek 

różni się od małpy? Człowiek może udowodnić, że różni się od małpy, jedynie, kiedy 

ma w sercu współczucie. Dlatego istoty ludzkie nazywa się ludzkością [ang. mankind. 

Man znaczy człowiek, a kind - dobry – przyp. tłum.]. Powinniście czynić wysiłki na 

rzecz zrozumienia znaczenia tych określeń i iść ścieżką prawości. 

Studenci! 

Chrońcie swoją dobroć 

Jesteście obdarzeni wieloma cennymi wartościami. Wszystkie one są w was. Wasze 

ciało jest jak żelazny sejf. Tak jak cenne diamenty, rubiny, szmaragdy, perły trzymane 

są w żelaznym sejfie, tak samo wartości ludzkie: współczucie, miłość, poszanowanie, 

współodczuwanie, prawda itp. są wszystkie w was. Mimo, że tak cenny skarb wartości 

macie w sobie, szukacie świecidełek błahych przyjemności zewnętrznych. W tym 

względzie wielką lekcję daje nam ocean. Najcenniejsze perły trzyma w swoim łonie, a 

na brzeg wyrzuca wszystkie bezwartościowe skorupy. Na brzegu są tylko skorupy. Jeśli 

chcecie dostać cenne perły, musicie nurkować głęboko w morze.  

Mira śpiewała: „Och, Kriszno, zadałam sobie trudu, aby pójść w głębie oceanu dla 

zdobycia najwartościowszej perły twego boskiego imienia. Zechciej zesłać na mnie 

obficie swoją łaskę, żeby ta bezcenna perła nie wyślizgnęła mi się z ręki i nie wpadła z 

powrotem do oceanu. Nie mam żadnego innego schronienia oprócz ciebie”. Bhakta 

powinien modlić się do Pana z tak głęboką tęsknotą. Jedynie wtedy życie człowieka 

może stać się w pełni znaczące. Inaczej będzie on człowiekiem jedynie z wyglądu, a 

nie w praktyce.  

Nie mylcie owocu drzewa bawełny jedwabnej z mango. Nie żujcie łodygi prosa, 

uważając ją za trzcinę cukrową. Nie mylcie białych kamieni z cukierkami. Nie dajcie 

się porwać zewnętrznym pozorom jakiejś osoby. Jedynie cnoty wskazują na 

prawdziwą postać istoty ludzkiej. 

Nie można was nazywać istotami ludzkimi jedynie dlatego, że macie ludzką 

postać, złożoną z różnych członków - jak ręce, stopy, nos, usta itd. Waszą prawdziwą 



Sanathana Sarathi   listopad  2014  

© Organizacja Sathya Sai 

12 

postać wskazują cnoty. Miłość jest prawdziwą cnotą. Miłość to prawdziwa wartość 

ludzka. Kiedy macie miłość, nie ma w was miejsca na żadne wady. To miłość jednoczy 

cały świat. Gdzie jest miłość, jest też jedność i błogość. Kiedy macie zarówno miłość, 

jak i błogość, stajecie się ucieleśnieniami pokoju. Dzisiaj narzekacie, że nie macie 

spokoju. Jak możecie mieć spokój, kiedy nie macie w sobie miłości? Nie powinniście 

dać się zwodzić zewnętrznym pozorom. Powinniście postępować według cnót, 

chronionych w swym sercu.   

Studenci! 

Boga nie zadowala wasze udawanie   

Czy można zabić węża jedynie biciem w mrowisko? Czy łaknienie przyjemności 

zmysłowych można pokonać przez poddanie ciała pokucie? Czy można stać się atma 

dźnianim (znającym Atmę) tylko poprzez poszczenie? Jak można uświadomić sobie 

najwyższą prawdę, jeżeli nie zna się samego siebie?  

Powinniście wiedzieć, kim rzeczywiście jesteście. Tylko wtedy wasze ludzkie życie 

stanie się wartościowe. Pojmij, że jesteś ucieleśnieniem miłości, że jesteś Bogiem. 

Miłość to Bóg. Żyjcie w miłości. Rozwijajcie miłość coraz to bardziej i bardziej. 

Jednakże rozróżniajcie, gdy dajecie swą miłość innym. Utrzymujcie ją w pewnych 

granicach. Właściwie powinniście ofiarować swą miłość Bogu i nikomu innemu. 

Niestety, obracacie swą miłość w złe kierunki.   

O człowiecze, czy możliwa jest ucieczka od następstw czynów? 

Możecie zgłębiać pisma święte i oddawać cześć swoim bóstwom rodzinnym, 

możecie iść do lasu i prowadzić dotkliwą pokutę, 

ale niemożliwa jest ucieczka od następstw swych czynów. 

Uzyskacie tylko tyle wody, ile może pomieścić wasze naczynie, 

nieważne czy zanurzacie je w małym jeziorze, czy w potężnym oceanie. 

 

Człowiek powinien dokonywać tylko prawych czynów. Karmanubandhini 

manuśja loke (Człowiek na tym świecie jest związany działaniem). Dlatego właśnie 

mówię uczniom i studentom, żeby zawsze byli ostrożni. Jeśli z powodu niedbalstwa 

stracicie tę sposobność, możecie nigdy więcej jej nie dostąpić. Stąd też zawsze bądźcie 

ostrożni. Kształtujcie swe życie w doskonały sposób i zdobądźcie sobie szacunek i cześć 

społeczeństwa. Przynieście dobre imię swym rodzicom, nauczycielom i instytucji, w 

której studiowaliście. 

Nie pobieramy w naszym Instytucie od studentów ani grosza. Setkom tysięcy 

uczniów dajemy bezpłatne wykształcenie i wnosimy szczęście w ich życie. W naszym 

Instytucie nie ma czesnego, ani żadnej opłaty za korzystanie z laboratorium, za udział 

w ćwiczeniach, żadnej opłaty bibliotecznej, w ogóle żadnej opłaty. Gdzie jeszcze na 

tym świecie można znaleźć taką instytucję? Gdziekolwiek wyjdziecie, będziecie musieli 

wydawać na swoje wykształcenie tysiące rupii. Czy można to nazywać oświatą w 
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prawdziwym znaczeniu. Praśanthi Nilayam to jedyne miejsce, gdzie wykształcenie 

zapewnia się bezpłatnie, serce do serca, miłość do miłości (głośne oklaski). Ale 

niektórzy niemądrzy ludzie nie potrafią tego zrozumieć. Gdybyście mieli studiować 

gdzieś indziej, sprawiłoby to wielką troskę i zmartwienie dla waszych rodziców, 

zmuszonych ponosić wielkie wydatki na wasze studia. Jeśli na wyższej uczelni jest 

strajk, dla rodziców będzie to powodem wielkiego zaniepokojenia. Będą zmartwieni i 

niespokojni, myśląc o bezpieczeństwie swych studiujących na owej wyższej uczelni 

dzieci. Jednak w naszym Instytucie nie ma powodu do takiego lęku.  

Jak uzyskuje się odwagę i pewność siebie? Odwaga i pewność siebie są tam, gdzie 

jest dobroć. Dlatego, ochraniajcie dobroć w swoim sercu. Dobroć to pobożność. 

Kochajcie Boga. Nie ma wyższej miłości niż miłość do Boga. Rozwijajcie tę miłość. 

(Bhagawan zakończył orędzie bhadźanem „Prema mudita manase kaho…”)  

– Z orędzia Bhagawana w Praśanthi Nilayam 3 września 1996 roku. 

 

 

 

Sprawozdanie 

Pobożność i wspaniałość - oto czym zaznaczyły się obchody świąt Nawaratri i 

Daśara w Praśanthi Nilayam. Część tych obchodów stanowiły ważne wydarzenia, 

obejmujące oddanie czci Boskiej Matce - w postaciach Durgi, Lakszmi i Saraswati, Śri 

Sathya Sai Grama Sewa we wioskach, Weda Purusza Saptaha Dźniana Jadźnia, 

przemówienia wybitnych mówców na spotkaniach Praśanthi Widwan Mahasabhy, 

występy muzyczno-kulturalne oraz boskie orędzie Bhagawana Śri Sathya Sai Baby.  
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Początkiem obchodów Nawaratri w Praśanthi Nilayam było rozpoczęcie 25 

września br. w mandirze bhadźanowym Kalaśa Pudźy, oznaczającej oddanie czci 

Boskiej Matce. Dokonał tego kapłan tej świątyni. 

  WEDA PURUSZA SAPTAHA DŹNIANA JADŹNIA 

Po dwóch dniach nabożeństwa w mandirze bhadźanowym (25-26 września), 

kapłani i studenci zabrali do audytorium Purnaćandra świętą kalaśę. Odbyło się to 27 

września w uroczystym pochodzie, wśród śpiewu mantr wedyjskich i pomyślnych 

tonów nadaswaram. Kiedy kapłani ci i studenci zasiedli na pięknie ozdobionej 

jadźniaśali (podwyższeniu do jadźni) w Purnaćandrze, dwaj kapłani zaczęli 

tradycyjnym sposobem rozpalać ogień, poprzez pocieranie dwóch kawałków drewna. 

Kiedy ogień został rozpalony, przeniesiono go pośród śpiewu pochwalnych pieśni 

wedyjskich do jadźnia kundam (dołu ofiarnego).  

Po przeprowadzeniu wstępnych obrzędów, czterech kapłanów zaczęło składać 

ofiary w jadźnia  kundam. W międzyczasie inna grupa czterech kapłanów rozpoczęła 

wypowiadanie zgodnie z tradycją hymnów z Kriszna Jadźurwedy. Jeden kapłan zaczął 

wykonywać Surja Namaskar (nabożeństwo do boga słońca), inny rozpoczął Sahasra 

Linga Arćanę (nabożeństwo do tysiąca ling), a kapłan z żoną zaczął nabożeństwo do 

świętej kalaśy. Równocześnie trzech starszych wiekiem rozpoczęło parajanę (uroczyste 

czytanie) świętych tekstów, podczas gdy grono studentów rozpoczęło święte śpiewy 

wedyjskie, napełniając duchowymi wibracjami całe otoczenie. Wykonywanie jadźni, 

rozpoczęte o 8.30 rano, prowadzono dalej w ten sposób przez blisko półtorej godziny, 

po czym studenci i kapłani zaśpiewali wspólnie wedyjskie hymny, rozprzestrzeniając 

na wszystkie strony duchowe wibracje. Wkrótce po tym, studenci przystąpili do swej 

świętej misji Grama Sewy. O 10.45 rano ofiarowano Bhagawanowi Arati, po czym 

Jadźnię wznowiono.   

W ten święty sposób wykonywano dalej 7-dniową jadźnię, śpiewając mantry 

wedyjskie i wpływając budująco na tysiące szczęśliwych uczestników.  Znakiem 

zakończenia tej jadźni było purnahuti (końcowe ofiary), dokonane w pomyślny dzień 

Widźaja Dasami - 3.X.2014. Od wczesnego ranka owego dnia, w Purnaćandrze zbierało 

się olbrzymie zgromadzenie bhaktów, aby być świadkami owego wielkiego widowiska 

purnahuti tej świętej jadźni. Cała sala rozbrzmiewała śpiewami wedyjskimi, które 

wzniosły bhaktów na jakąś wyższą płaszczyznę. Kiedy kapłani około godziny 9 udali 

się na świętą kąpiel, studenci rozpoczęli bhadźany.  

Kiedy uroczysty pochód kapłanów powrócił na salę z cennym materiałem na 

purnahuti oraz z dharani (długą srebrną łyżką) do składania ofiar w tej jadźni, 

poczyniono przygotowania do purnahuti, a obok jadźnia  kundam ustawiono srebrne 

krzesło dla Weda Puruszy - Bhagawana Baby. Z Bhagawanem, przewodniczącym tej 

ofierze purnahuti, kapłani ofiarowali purnahuti o 9.40 rano w jadźnia  kundam, pośród 

głośnych śpiewów wedyjskich i pomyślnych tonów nadaswaram. Kapłani i studenci 
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śpiewali dalej Wedy, gdy wykonywano pozostałe obrzędy. Na koniec jadźni kapłani 

obeszli wokoło jadźnia  kundam i zwrócili się do Bhagawana o błogosławieństwa. 

Następnie przedstawiciele studentów i kapłanów pokropili wodą ze świętej kalaśy 

kapłanów, studentów i bhaktów  - jak sala długa i szeroka - podczas gdy studenci 

śpiewali bhadźany. Znakiem zakończenia tej świętej jadźni było Arati do Weda 

Puruszy, Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. 

  PRAŚANTHI  WIDWAN  MAHASABHA 

Kiedy rano w hali Purnaćandra przeprowadzano Weda Purusza Sapthaha Dźnana 

Jadźnię , w hali Sai Kulwant od 27 września do 3 października br. - odbywały się 

wieczorem obrady Praśanthi Widwan Mahasabhy. 

  Mowy wykładowców Instytutu    

Dwóch wykładowców - Śri Sandźaj Mahalingam z miasteczka uniwersyteckiego 

Praśanthi Nilayam i dr T. Rawikumar, kierownik miasteczka uniwersyteckiego 

Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai - wystąpiło z przemowami do zgromadzenia 

na pierwszym posiedzeniu Praśanthi Widwan Mahasabhy, 27 września 2014 roku. 

Potem sześciu innych wykładowców Instytutu wygłosiło pouczające przemówienia 

podczas kolejnych posiedzeń, jakie odbyły się 29 i 30 września oraz 1 października br.  

Śri Rućir Desai z miasteczka uniwersyteckiego Brindawan oraz dr Dipak Anand z 

miasteczka uniwersyteckiego Praśanthi Nilayam przemawiali na 3. posiedzeniu, 

natomiast na 4. przemawiali: panna Suma Rao z miasteczka uniwersyteckiego 

Anantapur oraz prof. Anantaraman z miasteczka uniwersyteckiego Praśanthi Nilayam. 

Na posiedzeniu piątym wystąpili z bardzo wnikliwymi przemowami: dr Dipa 

Sitharaman z miasteczka uniwersyteckiego Anantapur oraz Śri Sandźaj Sahni z 

miasteczka uniwersyteckiego Brindawan. Wykładowcy opowiadali o swoich 

zachwycających doznaniach boskości Bhagawana i odsłonili cenne lekcje, jakie 

wyciągnęli z rozmów z Bhagawanem.  

Jeszcze jednym mówcą, który wystąpił przed zgromadzeniem w ostatni dzień - 3 

października - był Śri Hari Śankar Bhat, wychowanek Instytutu, pracujący w Śri 

Sathya Sai Central Trust. 

  Przemówienia gości  

Oprócz tych wciągających przemówień wykładowców Instytutu, obrady Praśanthi 

Widwan Mahasaby wzbogacono uczonymi przemówieniami kilku wybitnych gości. 

Pierwszym mówcą był dr Nori Surja Narajana Murthy, znakomity uczony języków 

sanskrytu i telugu z obszaru Guntur w stanie Andhra Pradesh, który wygłosił 

przemówienie na drugiej sesji 28 września br. Dr Murthy objaśniał piękno Sundara 

Kandy z Ramajany i ukazał niezrównane męstwo i oddanie Hanumana dla Pana 

Ramy. Upiększona poetyckimi, pięknymi utworami w sanskrycie i telugu, godzinna 

mowa dr Murty była zaprawdę ucztą duchową dla bhaktów. Śri G.S.R.C.W. Prasada 
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Rao, sekretarz Śri Sathya Sai Central Trust, który przedstawił dr Murthy, powiedział w 

swym przemówieniu wprowadzającym, że Bhagawan  Śri Sathya Sai Baba pokazał 

bhaktom świętą ścieżkę atma dźniany (samorealizacji), poprzez wezwanie ich do 

trzymania się duchowych praktyk namasmarany (śpiewania Imienia Pana), satsangi 

(towarzystwa dobrych ludzi) i służby na rzecz społeczeństwa. 

Drugim gościem-mówcą był dr N. Gopalakrisznan, starszy naukowiec z Kerali, 

który wystąpił ze swą uczoną mową na 6 sesji 2 października br. Wybitny ów mówca 

odniósł się do nauk Bhagawana i zauważył, że nie jest ważne, jak długo się żyje - 

ważne jest,  jak dobrze się żyje. Jeśli umysł człowieka będzie pozytywny i jeśli 

pozytywne będą jego myśli i czyny, to wyniki muszą być dodatnie - rzekł dr 

Gopalakrisznan. 

4 października br. bhaktowie mieli szczęście słuchać porywającego przemówienia 

Śri Adźita Popata, przybyłego ze swoją grupą z Wielkiej Brytanii, jak w poprzednich 

latach, aby uczestniczyć w Śri Sathya Sai Grama Sewie. Mówiąc w swój wyjątkowy 

sposób na temat: „Sztuka życia z mistrzem”, Śri Popat zauważył, iż najważniejsze w 

życiu osoby o dążeniach duchowych są: intensywność miłości oraz oddanie dla Boga.  

  Boskie orędzia Bhagawana  

Jednoznacznie budującą częścią Praśanthi Widwan Mahasabhy były boskie 

orędzia Bhagawana, które odtwarzano przez urządzenia nagłaśniające w czasie obrad 

tejże Mahasabhy. Bhagawan objaśniał w nich prawdy Wedanty i mówił, że człowiek 

jest zasadniczo boski, a jego rzeczywistą postacią jest Atma. Dlatego człowiek 

powinien czynić wysiłki, aby uświadomić sobie prawdę o własnej boskości, poprzez 

podążanie święta ścieżką i rozwijanie wartości oraz cnót  - rzekł Bhagawan. Bhagawan 

kończył wszystkie swoje orędzia bhadźanem, który chórem powtarzali bhaktowie. 

  ŚRI  SATHYA  SAI  GRAMA  SEWA  2014 

Śri Sathya Sai Grama Sewa, rozpoczęta przez współczującego Pana, Bhagawana Śri 

Sathya Sai Babę w 2000 roku, nadal jest podstawową częścią obchodów świąt Daśara 

i Nawaratri w Praśanthi Nilayam. Kiedy w pierwszy dzień Nawaratri, 25 września 

rozpoczęło się nabożeństwo do Boskiej Matki, zaczęła się w ten sam dzień Grama 

Sewa. O 8.00 rano około 2 800 nauczycieli i studentów z trzech miasteczek 

uniwersyteckich Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai, mianowicie Praśanthi 

Nilayam, Brindawan i Muddenahalli obchodziło mandir bhadźanowy, mówiąc 

mantry wedyjskie i śpiewając bhadźany oraz ofiarowało pozdrowienia przed samadhi 

Bhagawana, po czym pojechali do wyznaczonych wiosek, aby rozdawać jedzenie i 

ubrania jako prasadam Bhagawana dla ludzi wsi. W tym niesłychanym zadaniu 

rozdzielania prasadam pomagali im starsi uczniowie Wyższej Szkoły Średniej Śri 

Sathya Sai z Praśanthi Nilayam, jak też pracownicy aszramu oraz grono młodzieży 

brytyjskiej, prowadzone przez Śri Adźita Popata. Prasadam Bhagawana dotarł w ten 

sposób na próg prawie 300 tysięcy mieszkańców wsi, obejmując ponad 50 tysięcy 
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domów w trzech okręgach: Puttaparthi, Kothaćeruwu i Bukkapatnam. 3 października, 

w dzień Widźaja Dasami, prasadam Bhagawana został rozdzielony przez studentki 

Instytutu z Anantapur  w Praśanthi Nilayam - po purnahuti Weda Purusza Sapthaha 

Dźniana Jadźni – w hali Purnaćandra. Przygotowywaniem paczek z jedzeniem 

zajmowały się przez wszystkie dni studentki uczelni w Anantapur, wspierane przez 

starsze uczennice Wyższej Szkoły Średniej Śri Sathya Sai.   

   WYSTĘPY MUZYCZNO-KULTURALNE   

Obchody Daśary i Nawaratri wzbogaciła wielka rozmaitość występów muzyczno-

kulturalnych. Pierwszą ofiarę muzyczną złożyli 23 września br. studenci Instytutu z 

Mudenahalli. Rozpocząwszy występ pieśnią modlitewną do Pana Ganeszy, wykonali 

następnie świętą „Mahiśasuramardini Stotrę” (wiersz ku chwale Boskiej Matki, 

niszczycielki diabła Mahiśasury), po niej dwie pieśni w języku hindi, a zakończyli 

pięknym kawali  „Tere darbar mein hum aaje hain aadź” (dziś przyszliśmy do Twojej 

boskiej siedziby).   

Drugi występ z muzyką nabożną dali 29 września studenci miasteczka 

uniwersyteckiego Brindawan Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai. Rozpocząwszy 

swój występ zachwycającym utworem muzycznym, zaśpiewali następnie pieśń w 

języku hindi ku chwale Boskiej Matki „Aisa pjar bahadej maijja” (Och Matko, obsyp 

mnie miłością), dalej wykonali dwa utwory karnatyjskie i dwie pieśni w hindi. 

Zakończyli nabożną pieśnią ku chwale Pana Guruwajury, Bhagawana Śri Kriszny.   

Studentki z miasteczka uniwersyteckiego Anantapur oczarowały bhaktów swym 

poruszającym duszę wykonaniem pieśni nabożnych 30 września br. Rozpocząwszy 

pieśnią „Dźajaho dźajaho Sai Gadźanana” (witaj, Sai Ganesza), następnie studentki te 

zaśpiewały utwór w języku telugu o Matce Sai „Nii naamame madhuram” (Twoje 

imię jest bardzo słodkie), po nim zaś przepełnioną uczuciem pieśń „Ab to aao Sai” 

(Och, Sai, przyjdź teraz), która poruszyła serca bhaktów. Swój pełen uczucia występ 

zakończyły pieśnią, jaką bardzo kochał Swami: „Oh maa oh maa oh maa Sai maa” (O, 

droga Matko Sai).   

1 października bieżącego roku Grupa Taneczna Praśanthi, złożona z uczniów i 

studentów z różnych instytucji oświatowych Sai, dała radosne i nowatorskie, taneczne 

przedstawienie teatralne „Dźantunam naradźanma durlabham” (narodziny w postaci 

ludzkiej są najrzadsze). Odnosząc się do ludzkiego życia jako do najcenniejszego daru, 

jaki dostaje człowiek, przedstawienie ukazało, jak marnuje on życie na próżnych 

doczesnych gonitwach i oddawaniu się nieludzkim czynom przemocy i wojny. 

Opowieść została ukazana poprzez teatr cieni, podczas gdy uczniowie i studenci 

wykonywali tańce tematyczne do melodii słodkich pieśni.    

3 października br., w pomyślny dzień Widźaja Dasami, uzdolniona wokalistka, 

Miss Dewaki Pandit, wystąpiła ku zachwytowi bhaktów na Sai Kulwant  z koncertem 

muzyki nabożnej. Rozpocząwszy go pieśnią modlitewną do Pana Ganeszy, Miss 
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Pandit zaśpiewała następnie trzy bhadźany Miry, a swój znakomity występ 

zakończyła bhadźanem „Prema mudita manase kaho Rama Rama Ram”.  

 

S.S. Naganand 

 

Bhagawan Śri Krishna oznajmił jednoznacznie w Bhagawadgicie, na polu bitwy 

Kurukszetra: „Kiedy tylko upadać będzie dharma (tłumaczona na język angielski z 

braku właściwszego słowa jako prawość, właściwe postępowanie), Ja powtórnie 

odrodzę się na ziemi w celu wybawienia ludzi przed adharmą. [nieprawością]”. Pan od 

czasu do czasu schodzi na ziemię w ludzkiej postaci, aby wywiązać się z tego 

przyrzeczenia. 

  Życie i przesłanie Sai Baby z Śirdi 

W długich dziejach zstępowania Pana na ziemię, sięgających treta jugi i dwapara 

jugi, kiedy przyszedł On jako Pan Śri Rama i jako Pan Śri Kriszna, nadejście Jego w 

postaci Sai z Śirdi  nastąpiło pod koniec XIX wieku - w kali judze. W owych czasach, 

przy prymitywnych drogach i systemach komunikacyjnych, przyjścia tego 

doświadczyło paru szczęśliwych bhaktów w odległym wiosce Śirdi. Pan ma własny 

sposób krzewienia swego przesłania. Oprócz niezliczonych przeżyć ludzi z szerokiego 

przekroju społecznego, którzy rozmawiali z Sai z Śirdi , przesłanie jego zostało 

uwiecznione przez "Sai Satcharitę" - dzieło mistyczne, filozoficzne i poetyckie, napisane 

w języku marathi przez żarliwego bhaktę, ochrzczonego przez samego Sai z Śirdi  

mianem Hemad Panta. Życie i czasy Sai z Śirdi , tak jak opisano je w "Sai Satcharicie" 

otwierają wiele perspektyw świadomości, oddania i doświadczeń mistycznych. Śri Sai 

z Śirdi  osiągnął mahasamadhi prawie sto lat temu. Dziś Sai z Śirdi  stał się imieniem 

wymienianym w domach w całych Indiach i wielu innych miejscach świata. Dwiema 

głównymi kolumnami jego przesłania były: śraddha (wiara) i saburi (cierpliwość).   
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 Boska misja Bhagawana Śri Sathya Sai Baby  

Jak wskazał Sai z Śirdi, następny awatar, Śri Sathya Sai Baba, wcielił się 

23 listopada 1926  roku w odległej, małej wiosce Puttaparthi w regionie Rajalasima 

okręgu Anantapur w stanie Andhra Pradesh. Przyjście to zostało poprzedzone boskimi 

znakami, a Jego diwja lile (boskie cuda) rozpoczęły się we wczesnych latach Jego życia. 

W młodym wieku 14 lat Śri Sathya Sai poczynił głębokie oświadczenie - że nie należy 

do żadnego miejsca ani osoby, ale do całego świata i że przybył, aby zbawić świat. 

Przesłanie było trudne do zrozumienia, ponieważ powiedział, cały świat przyjedzie do 

Puttaparthi, ale ten boski głos nie mógł się mylić. W krótkim okresie czasu sława 

Bhagawana Śri Sathya Sai Baby rozprzestrzeniła się po wszystkie części stanów 

Andhra Pradesh, Madras i Mysore, królestw Nawanagar, Dźamnagar, Sandur i 

Wenkatagiri. W odwiedziny przybywali wielcy i potężni ludzie, którzy przyjęli Babę z 

wielkim oddaniem, podziwem oraz czcią. Głównym miejscem Misji Baby stał się mały 

Mandir w Puttaparthi, zbudowany w latach 50-ych. Aszram został nazwany Praśanthi 

Nilayam. Rozrastał się stopniowo, kiedy przybywały tu tłumy, całkowicie odrzucając 

doczesne życie i idąc w ślady Baby. Wielkie współczucie Baby, Jego urzekające oczy, 

zniewalające krasomówstwo, liryczny śpiew i wszechobejmująca miłość porywały 

każdego, kto do Niego przyszedł. Jego miłość do przyrody i zwierząt oraz powszechne 

przesłanie: „Kochajcie wszystkich, służcie wszystkim”, urzekały słuchaczy.  

Wyjątkowe instytucje Swamiego 

Jak za machnięciem Jego ręki, pojawiły się jak grzyby po deszczu liczne instytucje, 

o których nikt nawet nie marzył. Poczynając od małego Szpitala Ogólnego w 

Puttaparthi w 1956 roku, Jego instytucje objęły wyższą uczelnię dla kobiet w 

Anantapur, uczelnię wyższą dla mężczyzn w Bengaluru i Praśanthi Nilayam, a później 

wyższą uczelnię dla mężczyzn w Muddenahalli. Jego misja objęła również założenie 

szpitala ogólnego w Whitefield, dwóch szpitali superspecjalistycznych w Puttaparthi i 

Whitefield (Bengaluru) oraz uruchomienia dwóch szpitali "na kółkach" - jednego w 

Puttapathi, a drugiego w Chennai w 2014 roku. Wszystkie te instytucje świadczą 

wszystkim usługi zupełnie bezpłatnie. Baba zapewnił wyższą edukację dla chłopców i 

dziewcząt, kładąc nacisk na wykształcenie całkowite [zamiast cząstkowego, 

jednostronnego]. Sprawie oświaty podstawowej i średniej służyło założenie szkół w 

Puttaparthi i Radźahmundry, nie licząc szkół założonych w Alike i Muddenahalli. 

Tysiące dzieci przyjęto do owczarni Sai i zostały one obsypane miłością, uczuciem, 

otrzymały wykształcenie - oprócz świeckiego, również moralne jak i duchowe. Na 

przestrzeni lat w całych Indiach wyrosło jak grzyby po deszczu ponad 100 szkół, 

wszystkie przejęte entuzjazmem i kierowane przez Bhagawana Babę. Odległe kraje 

przyjęły głoszoną przez Swamiego zasadę educare i całkowitego kształcenia. Podstawę 

nauczania Swamiego tworzą wieczne wartości: sathja (prawda), dharma (prawość), 

śanthi (pokój), prema (miłość) i ahimsa (nie przemoc). Te wieczne wartości ludzkie 

zostały z miłością i współczuciem wpojone młodym umysłom. Zachowywano 
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dyscyplinę fizyczną i cielesną. Celem był wszechstronny rozwój uczniów/studentów. 

Tak oto Baba wykonał swą misję podtrzymania dharmy - poprzez stworzenie zespołu 

młodzieży, natchniętej ideałami, a zarazem mającej wiedzę świecką.  

Baba prowadził to wszystko dając własny przykład. Jego sposób pracy streszczają 

Jego słynne słowa „Moim przesłaniem jest moje życie”. Misja Baba nie ograniczała się 

do Praśanthi Nilayam czy Indii. Rozprzestrzeniła się szeroko, a wielbiciele przyjeżdżali 

z ponad 120 krajów.  

Ważną stroną misji Baby był nacisk na służbę, czyli sewę jako nieodłączną część 

doskonalenia się w duchowości, w dowolnej religii. „Manawa sewa jest Madhawa 

sewą” [służenie człowiekowi jest służeniem Bogu] - to stwierdzenie kładzie nacisk na 

sewę jako na środek dotarcia do Boga. Dla tego celu Swami pozwolił założyć 

Organizację Śri Sathya Sai, zarówno w Indiach, jak we wszystkich  częściach świata. 

Organizacja na najniższym swoim poziomie składa się z licznych samithi (grup, 

ośrodków). Członkostwo jest dobrowolne, nie ma żadnych opłat dla członków. 

Członkowie samithi uczestniczą w trzech strumieniach działalności: działalności 

duchowej, działalności oświatowej i działalności sewy [tj. służebnej]. Istnienie w 

każdej samithi oddzielnej sekcji dla kobiet jest częścią tego porządku. Działalność 

duchowa obejmuje cotygodniowe spotkania nabożne, gdzie śpiewa się pieśni, 

podkreślające uniwersalizm przesłania Baby w świetle wszystkich religii, ma miejsce 

życzliwy dialog międzyreligijny, a ludzie należący do wszelkich wiar łączą się w 

nabożnej  służbie. Na działalność oświatową składają się kółka studyjne i programy 

Bal Wikas. Działalność służebna wymaga uczestnictwa w różnych przedsięwzięciach 

służby społecznej, zarówno w danej społeczności, jak i poprzez ochotnicze służenie 

przez krótkie okresy czasu w różnych instytucjach, założonych przez Bhagawana Babę 

w całych Indiach i za granicą, obejmujących uniwersytet, szkoły i instytucje medyczne, 

jak również w boskim obrębie Praśanthi Nilayam. Ponadto członków zachęca się do 

odbywania boskiej służby raz w tygodniu we własnych domach z członkami swej 

rodziny. Poprzez Organizację Sewy Sathya Sai świadczono służbę milionom ludzi.   

Oprócz podejmowania powyższych, ciągłych przedsięwzięć, Baba wyobraził sobie 

także systemy dostarczania wody do miejsc, gdzie miliony bezradnych obywateli 

cierpiało wskutek niedostatku wody pitnej. Z Jego boskim natchnieniem i przy Jego 

bezpośrednim zaangażowaniu podjęte zostały ogromne przedsięwzięcia dostarczania 

wody, które rząd uważał za niemożliwe do przeprowadzenia. On je ukończył i 

przekazał rządowi Andhry Pradesh (w tym jedno przedsięwzięcie, które ma być po 

ukończeniu przekazane 23 listopada 2014 roku premierowi Andhry Pradesh), dając 

korzyść setkom tysięcy ludzi.  

  Życie Swamiego jest otwartą książką 

Na poziomie fizycznym te ogromne zadania, podjęte przez Bhagawana i wykonane 

z taką łatwością, sprawiają wrażenie, iż były zadaniami łatwymi. Do mahasamadhi 

Bhagawana 24.IV.2011, w pełni kierował On wszystkimi działaniami. Nic nie uszło 
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Jego uwagi. Wierzył w mikro-zarządzanie i celował w makro-zarządzanie. Jego 

polecenia były nieskazitelnie jasne i krótkie, a równocześnie stanowcze, a jednak 

przepojone miłością i współczuciem. Każdy, kto miał szczęście pełnić jakieś zadanie w 

olbrzymich przedsięwzięciach, podjętych przez Bhagawana Babę czuł, że to wielkie 

błogosławieństwo praz bezcenna sposobność do służenia Bogu. Ale Baba nigdy nie 

czynił wrażenia, że Jego polecenia to boskie rozkazy. Zawsze schodził do poziomu 

ludzkiego i rozmawiał ze swymi bhaktami i urzędnikami na poziomie ziemskim i 

niczego nie uważał za nieistotne. Protokół [tj. zasady zachowania się] był ważny, ale 

nie miał pierwszeństwa przed Jego współczującą postawą.   

Aby dać przykład, kiedy Bhagawan Baba postanowił przeprowadzić się do 

mandiru Jadźur w Praśanthi Nilayam, wydał wielkie przyjęcie w postaci obiadu dla 

urzędników i wybranych zaproszonych. Chociaż Baba nie był zbyt zadowolony z tej 

wielkiej siedziby, jaką dlań zbudowano i często czynił uwagę, że nie potrzebuje tak 

wielkiego domu, to osobiście przyjmował wszystkich gości i z wielką dumą zapraszał 

ich do odwiedzenia wszystkich części tegoż domu, włącznie z Jego pomieszczeniami 

osobistymi. Zapytywał czy gościom jest wygodnie i co myślą o tej siedzibie Swamiego. 

Baba nadzorował osobiście przygotowania posiłków oraz podawanie różnych 

przysmaków gościom. Rolę gospodarza grał doskonale i poruszał każdego gościa do 

głębi swoją prostotą, drobiazgowością, miłością i uczuciem. Baba chciał pokazać 

każdemu, że Jego życie to dla każdego otwarta księga do oglądania, naśladowania i 

wcielania we własne życie w takim samym kształcie.  

Boskie dziedzictwo Swamiego 

Napisanie o spuściźnie awatara Sai jest w krótkim artykule niemożliwością. Za 

wyjątkową cechę Bhagawana Baby wielu poczytuje Jego cuda. Baba często mówił, że 

Jego cuda są jak wizytówki. Wiele razy czynił uwagę, że ludzie przychodzą doń dla 

wielu rzeczy, ale On czeka na bhaktów, którzy przyjdą, aby otrzymać to, co Swami 

przyszedł dawać, co oznacza, że dążenie do dóbr materialnych nie powinno być celem 

życia. Swami często mówił i cytował pisma święte, gdy podkreślał, że ciało ludzkie to 

jedynie środek do podejmowania prawych czynów (Sariramadjam khalu dharma 

sadhanam).  

Swoimi słowami i działaniem Swami objął cały świat.  Wielu bhaktów, którzy nie 

mieli prawie żadnej wymiany słów ze Swamim, czuło w głębi serca że Swami jest im 

bliski, że jest On siłą która ich prowadzi, że należy do ich rodziny. Wielu bhaktów z 

obcych krajów, co nie rozumieli języka telugu, w którym Swami wygłaszał większość 

swoich orędzi, nie miało nic przeciw siedzeniu godzinami przed Nim, w pełni będąc 

pochłoniętymi Jego fizyczną postacią i zaznając uczucia jedności z boskością. Sama 

obecność Swamiego na jakimkolwiek zgromadzeniu wypędzała u setek i tysięcy ludzi 

na owym zgromadzeniu wszystkie ujemne myśli i uczucia, a każdemu sercu dodawała 

radości, poczucia euforii, pokoju i przypływu uczuć. Dziś, przy fizycznej nieobecności 

Swamiego, tysiące bhaktów, gromadzących się w Sai Kulwant, doznaje tego samego 
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uczucia. Tęsknią za tym, aby wrócić i być przed obliczem Pana. Tysiące ochotników 

Sewa Dal z każdego stanu w Indiach przyjeżdża i nadal będzie przyjeżdżało do 

Praśanthi Nilayam na swą pielgrzymkę służby czyli sewy i są oni chętni do podjęcia 

każdego rodzaju sewy, jaki się im powierza. Stawiają czoła przykrej pogodzie 

Puttaparthi, własnym wydatkiem podróżują daleko, poświęcając własny czas i 

energię, nie oczekując w zamian nic, za wyjątkiem łaski Swamiego.  

Boską misję i spuściznę Awatara Sai mogą tam oglądać wszyscy.  Po trzech latach, 

jakie upłynęły od Jego maha samadhi, Swami nadal prowadzi wszystkich swych 

bhaktów jako Nirakar Brahman (bezpostaciowa boskość), porzuciwszy swą ankara 

rupę (postać fizyczną). Głównym przesłaniem Swamiego jest podstawa adwaityjskiej 

filozofii wedanty, która objaśnia, że jest tylko jedna prawda i tą prawdą jest Bóg 

(Ekam sath wiprah bahudha wadanti). Swami wziął sathję (prawdę) jako swe imię i 

prowadził życie, będące przykładem wszystkich pięciu objaśnionych przez Niego 

wiecznych wartości. Na poziomie fizycznym Swami pozostawił spuściznę różnych 

powiernictw oraz instytucji, które założył. Na poziomie duchowym pokazał nam, że 

istniał zawsze i istnieje nadal, Sprawą bhaktów jest dostrajać swą częstotliwość do 

boskiej częstotliwości Pana i cieszyć się zawsze błogością Jego towarzystwa - przez 

bycie w każdej chwili w obecności Pana i przez postrzeganie Pana w każdej istocie 

wokół nas.  

 Autor, Śri S.S. Naganand, jest emerytowanym adwokatem i członkiem rady 

zarządzającej Śri Sathya Sai Central Trust. 

 

 

Z naszych archiwów 

 

Ucieleśnienia miłości! 

Satjam (prawda) przejawiła się we wszechświecie. Bez prawdy nie może być 

wszechświata. Wszystko wypłynęło z prawdy.  

Wszelkie bogactwo, wszelkie przyjemności pochodzą z prawdy. Wedy, Upaniszady 

i wszystkie pisma święte mają swój początek w prawdzie. Prawda jest właściwą 

siedzibą Boga. Prawda i Bóg są nierozdzielni.   
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Miłość jednoczy wszystkich 

Zasiewajcie nasiona szlachetnych myśli, pozwólcie im wyrosnąć na olbrzymie 

drzewa i niech ludzie chronią się pod nimi. To jedyny podarunek urodzinowy, którego 

u was szukam. Wasz dobrobyt jest waszym podarunkiem dla mnie. Stańcie się 

przykładnymi ludźmi. Rozwińcie przekonanie, iż boskość, którą czcicie, która jest 

waszym ulubionym bóstwem i jest w was.  

Uczyńcie z siebie wieniec, a ja będę nicią, trzymającą wszystkie te kwiaty razem. 

Uważajcie się za dzieci jednej matki, należące do rodziny ludzkiej. Nie dawajcie pola 

różnicom rasy, wyznania i narodowości. Wszyscy należą do kasty ludzkości i religii 

miłości. Ta sama rzecz, np. woda, jest nazywana różnie w różnych językach. Podobnie 

Bóg jest jeden, niezależnie od imienia, jakiego się używa - czy będzie to Allah, Jezus, 

Budda czy Rama - miejcie tę wiarę. Nie krytykujcie żadnej religii. Przez ten 

uniwersalizm, przynieście Bhagawanowi radość. 

 Ucieleśnienia miłości!  

Wszechświat jest napełniony miłością. Miłość jest prawością. Miłość jest prawdą. 

Wszechświat ten opiera się na miłości. Człowiek, zagubiony w przemijających 

przyjemnościach ziemskiego życia, zapomina o tym najwyższym pierwiastku miłości. 

Co jest tego przyczyną? Wzrosło samolubstwo, zmniejszyła się zaś bezinteresowność. 

Szeroko rozpowszechniona jest ciasnota poglądów. Otwartość serca zmniejszyła się. 

Wzrosły pragnienia. Ideały znikają. W życiu ludzkim przeważa samolubstwo i własne 

korzyści.   

Serce bez miłości jest cmentarzem. Miłość dowodzi istnienia boskości. Jest 

wszechobejmująca. Jest podstawą dla jedności ludzkiej. Ludzką jedność osiągnie się 

dopiero wówczas, kiedy odejdzie samolubstwo, a wzrośnie wiara w boskość.   

Miłość Swamiego przyciąga wszystkich   

Tam gdzie przeważa miłość, nie będzie pola dla nienawiści czy zawiści. Miłość nie 

ma żadnej wspólnej drogi ze złymi myślami i czynami. Miłość powinna być stała i 

niezachwiana. Ja nie pragnę niczego. Mam trzy "p" [gra słów w języku angielskim – 

przyp. tłum.]. Jednym jest czystość [ang. purity]. Drugim jest cierpliwość [ang. 

patience]. Trzecim jest wytrwałość [ang. perseverance]. To właśnie te trzy wartości 

uzyskały szacunek świata. Do tych, co się zgromadzili się, nie wysłano żadnych 

zaproszeń. Wszystkich ich przyciągnęła jak magnes miłość Swamiego. Niektórzy mogą 

spytać, dlaczego - jeśli ten magnes jest tak potężny - niektórych ludzi nie przyciągnie 

do Swamiego. Przyczyną jest to, iż niektórzy ludzie są jak zardzewiałe żelazo, którego 

przyciągnąć nie może żaden magnes. Niechaj usuną tę rdzę, a będą przyciągnięci przez 

magnes. Rdzą i pyłem, które ich pokrywają, są: ich nienawiść i pragnienia, ich zawiść i 

chciwość. Jeżeli oczyścicie się z tychże, to gdziekolwiek jesteście, będziecie moi, a ja 

będę wasz.  Swami troszczy się o ludzi bezradnych i opuszczonych.   
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 Krzewcie w swoich sercach świętą miłość. Ta miłość nie tylko zbawi wasze 

życie, ale będzie również krzewiła dobrobyt wszędzie wokół was.  

Nie musicie ofiarowywać niczego oprócz miłości. W Praśanthi Nilayam nie są 

dozwolone żadne ofiary. Pozwolenie na wstęp ma tu jedynie miłość.  

 Wybrane z orędzi urodzinowych Bhagawana.   

 

 

Dr Narendranath Reddy 

 

Prawdę mówiąc, nie możecie pojąć istoty mojej rzeczywistości, ani dziś ani nawet po 

tysiącletniej ascezie czy żarliwych dociekaniach, nawet jeśli do tego wysiłku dołączy 

cała ludzkość… To jest ludzka postać, w której przejawia się każda boska istota, każdy 

boski pierwiastek, to znaczy wszystkie imiona i postaci przypisywane Bogu przez 

człowieka. 

– Śri Sathya Sai Baba,  

Pierwsza Światowa Konferencja, 17 maja 1968   

 

Znana śloka sanskrycka (wiersz) w Siwa Mahima Stotrze słusznie zauważa, że 

nawet jeśli Matka Saraswati (bogini wiedzy) miałaby przez wieczność pisać o 

chwałach Pana, używając jako pergaminu powierzchni całej ziemi, wód wszystkich 

oceanów jako atramentu, a wszystkich gór z niezliczonymi drzewami jako pióra, nie 

podołałaby owemu zadaniu, gdyż jego cechy i chwała są bezgraniczne. Jedynie dzięki 

Jego łasce jestem w stanie podzielić się nikłą częścią Jego chwały i Jego misji. Ba, 

patrząc z najwyższego pułapu nie-dwoistości, jedynie On jest tym, co daje natchnienie, 

jedynie On jest pisarzem, a nawet piórem, ponieważ On jest jedyny, bez drugiego.  

 Ucieleśnienie miłości 

Tak jak księżyc można widzieć jedynie dzięki poświacie księżycowej, a nie przy 

pomocy świeczki, tak samo Sathya Sai, będącego ucieleśnieniem miłości, można zaznać 
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tylko poprzez miłość. Jeśli sedno życia i nauk Bhagawana Śri Sathya Sai Baby może 

streścić jedno słowo, to będzie nim miłość. Ukazał nam ścieżkę miłości, która jest 

królewską drogą do celu ludzkiego życia, mianowicie do zdania sobie sprawy z naszej 

boskiej istoty. 

W 1984 roku w drodze do Praśanthi Nilayam, przejeżdżałem przez Singapur. 

Odwiedziłem kilka ośrodków Sathya Sai, byłem świadkiem materializacji wibhuti i 

nektaru wydzielanego przez zdjęcia Baby oraz innych cudów. Gdy Swami wezwał 

naszą rodzinę na spotkanie, ja w swojej ekscytacji opowiedziałem Mu o tych cudach.  

Swami powiedział mi, że cudów było tak dużo, że każdy dom i każda osoba ich 

doświadczała, świadomie lub nieświadomie. Po wielu latach zdecydowałem się na 

opublikowanie tych szczególnych stwierdzeń Swamiego.  

Od wielu lat miałem błogosławioną sposobność podróżowania po świecie w 

imieniu Organizacji Sathya Sai, która szerzy przesłanie Swamiego w 126 krajach 

poprzez około 2000 ośrodków Sai. W trakcie tych podróży byłem przejęty, gdy 

dowiadywałem się o zadziwiających cudach od wielu wielbicieli na całym świecie, 

ujawniających wszechobecność Bhagawana i boską opiekę oraz  wielkoduszne 

projekty służebne i humanitarne, chwalone przez władze samorządowe.   

Boski żywiciel 

17 maja 2014 czołowa gazeta w Nepalu napisała o 99-letnim starcu z miejscowego 

plemienia, który odżywiał się wyłącznie dzikimi bulwami. Niestety, z powodu suszy 

nawet bulwy nie wyrosły i przez 17 dni starzec był głodny. Dwóch wolontariuszy 

Sathya Sai natychmiast udało się na poszukiwanie tej osoby z workiem pełnym ryżu i 

innych suchych produktów. Ów człowiek żył daleko w lesie. Dotarcie doń wymagało 

pięciu godzin męczącej wędrówki po trudnym obszarze. Bhaktowie Sathya Sai dotarli 

do tego człowieka i ofiarowali mu jedzenie wraz ze zdjęciem Swamiego. Popatrzył 

przez parę chwil na to zdjęcie i rzekł: „Tak, to jest ten człowiek. Widziałem Go we śnie 

zeszłej nocy. Miał na sobie to samo żółte ubranie”. Najwyraźniej przyjaciele i krewni 

tego człowieka opuścili go i z powodu swego położenia rozważał samobójstwo. 

Powiedział, że we śnie przyszedł doń Bhagawan i pocieszył go, mówiąc: „Nie 

powinieneś być przygnębiony. Jutro przyjdą dwie osoby i dadzą ci wystarczająco dużo 

jedzenia, zatroszczą się o ciebie. Powinieneś poniechać tej myśli o samobójstwie”. 

Kiedy ten starzec to opowiadał, coś w nim pękło i ze łzami w oczach rzekł: „Rano 

myślałem, że jest to jeden z tych nieistotnych snów, jakie zwykle mamy. Ale teraz, 

ponieważ wy dwaj przyszliście, jak zapowiedział ten człowiek we śnie, widzę, że On 

musi być Bogiem”.  

Miejscowy ośrodek Sathya Sai postanowił później dostarczać owemu starcowi 

jedzenie przez resztę jego życia.   
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  Boska misja 

Jego przesłanie „Kochajcie wszystkich, służcie wszystkim” oraz Jego system 

całkowitego kształcenia, opartego na wartościach ludzkich, rozprzestrzenił się po 

wszystkie zakątki świata, bez względu na rasę, religię, narodowość i barwę skóry. Jego 

życie jest jego przesłaniem, a On nadal daje milionom na całym świecie natchnienie 

do tego, aby żyć zgodnie z wzorcem mówiącym, że służenie człowiekowi jest służbą 

Bogu. Śri Sathya Sai Baba podniósł ludzkość poprzez swe uniwersalne nauki i 

niezliczone przykłady miłości i służby, obejmujące zapewnianie potrzebującym 

darmowego jedzenia, bezpłatnej opieki zdrowotnej, bezpłatnego wykształcenia, 

bezpłatnej dostawy wody i innych usług. Ogólnoświatowy wymiar, do którego 

rozrosło się cicho Jego dzieło, jest zdumiewający i w dziejach ludzkości bezprzykładny. 

Międzynarodowa Organizacja Śri Sathya Sai jest zrzeszeniem duchowo-

dobroczynnym, obejmującym wszystkie religie, wszystkie wiary i wszystkie 

narodowości. Przemiana ludzkiego serca dokonuje się poprzez wykonywane z miłością 

działania oświatowe, duchowe i  bezinteresowną służbę. 

 Edukacja Sathya  Sai  

Swami mówi: "Celem wykształcenia jest charakter". On jest tym, co daje pobudkę 

do czynów i jest przewodnikiem w rozwoju edukacji Sathya Sai. Wyróżniającą cechą 

tego systemu kształcenia jest jego filozofia mówiąca, że rozwijanie dobrego charakteru 

jest równie ważne jak rozwijanie umiejętności  zarabiania na życie. Oświadczył, że to 

kształcenie powinno kłaść nacisk na wcielanie w życie pięciu wartości ludzkich: satji 

(prawdy), dharmy (prawości), śanti (pokoju), premy (miłości) i ahimsy 

(niekrzywdzenia).   

Rewolucyjne w koncepcji i wszechstronne w zakresie zasady edukacji Sathya Sai 

stają się trwającym całe życie procesem nauki i przemiany dla mężczyzn, kobiet i dzieci 

we wszystkich częściach świata. Istnieje 30 instytutów Edukacji Sathya Sai oraz 

39 szkół Sathya Sai w różnych krajach świata. Instytucje te szerzą oświatę opartą na 

wartościach poza Indiami. Zajęcia Wychowania w Wartościach Ludzkich Sathya Sai 

organizowane są też w społecznościach. Wiele krajów i ich oficjalne systemy 

oświatowe poważają ów system kształcenia, łączący duchowość z akademickimi 

programami nauczania, uznając szkoły Sathya Sai za ich akademicką doskonałość i 

stosowanie wartości ludzkich. 

W dodatku ośrodki Sathya Sai organizują na całym świecie zajęcia z wychowania 

duchowego Sai dla dzieci w wieku 3-18 lat.   

Światowa misja zdrowotna Sathya  Sai  

Śri Sathya Sai Baba uważał, że bezpłatna opieka medyczna jest niezbywalnym 

prawem każdego człowieka, bez względu na rasę, religię, kastę, wyznanie czy 

położenie ekonomiczne. Z tymi szlachetnymi ideałami w odległej wiosce Puttaparthi 

założony został w 1956 roku pierwszy szpital Sathya Sai.  
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W ciągu ostatnich 58 lat ta misja opieki zdrowotnej rozkwitła do postaci 

olbrzymiego światowego systemu, świadczącego bezpłatną opiekę zdrowotną w wielu 

krajach, przy wykorzystaniu z zasad nauczanych przez Śri Sathya Sai Babę. Zasady te 

dostarczają razem ram dla wzorowej opieki zdrowotnej.   

Dzisiaj jest na świecie wiele szpitali i klinik pod opieką Organizacji Sathya Sai. 

Lekarze z miłością i współczuciem zapewniają potrzebującym wszechstronną, wysokiej 

jakości i bezpłatną opiekę medyczną. Ten ogólnoświatowy wysiłek lekarzy i 

wolontariuszy Sathya Sai cechuje się doskonałością, wszechstronnością i wytrwałością 

w zapobieganiu chorobom i podtrzymywaniu dobrego zdrowia u wszystkich. 

Corocznie ponad 170 tysięcy pacjentów otrzymuje bezpłatnie opiekę zdrowotną na 

międzynarodowych obozach medycznych, dentystycznych czy związanych ze 

wzrokiem oraz w klinikach w ponad 35 krajach. To również około 29 tysięcy pacjentów 

z oddalonych od świata wiosek, którzy otrzymują opiekę zdrowotną  poprzez ruchome 

kliniki Sathya Sai w Indonezji, niosących im usługi medyczne w małych autobusach, 

mogących się z łatwością przemieszczać.   

Dodatkowo w niektórych krajach, gdzie istnieje niedobór lekarzy specjalistów, 

organizuje sie usługi specjalistyczne. Na przykład na wyspie Fidżi lekarze Sai 

przeprowadzili medyczny obóz neurologiczny i wykonywali złożone operacje 

neurologiczne, obejmujące usuwanie nowotworów mózgu oraz nowotworów rdzenia 

kręgowego. W Gujanie lekarze Sai wykonali 52 złożone operacje włókniaka 

macicznego w listopadzie 2013, aby ulżyć w bólu i cierpieniu ubogim kobietom, 

czekającym na to cierpliwie od 4-7 lat.   

 Służba dla społeczeństwa  

Woda to eliksir życia. Dostępność wody pitnej jest ważna dla zdrowia ludzkiego  

na całym świecie. Dzięki łasce Bhagawana w wioskach okręgu Anantapur w Indiach 

rozpoczęło się pierwsze przedsięwzięcie doprowadzenia wody pitnej  ubogim ludziom. 

Następnie zapoczątkowano wiele olbrzymich przedsięwzięć związanych z wodą pitną; 

zapewniły one milionom ludzi wodę do picia. Czerpiąc natchnienie z owych 

dotyczących wody pitnej przedsięwzięć, Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z 

Nepalu, Salwadoru i Indonezji wdrożyła wiele podobnych przedsięwzięć, żeby 

zapewnić wodę potrzebującym.  

Działania służebne Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai obejmują 

dostarczanie jedzenia, ubrań, przedmiotów szkolnych i codziennych racji ludziom 

potrzebującym; budowanie i naprawianie domów oraz budynków społecznych, 

odwiedzanie domów starców, więzień i szpitali rekonwalescentów, pomaganie w 

nauce oraz niesienie pomocy ofiarom katastrof, takich jak huragany, powodzie i 

trzęsienia ziemi. Wiele ośrodków i grup Sathya Sai utrzymuje banki żywności, które 

dostarczają obecnie jedzenie i inną pomoc zubożałym rodzinom. Natchnieni 

przesłaniem Bhagawana, również dzieci i młodzież czynnie biorą udział w tych 

działaniach.   
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 Pomoc po katastrofach  

Katastrofy przyrodnicze sieją spustoszenie, dotykając życia wielu ludzi na całym 

świecie. Pomoc podczas takich nieszczęść była prędko i z miłością niesiona na wielu 

obszarach świata, w tym w Chorwacji, Serbii, Bośni i Hercegowinie, dotkniętych 

powodziami bałkańskimi; na Filipinach, w które uderzył straszliwy tajfun "Haijan"; na 

wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, spustoszonym przez huragan "Sandy"; 

na Haiti, zniszczonej straszliwym trzęsieniem ziemi; na nisko położonych obszarach 

koło Dżakarty w Indonezji, zatopionych przez powódź; w regionie Emilii we Włoszech, 

dotkniętym trzęsieniem ziemi i w odległych wioskach na Śri Lance, zasypanych przez 

osuwiska ziemi wywołane gwałtownym deszczem i powodziami. Jest też wiele innych 

przykładów.  

W wielu krajach te szlachetne i wzorowe działania na rzecz społeczności zdobyły 

sobie wyrazy uznania i nagrody ze strony samorządów oraz rządów.    

 Służenie człowiekowi jest służbą Bogu  

Bezinteresowna służba jest być może jedynym, najskuteczniejszym i powszechnym 

narzędziem rozumienia, doświadczania i wyrażania boskiej zasady miłości Swamiego. 

Służenie to miłość w działaniu. Swami mówi, że najlepszym sposobem kochania Boga 

jest kochanie wszystkich i służenie wszystkim. Głównym celem Organizacji Sathya Sai 

jest pomoc człowiekowi w zdaniu sobie sprawy z jego wrodzonej boskości poprzez 

praktykowanie boskiej miłości drogą bezinteresownej służby. Swami wyjaśnił też, że 

najważniejsza jest jakość służenia, nie zaś ilość.  

Rozstrzygający jest duch, czyli pobudka, z jaką się służy. Kiedy świadczymy służbę, 

powinniśmy czuć, że służymy Bogu. Dlatego mówi On: „Służenie człowiekowi jest 

służeniem Bogu”. Wykonywana w ten sposób służba sprawia, że zdajemy sobie 

sprawę, iż „służba jest świadczona przez Boga Bogu i dla Boga”. Osoba, która służy, 

odbiorca tej służby oraz proces służenia są jednością — i wszystkie są boskie. Tak jak 

dowodem deszczu jest mokra ziemia, tak czysta, bezinteresowna i pełna miłości służba 

przekształca nas i radujemy się najwyższym spokojem i równowagą - tym "spokojem, 

który przekracza rozumienie".   

Wspomniane powyżej dzieła i cuda są jedynie próbkami niezliczonych i 

wprawiających w podziw zdarzeń, które dzieją się codziennie na całym świecie. W 

Ewangelii św. Jana, będącej osobistym świadectwem ucznia odnośnie życia Jezusa, Jan 

pisze: „Zaświadcza o tych rzeczach i napisał je uczeń... Ale jest też wiele innych rzeczy, 

które Jezus zrobił; gdyby każda z nich została spisana, przypuszczam, że świat nie 

pomieściłby książek, jakie zostałyby napisane”. Podobnie uważam, że niemożliwe jest 

udokumentowanie wszystkich wspaniałych cudów, boskich dzieł i przykładów boskiej 

łaski Swamiego, mających miliony świadków na całym świecie, a wciąż 

zadziwiających i zachwycających ludzi na całej ziemi!   
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Kochający Pan Sai zapewnił nas, że jeśli mamy tęsknotę w sercu,  możemy zaznać 

Jego czystej, bezwarunkowej i bezinteresownej miłości, czerpiąc wtedy niezmąconą i 

wieczną błogość. Kochajmy Go wszyscy całym sercem, umysłem, duszą i z całych sił i 

każdą chwilę życia poświęcajmy na służenie Mu oraz Jego stworzeniu.   

Samasta lokah sukhino bhawantu! (Oby wszystkie istoty ze wszystkich światów 

były szczęśliwe!) 

–  Autor, dr Narendranath Reddy, jest przewodniczącym Rady Praśanthi, ciała 

zarządzającego Międzynarodową Organizacją Sathya Sai. 

 

R. J. Rathnakar 

 

Nie chwiej się ani nie zbaczaj z drogi, gdy sprawy idą nie tak. 

Dojrzałe jest serce tego, kto ciągle się uśmiecha, 

zostawiając za sobą rozdrażnienie i zmartwienia „. 

– Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 

 

Ci, co są stali w radości jak i w smutku, zdobędą szczególne miejsce w sercu 

Bhagawana. Będąc wychowanym w Jego boskiej bliskości, zdołałem dzięki, Jego łasce, 

rozwinąć umysł, który nie reaguje nadmiernie na smutki czy radości. Jakiż jednak jest 

pożytek z widzenia Swamiego,  który obdarzał nas wszystkich hartem ducha, jeśli nie 

nauczyliśmy się choćby tyle? Bhagawan, wiedziony swym niezgłębionym 

współczuciem, narodził się jako awatar Sai dla ochrony wielbicieli Boga. Jest jedyną 

siłą prowadzącą i ochraniającą wszystkie istoty.    

  Miejcie wiarę i zachowujcie spokój  

Opowiem o tym, jak dał mi najłaskawiej drugie życie. Był to grudzień 2010 roku. 

Właśnie zakończyły się uroczystości 85. Urodzin Bhagawana, a my błogo radowaliśmy 

się owymi dniami, pełnymi słodkich wspomnień.   

27 grudnia musiałem pojechać do Anantapur, by wykonać pewną konieczną pracę. 

Zwykle przed wyjazdem z Puttaparthi z powodu jakiejś pracy powiadamiałem 

Swamiego i przyjmowałem Jego błogosławieństwo. Owego dnia jednak nie miałem 

sposobności otrzymania pozwolenia Swamiego, a mojej podróży do Anantapur nie 
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można było odłożyć. Nie mając wyboru, a sądząc też, że wyjazd i powrót zajmie mi 

jedynie trzy godziny, podążyłem do Anantapur.   

W drodze powrotnej dotarliśmy do Puttaparthi, ok. godziny 1.30 po południu. 

Kierowca prowadził samochód bardzo szybko. Nie było ruchu drogowego i droga była 

pusta. Nagle samochód zaczął gwałtownie skręcać ku poboczu drogi, przy tej wielkiej 

prędkości. W chwili,  gdy ostrzegałem kierowcę, samochód walnął w drzewo z 

ogłuszającym hukiem. Wszystko zdarzyło się w jednej chwili i ta chwila zostawiła 

niezatarte wspomnienie w moim życiu.  

Siląc się na spokój, zobaczyłem wokół siebie okropny widok! Wszyscy moi 

współpasażerowie byli zalani krwią, mając różne rany i byli ściśnięci między 

siedzeniami. Przednia część samochodu była zupełnie zniszczona. W miejscu silnika 

było wielkie drzewo tamaryndowe.   

Właśnie w chwili tamtego zderzenia miałem uczucie, że ktoś mnie mocno 

przytrzymał. Być może z tego powodu, jak stwierdziłem, siedziałem nietknięty na 

swoim siedzeniu. Ale moja prawa noga była poza kontrolą i majtała się na ziemi, przez 

podłogę samochodu, gdyż ta otworzyła się pod wpływem wypadku. Nie miałem 

wątpliwości, że noga jest złamana. Nie mogłem w ogóle się ruszyć, bezustannie jednak 

śpiewałem „Sai Ram”. W międzyczasie nadbiegło ku nam kilku przechodniów. 

Rozpoznali mnie i natychmiast zabrali nas wszystkich do superspecjalistycznego 

szpitala Śri Sathya Sai. Otrzymawszy wieść o tym, moja żona i wszyscy członkowie 

rodziny pędem przybyli do szpitala i doznali wstrząsu, widząc mnie zalanego krwią. 

Wykonano prześwietlenie rentgenowskie, tomografię komputerową itd. Lekarze byli 

bardzo zmartwieni. 

Moja prawa kość biodrowa była złamana. Kość udowa również, kolano było 

rozbite na kawałki. W głowie tkwiło wiele kawałków szkła. Ponieważ prawie 

wszystkie główne kości prawej nogi były połamane, miało miejsce krwawienie 

wewnętrzne – straciłem ok. dwóch litrów krwi.   

Powiadomiono Swamiego. Czy matka może czekać, dowiedziawszy się o chorobie 

dziecka? Swami natychmiast przybył do szpitala. Kiedy dowiedziałem się o Jego 

przybyciu, miałem w głowie wiele myśli. Chociaż przechodziłem potworny ból, 

postanowiłem pokazać Swamiemu uśmiechniętą twarz. Kiedy na oddział intensywnej 

opieki wszedł Swami, moja żona, matka i inni członkowie rodziny byli we łzach. Ale ja 

z uśmiechniętą twarzą spojrzałem na Swamiego.   

- Jak to jest, że się uśmiechasz, gdy wokół ciebie wszyscy są we łzach? - spytał 

Swami.  

- Kiedy Swami jest ze mną, czy mogę płakać? - odparłem.   

Swami z wielkim współczuciem pocieszał wszystkich. Z przejęciem patrzyłem, jak  

Swami podszedł do mojej żony, która była wstrząśnięta. Swami poszedł do niej i 

powiedział: 
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- Cóż zrobić? Twój mąż wyjechał z Puttaparthi, nie zawiadomiwszy mnie! Nie 

martw się, wszystko będzie dobrze! 

Co mogę powiedzieć? Swami nie dał mi możliwości powiadomienia Go o mojej 

podróży. Pozostałem spokojny i odważny, z pełną wiarą, iż Swami jest ze mną.   

Swami spędził z nami prawie godzinę. Porozmawiał z lekarzami, udzielił im 

pouczeń, na koniec zaś poddał mnie jeszcze jednemu wielkiemu sprawdzianowi.  

- Jutro jest wtorek i aśtami titi (ósmy dzień po nowiu albo pełni księżyca); niech 

operacja zostanie wykonana w środę, dzień później - powiedział Swami, wyznaczając 

ów czas, zanim wyjechał do mandiru.   

To oznaczało, że muszę czekać na tę operację jeszcze 48 godzin, znosząc ten 

potworny ból i wewnętrzny krwotok oraz wszystko inne! Lekarze byli zakłopotani, a 

członkowie rodziny oniemiali i wstrząśnięci.  

  Boski wybawca i obrońca   

Polecenia Swamiego zdawały się zaprzeczać normalnemu postępowaniu w takich 

nagłych wypadkach! Jeśli chodziło o mnie, słowo Swamiego było rozstrzygające. Czyż 

Swami nie zna mojego stanu, po tym jak uratował mi życie w tak okropnym 

wypadku?   

Poczyniono przygotowania do operacji na godzinę 9 rano w środę, zgodnie z 

poleceniami Swamiego. Około 8.30 rano Swami przyjechał do szpitala, dodał mi 

odwagi i pobłogosławił przed posłaniem mnie na salę operacyjną. Operacja zajęła 

prawie 11 godzin.   

Nazajutrz również Swami przyszedł, dotykał swą boską dłonią całą nogę i 

zapewnił mnie, że wszystko będzie dobrze.   

Na oddziale intensywnej terapii pozostawałem prawie 4 tygodnie. Swami 

wielokrotnie przychodził, aby mnie zobaczyć. Przyjechał do mnie nawet w dzień 

wypisania ze szpitala. Wysłał samochód, aby zabrał mnie do pokoju, blisko siedziby 

Swamiego. Jak możemy określić taką miłość! Jak spłacić dług wdzięczności wobec tego 

ucieleśnienia współczucia, które okazało mi tak wielką miłość! Tradycyjne 

powiedzenie mówi, że cokolwiek się dzieje, jest dla naszego własnego dobra. Ten 

wypadek umożliwił mi bezpośrednie zaznanie boskiej miłości.   

Po przeniesieniu mnie ze szpitala do pokoju w aszramie, mogłem codziennie 

słuchać wszystkich śpiewów wedyjskich oraz bhadźanów. Pewnego dnia było mi 

smutno, że nie jestem w stanie dostąpić darszanu Swamiego. Właśnie wówczas 

usłyszałem jakiś szelest i Swami wszedł do mojego pokoju, mówiąc: 

- Jak się masz, mój drogi?  

Jedno serce nie wystarczy, aby pomieścić tę bezgraniczną radość. 



Sanathana Sarathi   listopad  2014  

© Organizacja Sathya Sai 

32 

- Szybko wracaj do zdrowia i chodź. Jest tyle pracy do zrobienia w Truście - 

powiedział.  

Miałem utrzymującą się w umyśle wątpliwość, czy w ogóle będę w stanie chodzić. 

Wątpliwość ta została rozproszona wraz z owymi słowami Swamiego.  

Po półrocznym poruszaniu się na wózku inwalidzkim byłem w stanie chodzić 

normalnie. Prawdę mówiąc, to Swami sprawił, że chodzę. Wierzcie lub nie, ale 

potrafiłem wspiąć się z członkami mojej rodziny na szczyt Twierdzy Golkonda, która 

jest na małej górze, kiedy udałem się z nimi do Hajdarabadu. Stojąc na szczycie 

zadzwoniłem do swego chirurga i podzieliłem się z nim tą radością. Oczywiście, mocno 

podziękowałem swojemu Boskiemu Chirurgowi za całą dobroć, jaką mnie obsypuje. 

Jeśli tylko mamy bezgraniczną wiarę, że Swami troszczy się o wszystko, On na pewno 

będzie nas chronił. Nie ma potrzeby, żebyśmy szukali innego Boga w czasach rozpaczy.   

On, który jest obrońcą wszechświata, na pewno odpowie nawet na nasze drobne 

apele o ochronę.  Prawdziwym nieszczęściem jest to, że wszyscy jesteśmy porwani 

przez gwałtowne fale tego oceanu ziemskiego życia.  Uchronić nas od tego może 

jedynie Swami. Modlę się do tego Najwyższego Pana Sai o to, aby przelał na nas swą 

dobroczynną łaskę, tak abyśmy ciągle uśmiechali się i zachowywali równowagę w 

każdej sytuacji nie do zniesienia, poddając się Jego woli.   

 Autor, Śri R. Dź. Rathnakar, jest członkiem rady zarządzającej Śri Sathya Sai Central Trust.   

 

 

Sprawozdanie 

 

Z okazji 59. rocznicy uroczystego otwarcia szpitala ogólnego Śri Sathya Sai, jego 

pracownicy 5 października 2014 przedstawili koncert muzyki nabożnej. Rozpoczęty 

wersem z Guru Wandana (uwielbienie guru) „Brahmanandam Parama Sukhadam”, 

ogniskował się on wokół pojęcia Bhagawana Śri Sathya Sai Baby jako Sadguru 

ludzkości. Następną pieśnią była „Bhadźanandame Sai”, wyrażająca wdzięczność 

Bhagawanowi, po niej zaś nastąpiła Guru Stotra (wiersze ku chwale Guru). Potem 

była lubiana pieśń „Satja dharmamu śanti premalato” - którą wielokrotnie śpiewał 

Bhagawan - a po niej utwór Purandaradasy. Występ zakończył się znakomitym 

wykonaniem dwóch bhadźanów. Śpiewacy wykonywali każdą pieśń ze szczerym 
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oddaniem dla Bhagawana, czyniąc ów 50-minutowy występ, ozdobiony pięknym 

komentarzem, sutą ucztą duchową dla bhaktów.   

  WRISZASENA: DZIELNY WOJOWNIK  

Rodzaj sztuki ludowej zwany jakśaganą ożył w Praśanthi Nilayam, kiedy studenci 

Akademii Zintegrowanej Edukacji z Bhadrawathi w stanie Karnataka przedstawili 

12.10.2014 opowieść o Wriszasenie, odważnym wojowniku z wojny opisanej w 

Mahabharacie. Uczynili to w słynnym, karnatyjskim stylu 12 października 2014. Sztuka 

mówiła o tym, jak 14-letni odważny chłopiec upokorzył na polu bitwy potężnego 

Bhimę pokazując wielkie bohaterstwo. Znakomita gra aktorska studentów, doskonała 

charakteryzacja i stroje oraz porywające tańce oczarowały widownię  przez blisko 

godzinę. Po tym występie gratulowano uczestnikom owej jakśagany i podarowano im 

ubrania. Następnie miały miejsce bhadźany, zakończone [odtworzoną z nagrania] 

pieśnią „Ćittaćora Jaśoda ke bal” (syn Jaśody, który kradnie serca bhaktów), 

zaśpiewaną przez Bhagawana.    

Występ ów odbył się na okoliczność spotkania koordynatorów Śri Sathya Sai 

Widja Wahini. Przybyło, aby w nim uczestniczyć, ponad 100 studentów i 75 

nauczycieli.   

  PIELGRZYMKA Z UTTARA KANNADA  

Ponad 2.500 bhaktów przybyło do Praśanthi Nilayam na pielgrzymkę  z okręgu 

Uttara Kannada w stanie Karnataka. W ramach tej pielgrzymki uczniowie Bal Wikas i 

młodzież z owego okręgu zatańczyła 18 października 2014 ciąg tańców na temat: 

„Postaci jest wiele, Bóg jest jeden”. Rozpocząwszy tańcem ku chwale Pana Ganeszy, 

wykonali porywające tańce przedstawiające chwałę Pana Ramy, bogini Durgi, Pana 

Dattatreji, Pana Siwy, Pana Witthaia, Pana Kriszny i Pana Ramy oraz wielkiego 

bhakty Pana Ramy, Hanumana - oraz opowieści o nich - kończąc swój występ 

przesłaniem Bhagawana Śri Sathya Sai Baby o jedności wszystkich wiar.   

  DZIEŃ DEKLARACJI AWATARA   

Dla upamiętnienia 20 października 1940, kiedy to Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 

oznajmił, że jest awatarem - przygotowano w Praśanthi Nilayam różne występy 

muzyczno-kulturalne. W przeddzień tego ważnego dnia, 19 X 2014, odbyło się piękne 

taneczne przedstawienie teatralne „Awatarana uddharana” (inkarnacja Pana dla 

odkupienia człowieka) w wykonaniu dzieci Bal Wikas i młodzieży z okręgu Zachodniej 

Godawari z Andhry Pradesh oraz Telangany. Przedstawienie ukazywało, jak boskie 

dziecko, Sathjanarajana Radżu, oświadczyło w wieku 14 lat, że jest Sathya Sai Babą, 

przybyłym na ziemię dla ocalenia ludzkości. Ozdobione słodkimi pieśniami i pięknymi 

tańcami dzieci przedstawienie ukazało boską misję Bhagawana - „Kochajcie 

wszystkich, służcie wszystkim” - i naświetliło Jego boską chwałę.  

 Po tym nastąpiły bhadźany, zakończone śpiewaną przez Bhagawana pieśnią 
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„Hari bhadźan bina”. Prawie 2.000 bhaktów z okręgu Zachodniej Godawari przybyło 

do Praśanthi Nilayam na pielgrzymkę, aby uczestniczyć w obchodach tego ważnego 

wydarzenia. Uroczystości poranne 20 października 2014 objęły pełen czci hołd 

muzyczny złożony Bhagawanowi przez uczniów Bal Wikas i młodzież z okręgu 

Zachodniej Godawari. Rozpocząwszy swój występ o 8.30 rano, śpiewacy owi ukazali - 

przez pełne oddania wykonanie nabożnych pieśni - boską chwałę Bhagawana.  

Uroczystości popołudniowe rozpoczęło pouczające  przemówienie wybitnego 

mówcy, Śri W. S. R. Murthy'ego z Hajdarabadu. Składając płomienny hołd 

Bhagawanowi, mówca ten wezwał wszystkich do pamiętania o głębokich słowach 

Bhagawana, takich jak „Kochajcie wszystkich, służcie wszystkim”, „Zawsze pomagajcie, 

nigdy nie rańcie” i stosowania ich we własnym życiu, co nie tylko uczyni świat 

lepszym miejscem do życia, ale spowoduje także ich własną przemianę. Potem 

uczniowie i studenci Bhagawana złożyli poruszającą duszę ofiarę muzyczną - 

mianowicie pięknie śpiewając pieśni „Prema prawaham” (Fala miłości) oraz „Sai 

śaranam Baba śaranam” (Oddajcie się  lotosowym stopom Sai). Pieśniom owym 

towarzyszyło wyświetlanie filmów wideo z darszanu Bhagawana, które ożywiły 

słodkie wspomnienia z dawnych czasów. 

  DIPAWALI  I NOWY ROK GUDŻARATU  

Znakomitymi występami muzyczno-kulturalnymi dzieci Bal Wikas i młodzieży z 

Gudżaratu odznaczyły się obchody święta Dipawali - 23 października 2014 - i Nowego 

Roku Gudżaratu - 24 października bieżącego roku.  

Uroczystości w pomyślny dzień Dipawali 23 X br. otworzyła młodzież Sai 

(dziewczęta) z Gudżaratu pieśnią nabożną „Sai maa dajamaji Sai dźanani maa” 

(O współczująca Matko Sai). Po owej zachwycającej pieśni nastąpił żywy taniec 

uczniów Szkoły Śri Sathya Sai z Suratu.  

Ostatnią częścią uroczystości było przedstawienie teatralne, z jakim wystąpili 

bhaktowie z Saurasztry. To półgodzinny dramat o nazwie „Służba z duchowością” 

nakreślił tło nieszczęśliwego trzęsienia ziemi w Gudżaracie, ukazując jak duchowość 

może wzmacniać ducha służby i przynosić radość i zadowolenie zarówno dawcy jak i 

odbiorcy. Następnie odbyły się krótkie bhadźany, zakończone pieśnią „Prema mudita 

manase kaho Rama Rama Ram” śpiewaną [z nagrania] przez Bhagawana. Na koniec 

tej uroczystości w Sai Kulwant, miał miejsce wielki pokaz ogni sztucznych w siedzibie 

Bhagawana, Jadźur Mandirze, z wielką radością oglądany przez bhaktów.   

W dzień Nowego Roku Gudżaratu - 24 października 2014 roku - uroczystości 

rozpoczęła młodzież Sai (dziewczęta) z Gudżaratu o godz. 9 rano, piękną pieśnią 

nabożną o nazwie „Tera pjar hai aprampar” (Twoja miłość jest niezmierzona). Jej pełne 

uczucia wykonanie wypełniło całe otoczenie nabożnym żarem. Po tym nastąpiło 

przedstawienie teatralne „Uosobienie bhakti” (oddania), z jakim wystąpili uczniowie 

szkoły Śri Sathya Sai z Suratu. Upiększone słodkimi pieśniami nabożnymi Miry i 
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porywającymi tańcami uczniów, przedstawienie to ukazywało życie Miry i jej 

najwyższe oddanie dla Pana Kriszny.  

Po tym odbyły się bhadźany i rozdano prasadam. Znakiem końca tej uroczystości 

było Arati o godz. 6 wieczorem.  

Te występy muzyczno-kulturalne, stanowiły część trzydniowego pobytu 

pielgrzymkowego w Praśanthi Nilayam młodzieży Sai z Gudżaratu.   

 

Dr Samuel H. Sandweiss 

 Mam nadzieję, że ten przypadek może pomóc w ustanowieniu lepszego 

porozumiewania się pomiędzy naszą rodziną Sai a społecznościami naukową i 

światową. Jakże niezbędne jest, abyśmy znaleźli sposoby polepszania tego 

porozumiewania się - promieniowania nadzwyczajną miłością Swamiego na 

rozdarty bałaganem i rozpaczą świat! Modlę się o kierownictwo Swamiego i o to, 

abyśmy wszyscy będąc blisko Jego serca byli wartościowymi narzędziami Jego 

boskiej miłości i pokoju.   

 

Wiemy, że nasz niezrównoważony świat rozpaczliwie potrzebuje cennej, 

uzdrawiającej miłości Sai. Dlaczego wieść o nadzwyczajnym życiu, przesłaniu i 

dziełach Sai nie jest lepiej przyjmowana przez świat i środowisko naukowe? Pewien 

cud, który Swami uczynił w 1983 roku, może w tym pomóc.  

W zeszłorocznym artykule w „Sanathana Sarathi” (listopad 2013), napisałem o 

swojej młodej pacjentce, kobiecie z Zachodu, która nie miała żadnej znajomości 

sanskrytu, a mimo to zaczęła płynnie mówić w tym języku. Powiedziała, że przesłania 

te przychodzą od Sai Baby, który jest Parabrahmanem, nieskończoną świadomością. 

Pisała te słowa tak, jak się je wypowiada i przetłumaczyła je. Nagrałem to na wideo i 

przeanalizowałem ów cud z pomocą bardzo poważanego naukowca i dwóch znawców 

sanskrytu.   

  Nowy wymiar świadomości ludzkiej   

Ponieważ wielbiciele Sai przeżywają podobne zdarzenia lub o nich słyszą, 
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przypadek ten może nie być dla nich niezwykły. Niezwykłe jest to, że ów cud Sai 

może być - i jest - analizowany naukowo i w ten sposób otwiera się dialog ze 

współczesną nauką. Przesłania owe mówią, że wszystko stworzyła czysta świadomość. 

Stanowi to wyzwanie dla podstawowego założenia nauki, że świadomość powstaje 

jedynie w materialnym mózgu i jest ograniczona do osobistego doświadczenia 

człowieka. Bowiem, jeśli stwierdziłoby się, że ten przypadek jest prawdziwy, 

wstrząsnąłby on światem naukowym. Może właśnie dlatego nie potraktowano 

poważnie siły miłości Swamiego.   

 Członkowie naszego obecnego zespołu to profesor nauk poznawczych z UCSD 

(Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego), badacz sanskrytu i profesor badań 

religijnych z uniwersytetu stanowego w San Diego. Oba uniwersytety należą do 

największych i najbardziej szanowanych w Kalifornii. Naszym pierwszym celem było 

ustalenie, że moja niepełnosprawna pacjentka nie miała uprzednio znajomości 

sanskrytu i nie mogła wymyśleć tych przesłań ani też nie miała środków 

materialnych, by zapłacić komuś za ich stworzenie.  

Zrobiłem krótki film dokumentalny, w którym pacjentka mówiła, że nie tylko nie 

znała sanskrytu, ale nie wiedziała nawet, że jest taki język. Jej mąż zaś powiedział, że 

jest z nią bardzo blisko i na pewno wiedziałby, gdyby pracowała z kimś znającym 

sanskryt. Powiedział, że na pewno nie wie ona nic o tym języku. Będąc od sześciu lat 

jej psychiatrą, znałem bardzo dobrze jej zdolności i postępowanie. Wiedziałem, że nie 

znała sanskrytu i nie interesowało ją poznanie tego języka. Chociaż wiedziała, że ja 

interesuję się Sai Babą, niewiele ją On obchodził. Była  praktykującą chrześcijanką, nie 

interesowała się innymi religiami, a z powodu swego zespołu bólowego z trudem 

dawała sobie radę z codziennymi czynnościami. 

  Analiza przesłań  

Następnym krokiem naszego zespołu była analiza przesłań – skąd pochodzą, co 

mówią, jakim językiem, z jakich tradycji pochodzą itd. Po szczegółowej analizie 

przeprowadzonej przez naszego znawcę sanskrytu dowiedzieliśmy się, że przesłania 

składają się z pięciu różnych języków, z których cztery są związane z sanskrytem - z 

różnych tradycji i epok. Było też kilka słów angielskich. Ten złożony wachlarz języków 

został zintegrowany w jedno twierdzenie, że twórcą tego wszystkiego jest czysta 

świadomość. Przesłania te były zupełnie wyjątkowe i choć ów sanskrytolog zrozumiał 

wszystkie pojęcia, to nigdy nie spotkał się z takim ich przedstawieniem. Słowa, pojęcia 

i konstrukcja tych przesłań znacznie przekraczały rozumienie i zdolności mojej 

pacjentki. Uważał, że byłoby niemożliwością, aby pacjentka znalazła kogoś, kto 

mógłby napisać takie przesłania, ponieważ żaden uczony w sanskrycie nie jest 

kształcony przekrojowo w różnych tradycjach, a ona nie miała środków do opłacenia 

takiej pracy. A jeśli nawet znalazłaby uczonego sanskrytologa, który podjąłby się tak 

niezwykłego zadania, nie mógłby stworzyć tak wielu przesłań zgodnych z zawodowo-

psychologicznym procesem, pomiędzy pacjentką a mną, który rozwijał się przez ponad 
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półtora miesiąca. Jak mogła nauczyć się wypowiadać te przesłania z taką 

prawdziwością – w transie lub w stanie bardzo emocjonalnym? Przesłań, które były 

komentarzem do aktualnie rozwijającej się sytuacji? Wydawało się, że "reżyser" tego 

dramatu wyjątkowo dobrze włada językami oraz rozwojem wydarzeń w czasie, 

tworząc znakomicie ułożone przesłania dla ludzkości.   

Pytanie, jakie musi zadać bezstronny, naukowy obserwator, brzmi: czy ja sam 

mogłem pracować z jakimś uczonym w sanskrycie i stworzyć te przesłania, a potem 

uczyć tych sanskryckich słów niepełnosprawną pacjentkę i kazać jej to powtarzać? 

Musiałbym pracować z nią bardzo blisko przez owe półtora miesiąca, łącznie z 10 

dniami, kiedy była w szpitalu psychiatrycznym, leczona z ostrego zespołu bólowego, 

w chwiejnym stanie uczuciowym i z zapędem samobójczym. Myślę, że jasne jest, że to 

nie ja ułożyłem ten dramat.  

Potem doszło do nadzwyczajnego wydarzenia w dzień święta Guru Purnima, kiedy 

leczyłem pacjentkę z jej zespołu bólowego w domu pewnego wielbiciela Sai, jej 

opiekuna. Wówczas, w obecności wielu osób, na głowie i ciele pacjentki oraz na 

licznych obrazach, posągach i innych przedmiotach w domu tego wielbiciela pojawił 

się popiół wibhuti i nektar - znaki wszechobecności Swamiego.   

Zacząłem przedstawiać ten materiał naukowcom. Ostatnim razem pisałem, że 

niezwykłą rzeczą było zakwalifikowanie tego przypadku przez Amerykańskie 

Stowarzyszenie Psychiatryczne na 3-godzinne warsztaty medialne na wielkim (15 tys. 

uczestników) dorocznym spotkaniu w San Francisco w maju 2013 roku. Przyjęcie 

naszej prezentacji nie wydawało się prawdopodobne (jako że zrzeszenie to najbardziej 

interesuje się badaniem statystycznym skuteczności leków i różnego rodzaju leczenia), 

mimo to ludzie od promocji w owym stowarzyszeniu napisali i wysłali pocztą do 

uczestników zjazdu tekst promujący nasz pokaz. Była to bezpłatna reklama!  

Zbiegiem okoliczności, w tym czasie w San Francisco przebywali i przyszli na 

prezentację, dr Wenkataraman (szef Radia Sai) i dr Narendranath Reddy (z Rady 

Praśanthi). W dodatku dyskutantami byli też nasz uczony od sanskrytu oraz znany 

psychiatra z Bostonu. Odnieśliśmy duży sukces. Sala była pełna, nikt nie wyszedł i 

była ożywiona dyskusja. 

W tym roku przedstawiłem ów przypadek Towarzystwu Badań Naukowych, 

którego konferencja odbyła się w San Francisco w czerwcu 2014. Po obejrzeniu części 

naszego filmu dokumentalnego, klaskali. Pierwsze pytanie po projekcji brzmiało: 

- Czy Sai Baba powiedział, że to On tworzy te przesłania?  

Pytanie następne padło od kobiety, którą Sai Baba wyleczył w Indiach z pewnej 

choroby, a po powrocie do USA wielokrotnie odwiedza On ją w jej domu, dając 

wsparcie i pocieszenie. „Czy znam podobne przypadki?”   
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 Promieniowanie boską miłością Swamiego  

Następny człowiek spytał, dlaczego skupiamy się na Sai Babie, skoro on słyszał, że 

Sai Baba oszukuje ludzi dając im popiół, który potajemnie ukrywa w dłoni. 

Odpowiedziałem, że słyszał bądź czytał opowiadania ludzi, których zapewne nie zna, 

podczas gdy ja, spędziwszy tysiące godzin w obecności Sai Baby, opisuję, analizuję i 

pokazuję film o przypadku, który obala takie plotki.  

To, co przygotowałem do tej pory, jest tylko wierzchołkiem góry lodowej – to 

około półtorej godziny z 12,5-godzinnego materiału wideo. W swoim artykule w 

zeszłym roku usilnie nakłaniałem naukowców, aby pisali w wydawnictwach 

naukowych o swoich spostrzeżeniach odnośnie zdolności i osiągnięć Sai Baby. 

Zachęcam także Was do podsyłania mi informacji o takich zdarzeniach, ponieważ jeśli 

otworzą się drzwi do bardziej owocnego porozumiewania się z naukowcami, 

chciałbym mieć doniesienia wiarygodnych obserwatorów, którymi mógłbym się 

podzielić. Jeśli chcielibyście zobaczyć omawiany film dokumentalny proszę wejść pod 

następujący adres internetowy: http://goo.gl/V8LYs5  i wprowadzić hasło Sai.   

Mam nadzieję, że przedstawiany na filmie przypadek pomoże w dialogu pomiędzy 

naszą rodziną Sai a światową społecznością i naukowcami. Musimy znaleźć sposoby 

lepszego porozumiewania się i promieniowania nadzwyczajną miłością Swamiego na 

ten rozdarty bałaganem i rozpaczą świat! Modlę się o kierownictwo Swamiego i o to, 

abyśmy wszyscy byli blisko Jego serca i stali się wartościowymi narzędziami Jego 

boskiej miłości i pokoju. 

 Autor, dr Samuel Sandweiss, jest emerytowanym psychiatrą z Kalifornii. Napisał trzy 

książki: „Sai Baba: Święty człowiek i psychiatra”, „Duch i umysł”, „Z miłością człowiek jest 

Bogiem”. 

 

 
 

Dr J. Gita Reddy 

On jest wszędzie, w tobie i we mnie, w księżycu i gwiazdach, w słońcu, ziemi, 

wiatrach i wodzie. On jest naszym Bezpostaciowym, który przez wzgląd na nas przyjął 

piękną postać ludzką, zstąpił na ziemię i wziął nas wszystkich ze sobą, trzymając nas za 

http://goo.gl/V8LYs5
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rękę i idąc z nami drogą życia, tak abyśmy nieśli naprzód pochodnię Jego Boskiej Misji, 

ponieważ Jego spuścizną jesteśmy my! 

 

Wspaniałe czasy, czasy Sai, rozpoczęły się 23 listopada 1926 roku, kiedy na ziemię 

zstąpił Bóg wszechmogący, w odpowiedzi na modlitwy wielu, wielu joginów, munich, 

riszich (mędrców). Narodził się w małej, odległej wiosce Puttaparthi w indyjskim 

stanie Andhra Pradesh. W miarę jak rósł, rosła też liczba Jego zwolenników. Rok po 

roku istnienie „Miłości i prawdy” w pięknej fizycznej postaci, wspaniałej, czarującej 

postaci Bhagawana Śri Sathya Sai Baby - dla nas wszystkich "Swamiego" -  

oddziaływało na miliony na całej kuli ziemskiej. 

  Misja i spuścizna Bhagawana   

Był to widok godny bogów. Bhagawan w swej płomienno-czerwonej szacie z 

gęstwą kędzierzawych włosów, tworzącą aureolę wokół Jego wiecznie pięknej twarzy! 

My zaś, śmiertelnicy, byliśmy naprawdę pobłogosławieni (tą wprawiającą w 

osłupienie obecnością), widząc Go, słysząc Go i dotykając Go - darszanam, sparszanam 

i sambhasznam przez 85 błogosławionych lat Jego pobytu na ziemi.   Miliony z całego 

świata przyjechały do Puttaparthi, aby ujrzeć przelotnie awatara tych czasów. Do 

wszystkich nas zwracał się On ‘bangaru’. To jedno słowo, wypowiadane z urzekającym 

uśmiechem, rozjaśniającym głębiny naszej duszy, wystarczyło, żeby uczynić nas częścią 

Jego boskiej misji i sprawić, że staliśmy się częścią Niego, czy wiedzieliśmy to czy nie. 

Wszyscy staliśmy się częścią i działką boskiej misji. My jesteśmy tą spuścizną, którą po 

sobie zostawił.   

Wielokrotnie mówił w prosty i lekki sposób, abyśmy pojęli głębokie prawdy życia. 

Swami to uosobiona miłość, miłość w działaniu. Bóg jest miłością, żyjcie w miłości - 

wezwał nas. Swoje życie uczynił swoim przesłaniem i przekazał nam swą spuściznę 

satji (prawdy), dharmy (prawości), śanti (pokoju) i premy (miłości) i ahimsy (nie 

przemocy). Niesiemy dalej Jego misję.  

  Jest obecny w sercach swych wielbicieli   

Każda istota, która przyszła przed Jego oblicze, została ‘dotknięta’. Dotknął On 

przez te lata, życia całych milionów na przestrzeni lat, aż postanowił porzucić swoją 

fizyczną postać. Czyż nie pamiętacie, bracia i siostry Sai, że w swych orędziach Swami 

przez lata nauczał o świadomości cielesnej? Chce, żebyśmy poniechali świadomości 

cielesnej. To ciało nie jest wszystkim - rzekł. Jest ono krótkotrwałe i przejściowe. Czyż 

nie było to zapowiedzią rzeczy, które miały nadejść - że wkrótce przestaniemy Go 

widzieć w postaci cielesnej i musimy przygotować się na to, aby przeboleć swoje 

przywiązanie do Jego fizycznej obecności? Ten kochający Ojciec przygotowywał swoje 

dzieci do tego, aby odczuwały Jego obecność w swoich sercach. Bo zgodnie ze swymi 
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słowami będzie w nas, wokół nas, pod nami i nad nami! Wszyscy słyszeliśmy, jak 

wiele razy nam to mówił.   

  Dotknął życia milionów ludzi na całym świecie 

Ale my w swoim przywiązaniu do Jego fizycznej postaci nigdy nie mieliśmy Go 

dosyć. Jakkolwiek kruchy był, siedząc w Sai Kulwant, tęskniliśmy za przelotnym 

chociażby ujrzeniem Go. Zaczął odzwyczajać nas od siebie. Zaczęło być coraz mniej dni, 

kiedy udzielał darszanu, a darszan był kilkuminutowy. A jednak my czekaliśmy i 

czekaliśmy na to jedno krótkie ujrzenie Jego postaci! Kiedy postanowił porzucić swoje 

bosko piękne ciało, uczynił to powoli i ze współczuciem. Swami mógł po prostu 

odejść, ale nie, On wiedział, że jeśli to stałoby się nagle, nie bylibyśmy w stanie tego 

przetrwać. On, współczujący Pan Bóg, dał nam czas, przygotował nas i ostatecznie 

porzucił swoją fizyczną powłokę. W hołdzie dlań przyjechał cały świat. Wielcy i 

potężni na doczesnym świecie przybyli, aby okazać szacunek, podczas gdy ci, co nie 

mogli przybyć, posłali Mu swoją miłość. Ta jedność całego świata, odczuwana po Jego 

odejściu, była największym cudem Swamiego.  

Nieznany nam, dotknął naszego życia i przemienił nas na lepsze. Staliśmy się 

lepszymi hinduistami, lepszymi chrześcijanami i lepszymi muzułmanami. Wszystkie 

Jego organizacje na całym świecie działają niezwykle pomyślnie, wypełniając swe 

obowiązki, by stworzyć lepsze społeczeństwo.  

Tysiące wielbicieli, starych i nowych, gromadzi się codziennie w Praśanthi Nilayam 

na darszan samadhi (grobowca), gdzie czuje się Jego kochającą obecność. Jest On 

wszędzie, w was i we mnie, na księżycu i w gwiazdach, w słońcu, na ziemi, na niebie, 

w wietrze i wodzie.  On jest naszym Bezpostaciowym, który przez wzgląd na nas 

przyjął piękną ludzką postać, zstąpił na ziemię i wziął nas wszystkich ze sobą, 

trzymając nas za rękę i idąc z nami drogą życia, tak abyśmy nieśli naprzód pochodnię 

Jego boskiej misji, ponieważ Jego spuścizną jesteśmy my! 

– Autorka, dr Dż. Gita Reddy, była minister rządu Andhry Pradesh, jest osobą żarliwie oddaną 

Bhagawanowi.   
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Prof. Dż. Śasidhara Prasad 

 

Awatar naszych czasów, nasz ukochany Swami, Bhagawan Śri Sathya Sai Baba, 

przyjął narodziny w ludzkiej postaci dla zbawienia świata. Inaczej niż awatar Rama 

czy awatar Kriszna, których celem było zniszczenie nikczemnych i antyspołecznych 

elementów, obecny awatar oświadczył, że wybraną ścieżką jest przekształcanie istot 

ludzkich, a skutkiem tego - świata, gdyż poczęło wzmagać się samolubstwo, zazdrość, 

wrogość, brak miłości do bliźnich. Zniszczenie nie może być drogą, gdyż zbyt wielka 

jest liczba takich ludzi Stąd też Swami obrał ścieżkę transformacji.   

Ścieżka transformacji oznacza, że awatar musi odgrywać rolę matki opiekującej się 

dzieckiem, która okazuje miłość i uczucie, odpowiada na potrzeby dziecka i upomina 

za błędne kroki. Awatar okazuje też niewinność dziecka, dla ukazania, że powinniśmy 

być tak samo czyści, w swoich myślach - bez nienawiści, zazdrości, samolubstwa - jak 

dziecko, które jest blisko Boga. Dlatego Baba zawsze podkreśla, że Jego przesłaniem 

jest Jego życie. Chciałbym podzielić się kilkoma przeżyciami, jakie miałem ze Swamim, 

odzwierciedlającymi Go, jako kochającą i opiekuńczą matkę.  

Po przyjęciu kierownictwa - jako zastępca rektora - nad Instytutem Wyższej 

Wiedzy Śri Sathya Sai w lipcu 2010 roku, wspomniałem w porze obiadowej 

Swamiemu, że nazajutrz są urodziny mojego syna Siwasundary Satjendry. Swami jak 

opiekuńcza matka spytał mnie, czy jest on w Praśanthi Nilayam, aby go 

pobłogosławić. Przedłożyłem życzliwej uwadze Swamiego, że ma gorączkę tropikalną i 

jest w Mysore. Natychmiast Ukochany Swami pobłogosławił kilka paczuszek wibhuti 

i poprosił mnie, abym pojechał do Mysore i spędził z nim kilka dni. I przyrzekł, że 

będzie on wolny od gorączki tropikalnej. Tak, było to boską sankalpą (wolą), a żadne 

stwierdzenie i błogosławieństwo Matki Sai nie może okazać się błędne.  

W październiku 2010 roku, kiedy wchodziłem wieczorem do jadalni, Swami 

zapytał mnie, czy dowiadywałem się o zdrowie swego ojca. Pół godziny później 

lekarze z naszego szpitala powiadomili mnie, że ojciec upadł i był nieprzytomny przez 

parę minut. Poprzez badania skanujące rozpoznali, że ma poważny zator w tętnicy 

szyjnej. Rozmawiałem o leczeniu z moim bratem, starszym kardiologiem Instytutu 

Nauk Kardiologicznych Śri Dźajadewą. Wspomniał, że trudno będzie wykonać 

plastykę naczynia w wieku mojego ojca i że pojedzie do Mysore, aby się nim 

opiekować. Kiedy wspomniałem o tym Swamiemu, natychmiast odpowiedział bardzo 

uspokajająco i z miłością, jak droga matka:  

- Bangaru, jesteś mi oddany i służysz mi oraz mojej instytucji. Kiedy dobre dzieci 

są poddane wielkiemu napięciu i trudnościom, rodzice się martwią. Moim 

obowiązkiem jest opiekować się kochanymi przez ciebie osobami. Powiedz również 
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członkom swej rodziny, że będę opiekował się tobą, gdy przebywasz tu, sam jeden, w 

Puttaparthi. 

Nazajutrz, kiedy powtórzono skan, nie można było znaleźć zatoru w tętnicy szyjnej 

mojego ojca.  Żywioły musiały usłuchać boskiego rozkazu. Ta miłość i opieka 

Swamiego jako Boskiej Matki są niewymowne.  

Dzielę się tymi swoimi przeżyciami, aby wskazać, jak wszechprzenikający, 

wszechwiedzący i wszechmocny Bóg w ludzkiej postaci okazuje oddanym osobom 

miłość miliona matek. Musimy przyswajać sobie cechy Boskiej Matki, co z kolei 

przemieni świat w szczęśliwe miejsce do życia.   

– Autor, prof. Dź. Śasidhara Prasad jest zastępcą rektora Instytutu Wyższej 

Wiedzy Śri Sathya Sai (uważanego za uniwersytet). 

 

 

Dr Choudary Voleti 

 

Naprawdę nie potrafiłem pojąć ani przyjąć tego, jak Thumati, choć był jednym z 

najlepszych kardiologów, czekał ufnie i spokojnie, aż Swami podejmie wszystkie decyzje 

związane z tym, jak zająć się chorobą serca jego własnej matki. To Swami zdecydował o 

leczeniu; to On postanowił, gdzie ma być zrobiona operacja i kto będzie tę operację 

wykonywał. Był to dowód całkowitej wiary.  

Wszyscy modlimy się o łaskę Boga, ale co właściwie robi dla nas łaska Swamiego? 

Cóż, na pewno nie czyni nas milionerami, jednoznacznie nie. Jeśli jedziemy do Niego 

żeby stać się milionerem, jedziemy do Niego ze złego powodu.  

  Łaska Swamiego 

Myślę, że Swami pomaga nam stać się lepszą osobą. Ego, chciwość, zazdrość, 

gniew, żądza, wszystkie te cechy są obecne; rodzimy się z nimi. Jednak jeśli podążamy 

za naukami Swamiego, możemy się od nich uwolnić. Nie jest to zbyt łatwe, jednak 

powinniśmy próbować. Najgorszą rzeczą jest gniew, bo niszczy cię. Nie mówię na 

poziomie psychologicznym czy super psychologicznym; jest to rzecz praktyczna. Kiedy 
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wpadasz w złość, największa krzywda dzieje się tobie, a nie tej drugiej osobie. Tak 

samo jest z zazdrością i chciwością.  

Ponieważ przez całe życie ciężko pracowałem, bywałem bardzo zazdrosny. Na 

przykład, jeśli widziałem kogoś prowadzącego większy samochód ode mojego, 

martwiłem się: „Jak to możliwe, że tak ciężko pracuję, a tamten facet ma większy 

samochód?”. Teraz, kiedy patrzę na kogoś bogatszego, prowadzącego większy 

samochód, automatycznie myślę: „Prowadź go, ciesz się nim, zasługujesz na niego”. To 

daje bardzo miłe uczucie. Tak samo, kiedy widzę, że ktoś ciężko pracuje dla pożytku 

innych ludzi, jestem bardzo zadowolony. Kiedyś byłem bardzo zazdrosny, myśląc: 

„Bóg dał mu tyle sposobności do tego, żeby pomagać każdemu!”. Nie, Bóg wszystkim 

nam dał sposobność pomagania innym; niektórzy z nas korzystają z niej, a niektórzy 

nie korzystają. Tamta osoba skorzystała z niej i była w stanie służyć. To właśnie robi 

dla nas Swami - budzi ten pęd do pomagania innym w potrzebie. Jeśli to stracisz, 

"spóźnisz się na łódź". 

Swami mówi, że przyszedł, aby nas przeobrazić, uczynić lepszymi ludźmi, 

naprawdę uczynić nas lepszymi ludźmi. Jego łaska jest zawsze. Pewna kobieta w 

jednym z ośrodków Sai w Stanach Zjednoczonych miała bardzo ciekawe pytanie. 

Powiedziała: „Doktorze, któregoś dnia miałam nagły wypadek i musiałam najpierw 

zadzwonić pod 911, a potem pomyśleć o Swamim”. Rzekłem: „Nie, to nie powinno 

dziać się w ten sposób, te rzeczy wzajemnie się nie wykluczają. One się uzupełniają. 

Możesz mówić Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, a mimo to zadzwonić pod 911”. Jest to 

jedną z tych rzeczy, które Swami nam mówi: ‘Nie myślisz o mnie wystarczająco często, 

nie prosisz mnie o właściwe rzeczy’. Powinniśmy zawsze pamiętać, że Swami jest 

naszym najlepszym przyjacielem; być może, z uwagi na Jego najbardziej 

bezinteresowną miłość, jest jedynym przyjacielem, jakiego mamy. Wszystkie inne 

nasze związki są na poziomie ziemskim.   

  Wiara 

Wiara jest pojęciem abstrakcyjnym. Nie można się jej nauczyć, nie można jej 

zyskać z jakiejś książki. Wiara pochodzi z wnętrza i można jej jedynie doznawać. 

Opowiem tu o swoim pierwszym spotkaniu z prawdziwie niezłomną wiarą. Opowieść 

ta sięga 1997 roku, a dotyczy dr Ramakriszny Thumati i jego matki. Thumati jest 

prawdopodobnie najbardziej zajętym i najlepszym ze znanych mi kardiologów. W 

czasie, którego dotyczy ta opowieść, jego matka miała 72 lata. Mieszkała w rodzimej 

wiosce w południowych Indiach.  

Niestety, pewnej zimowej nocy miała poważny atak serca i wylew krwi do mózgu. 

Thumati był wówczas w Los Angeles. Z łaską Swamiego przetrwała zarówno ten atak 

serca, jak i wylew krwi do mózgu, mimo iż w jej wiosce świadczy się jedynie 

podstawowe usługi medyczne. Choć pozostało jej osłabienie lewej strony ciała, była 

w stanie poruszać się. Jej lekarze zrobili angiogram, ale chcieli wskazówek Thumatiego 



Sanathana Sarathi   listopad  2014  

© Organizacja Sathya Sai 

44 

odnośnie dalszego leczenia. Ale Thumati był nieugięty, stojąc na stanowisku, że matka 

nie powinna kontynuować leczenia, dopóki on nie przyjedzie do Indii na swe kolejne 

odwiedziny w Puttaparthi i wówczas zaopiekuje się matką. W owych czasach Thumati 

i ja zwykle jeździliśmy do Puttaparthi razem. Dotarliśmy tam w niedzielę, a w 

poniedziałek zdołaliśmy przejrzeć ten angiogram. Spytałem Thumatiego, jaki plan 

leczenia proponuje dla swej matki. Jego natychmiastową odpowiedzią było, że Swami 

postanowi o tym, co trzeba zrobić. Były to moje pierwsze lata ze Swamim, kiedy to 

dopiero poznawałem Swamiego, odpowiedź ta wprawiła mnie zatem w zakłopotanie. 

Thumati był bez wątpienia najlepszym znanym mi kardiologiem i kiedy powiedział, że 

o tym, co robić, postanowi Swami, doznałem całkowitego osłupienia. Powiedziałem 

doń: 

- Ramakriszno, jesteś najlepszym kardiologiem, jakiego znam i ty chcesz pozwolić 

Swamiemu zdecydować o angiogramie i sposobie leczenia dla twej własnej matki? Nie 

widzę logiki w twoich planach.  

Thumati, oczywiście, nie podtrzymał tej rozmowy. Minął cały tydzień, kiedy to ani 

Thumati, ani Swami nie wspomnieli nic o tym problemie. Ponieważ byliśmy tam 

tylko na dwa tygodnie, następnej niedzieli powiedziałem Thumatiemu: 

- Ramakriszno, jesteśmy tu jeszcze tylko tydzień; powinieneś przynajmniej napisać 

list do Swamiego o matce.  

W poniedziałek rano napisał więc list do Swamiego, ale On tego listu nie przyjął. 

Zwykle nasza praca w szpitalu kończyła się około 5:00 po południu, jednak w ów 

poniedziałek obaj skończyliśmy o wpół do czwartej i zdołaliśmy przybyć i usiąść na 

werandzie w Sai Kulwant. Drzwi pokoju audiencji były zamknięte; pomyślałem, że 

Swami musi chyba być z jakimiś szczęśliwymi bhaktami. Okna pokoju rozmów 

Swamiego były jak zwykle również zamknięte. Dość szybko po tym, jak usiedliśmy, z 

pokoju rozmów wyszedł Śr S.W. Giri, zastępca rektora, przyszedł prosto do nas i rzekł: 

- Swami chce zobaczyć się w środku z wami oboma.  

Nie mogłem pojąć, jak, przy zamkniętych drzwiach i oknach, Swami mógł był 

wiedzieć, że obaj siedzimy na zewnątrz. Tak czy owak, weszliśmy do środka, 

zamknęliśmy za sobą drzwi i usiedliśmy u stóp Swamiego, każdy po jednej stronie - 

bardzo rzadka sposobność. Bez żadnej rozmowy czy wstępu Swami powiedział: 

- Ramakriszno, poślij po swoją matkę, potrzebuje operacji. Choudary zrobi tę 

operację i zaopiekuje się nią.  

Byłem w owej chwili zupełnie zagubiony. Po pierwsze nie miałem pojęcia, skąd 

Swami wiedział, że czekamy na zewnątrz, a potem skąd wiedział nawet o chorobie 

matki Thumatiego. Drugą rzeczą, która mnie naprawdę zmartwiła, było to, że zwykle 

nie operuje się własnej rodziny ani przyjaciół. Potem uważnie pomyślałem o tym, co 

rzeczywiście powiedział Swami. Swami rzekł był: 
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- Choudary zrobi tę operację i zaopiekuje się nią.  

Uzmysłowienie sobie prawdziwego znaczenia słów Swamiego wielce ulżyło mi w 

moich niepokojach co do operowania matki jednego z moich najbliższych przyjaciół. 

Swami porozmawiał z nami potem o naszej pracy i pewnych zagadnieniach 

szpitalnych i zakończył rozmowę równie nagle, jak zaczął.  

Następnie rozpoczął się dla Thumatiego logistyczny koszmar przywiezienia matki 

do Puttaparthi. Matka jego była w swojej rodzimej wiosce, oddalonej o jakeś 200 mil 

z okładem. Trzeba ją było wieźć taksówką - co najmniej ośmiogodzinna jazda. Nie 

paliła się też do poddawania się operacji serca ani nie wierzyła za bardzo w 

Swamiego. Tak czy siak, we wtorek wieczorem przyjęta została do szpitala. Kiedy 

zbadałem tę kruchą, 72-letnią kobietę, zaledwie 3 miesiące po wylewie krwi do mózgu, 

który objął jej całą lewą stronę, do mojego umysłu ponownie wkradły się 

wątpliwości. Była z tych pacjentów, co do których są wątpliwości, nawet w Stanach 

Zjednoczonych, czy powinny być operowane. Ku zaskoczeniu wszystkich Swami tego 

wieczoru przyjechał do szpitala, stworzył wibhuti i posmarował nim bezwładną, lewą 

stronę jej ciała. Plan zakładał wykonanie dwóch lub trzech naczyniowych 

pomostowań aortalno-wieńcowych serca [tzw. bajpasów], najchętniej bez użycia 

płuco-serca. Największa niespodzianka miała jednak nadejść. Kiedy otworzyliśmy 

osierdzie, które jest wyściółką serca, było nie tylko pogrubione, ale jama wokół jej 

serca była pełna gęstej, brązowej ropy. Ręce dosłownie mi wtedy opadły. Spojrzałem 

w górę na zdjęcie Swamiego w pomieszczeniu operacyjnym i z przywróconą odwagą 

działałem dalej.  Obmyliśmy ciepłą solą fizjologiczną całą jamę serca, usunęliśmy tyle 

tej pogrubionej błony osierdzia, ile tylko mogliśmy i zrobiliśmy trzy naczyniowe 

pomostowania aortalno-wieńcowe, nie używając płuco-serca. Późniejsze badanie 

potwierdziło moje podejrzenie o gruźlicy osierdzia i zaczęliśmy poddawać ją leczeniu 

przeciwgruźliczemu.  

Mocą łaski Swamiego nazajutrz rano była już przebudzona, w pełni stabilna - z 

lewą stroną ciała w stanie nie gorszym niż poprzednio - oddychająca samodzielnie i 

wystarczająco silna, żeby ją odłączyć od respiratora. Dwa dni później przeniesiono ją z 

oddziału intensywnej terapii na zwykłą salę. Narzekała głównie na ilość leków, jakie 

musi przyjmować. Przy wsparciu była w stanie chodzić, a 10 dni po operacji znalazła 

się z powrotem w swojej wsi. Jedynym jej  życzeniem było zobaczyć, że wnuk został 

lekarzem - nic innego jej nie ciekawiło. Życzenie to zostało spełnione i wiodła pełne 

zadowolenia życie, patrząc, jak wnuk staje się w pełni wykwalifikowanym lekarzem. 

Odeszła spokojnie z tego świata 12 lat po operacji. 

Gdyby ktoś próbował mi wyjaśnić znaczenie wiary - albo jeśli bym o wierze czytał 

- w żaden sposób nie miałbym najsłabszego pojęcia o tym, czym ona naprawdę jest. 

Przez tamto bezcenne doświadczenie Swami umożliwił mi uzmysłowienie sobie, czym 

jest wiara. Nie potrafiłem doprawdy pojąć ani przyjąć tego, jak Thumati, choć był 

jednym z najlepszych kardiologów, czekał ufnie i spokojnie, aż Swami podejmie 
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wszystkie decyzje związane z tym, jak zająć się chorobą serca jego własnej matki. To 

Swami postanowił o leczeniu; to On postanowił, gdzie ma być zrobiona operacja i kto 

będzie ją wykonywał. Był to pokaz absolutnej wiary.  

Dr Choudary Voleti jest dyrektorem Instytutu Wyższych Nauk Medycznych Śri Sathya Sai, 

Praśanthigram (Puttaparthi). 

 

 

Dr Swarna Bhardwadż 

 

Swami, spytany o to, ile powinniśmy dawać z siebie pacjentom, mówił nam 

wielokrotnie: 

- Róbcie wszystko, co konieczne.  

Cena leczenia nigdy nie była dla Niego jakimś czynnikiem przy podejmowaniu 

postanowienia, o ile skutkiem tego leczenia miał być zdrowy pacjent. Swami ciągle 

nam polecał: „Najpierw pacjent, potem instytucja, jednostka zaś (to znaczy my) na 

końcu”. I właśnie ta wzniosła zasada inspiruje nas, aby zawsze dawać z siebie wszystko. 

Naszym głównym celem jest zapewnienie, by leczeni przez nas pacjenci  powracali do 

zdrowia, gdy opuszczą nasz szpital. 

 

W dzień Guru Purnimy w lipcu 2011 roku, kiedy odsłonięto samadhi naszego 

Ukochanego Bhagawana, rozstrzygnęłam, że nie będę w stanie dłużej mieszkać w 

Puttaparthi. Uprzednio  bezgraniczna miłość Swamiego stworzyła w moim sercu 

głęboką tęsknotę i sprowadziła mnie w 2006 roku do Jego szpitala w Puttaparthi. 

Teraz samadhi [grobowiec] nie było wystarczającym źródłem, aby uzdrowić moje 

bolejące serce.   



Sanathana Sarathi   listopad  2014  

© Organizacja Sathya Sai 

47 

Dlaczego czuję się dziś tak smutna? 

Straciłam dzisiaj fizyczną styczność z Tobą. 

Serce przestaje mi bić 

Oczy płaczą na zawsze 

Och! Gdzie jest mój Mistrz, tak miłosierny i hojny? 

Nie ma żadnego powodu, aby dalej żyć. 

 

Rozważałam powrót do Delhi - mojego domu od ponad 70 lat - aby tam smucić 

się i wspominać, pielęgnować to, co zostało mi dane. Ale kiedy otrzymałam prośbę, 

abym objęła kierownictwo nad Instytutem Wyższych Nauk Medycznych Śri Sathya 

Sai w Whitefield, stało się to błogosławieństwem. Swami mówi: „Od tych, którym się 

wiele daje, wiele się oczekuje”. Z tymi słowami rozbrzmiewającymi w moim sercu, 

przybyłam do Whitefield. Nie wiedziałam wówczas o tym, że Swami sprowadził mnie 

tutaj, aby mnie uzdrowić. Znalazłam się tu wśród różnych braci i sióstr, którzy dzielili 

ze mną wszyscy moją bezpowrotną stratę i nagle moje serce  rozświetliło się. Wszyscy 

zostaliśmy dotknięci przez Niego, a teraz byliśmy zjednoczeni jedną myślą - „Jak mogę 

najlepiej okazać mojemu Bogu i Mistrzowi swą miłość i wdzięczność”? Nie byłam już 

sama. Poczułam w sercu Jego żywą, kochającą obecność i odtąd, aby uzyskać darszan, 

sparszan i sambhaszan muszę jedynie zamknąć oczy i dotknąć swego serca. 

Nagle usłyszałam, jak On mówi, że się mylę, 

wypełnienie Jego Misji jest głównym powodem. 

Miałam zamiar ze smutkiem wyjechać. 

On zapragnął, abym  szaleńczo służyła. 

Nie ma czasu na biadanie i rozpacz. 

Jego łaska spłynęła na dyrektorski fotel. 

  Czy szpital dobrze działa?   

Od czasu mahasamadhi Bhagawana, moi pracownicy i ja jesteśmy często pytani, 

zarówno przez niespokojnych wielbicieli Sai, jak i ciekawe osoby, czy praca w szpitalu 

wciąż trwa. Górująca nad wszystkim obecność Swamiego dawała ufność i pewność i 

jest całkiem naturalną rzeczą, że po Jego mahasamadhi  24 kwietnia 2011 roku pojawia 

sie troska o Jego instytucje. Na wszystkie te zapytania mam jedną odpowiedź.  

Po tym, jak przed ponad trzema laty musieliśmy pozwolić odejść Jego postaci 

fizycznej, wrył nam głębiej w serca swoje przesłanie służenia innym. Wszyscy głęboko 

tęsknimy za Jego stałym fizycznym kierownictwem, mimo to Jego życie i nauki mówią 

do nas, przynosząc odpowiedzi i siłę  

Na uroczystym otwarciu naszego szpitala w styczniu 2001 roku Swami 

pobłogosławił tę instytucję i rzekł: 

- Ten szpital będzie żył setki lat.  
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Słowa Swamiego i jego sankalpa (wola) nie zawodzą. I tak było w Instytucie 

Wyższych Nauk Medycznych Śri Sathya Sai. Szpital wciąż wspina się na wyższe 

poziomy i dla tysięcy symbolizuje światło i nadzieję. W następnych kilku ustępach, 

mam nadzieję podzielić się z wami swymi myślami o tym, dlaczego szpital Swamiego 

jest dziś na świecie wyjątkowy i świeci przykładem dla służby medycznej.   

Rosnący wykres 

Niedosiężne koszty leczenia serca i neurologicznego wymagają 

superspecjalistycznego poziomu opieki, więc dla większości rodzin indyjskich choroby 

te są nieuleczalne. W początkowych latach istnienia Instytutu Wyższych Nauk 

Medycznych Śri Sathya Sai, Swami często pytał, ilu pacjentów objęliśmy leczeniem w 

danym czasie. Wiedzieliśmy, że nigdy nie chodziło tak  naprawdę o statystykę. Dla 

Swamiego każdy pacjent, który powraca do domu uzdrowiony, oznacza jakąś rodzinę, 

która podejmuje na nowo normalne życie. Liczby na poprzedniej stronie 

odzwierciedlają nieustanne poświęcenie Instytutu na rzecz tego, aby "uczynić różnicę" 

[np. między tym szpitalem a innymi - przyp. tłum.]. Można zauważyć na wszystkich 

oddziałach wzrost liczby pacjentów: wzrost o 41% na neurochirurgii i 37% w dziedzinie 

diagnostyki serca oraz procedurach interwencyjnych. Uwydatnia to rosnące tempo 

pracy w Instytucie Wyższych Nauk Medycznych Śri Sathya Sai. Handlowa wartość 

pracy wykonanej dotychczas w tymże Instytucie w Whitefield w ciągu ostatnich 13 lat 

równa się 636 krorów. [jeden kror = 10 mln rupii- przyp. tłum.].  

  Zwiastun zdrowia i nadziei   

Swami niestrudzenie pracował, żeby przynosić pocieszenie tym, co popadli w 

przygnębienie, a nasi pacjenci najczęściej nie mają zbyt wiele nadziei. Dla wielu z nich 

życie, które już jest ekonomiczną, codzienną walką, staje się nieznośnie trudne, kiedy 

złe zdrowie przybywa jak nieproszony gość. Weźmy na przykład nowonarodzone 

dziecko, które powinno przynieść szczęście rodzinie, a przychodzi na świat z dziurą w 

sercu. Albo, gdy u dziecka, którego rozwój nie odpowiada oczekiwaniom, rozpoznane 

zostają zaburzenia neurologiczne. Jakaś młoda matka odkrywa, iż przewlekłe 

zmęczenie, na które cierpi, jest spowodowane zwężoną zastawką serca. Ojcowie w 

średnim wieku, nagle dotknięci chorobą wieńcową czy zwyrodnieniem kręgosłupa, nie 

są w stanie utrzymać swych rodzin. Dla każdego z tych ludzi Instytut Wyższych Nauk 

Medycznych Śri Sathya Sai jest jedyną świecą w ciemności. Rzut oka na 

demograficzny profil  naszych pacjentów ujawnia, że przeszło 70% z nich żyje poniżej 

światowej normy ubóstwa, zarabiając mniej niż 2$ dziennie. Ponad 67% przyjeżdża z 

innych stanów Indii, a wielu podróżuje aż 3-4 dni, aby dotrzeć do tego szpitala. Dla 

pogrążonych w nędzy ludzi szpital ten jest jak latarnia morska w ciemności.   

    Pacjent na pierwszym miejscu 

Swami, pytany o to, ile powinniśmy dawać z siebie pacjentom, mówił nam: 

- Róbcie wszystko. co konieczne.  
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Koszt leczenia nigdy nie był dla Niego jakimś istotnym czynnikiem przy 

podejmowaniu decyzji, o ile skutkiem leczenia miał być zdrowy pacjent. Swami ciągle 

nam przypominał: „Najpierw pacjent, potem instytucja, jednostka zaś (to znaczy my) 

na końcu”. I właśnie ta wzniosła zasada inspiruje nas, aby zawsze dawać z siebie 

wszystko. Naszym głównym celem jest zapewnienie, aby leczeni przez nas pacjenci  

powracali do zdrowia, gdy opuszczą nasz szpital.  

W Instytucie Wyższych Nauk Medycznych Śri Sathya Sai [IWNMŚSS] wprowadza 

się nowoczesne techniki, żeby nasi pacjenci korzystali z postępu naukowego. Tak oto, 

w przypadku dzieci z dziurami w sercu, które wymagały bolesnych operacji na 

otwartym sercu – teraz można im te dziury zamknąć przy użyciu cewników przez małe 

nakłucie w udzie. Nawet jeśli pacjenci są zmuszeni do operacji serca, to tam, gdzie jest 

to możliwe, wykonuje się inwazyjne procedury najmniejsze z możliwych. Pacjenci 

potrzebujący złożonych operacji mózgu - cięć czaszki, teraz pozostają przytomni w 

czasie pewnych operacji, a dla złożonych tętniaków i niektórych połączeń stosuje się 

zatrzymanie serca wywoływane adenozyną. Niewiele ośrodków w naszym kraju 

stosuje te wyszukane techniki, dające lepszy powrót do zdrowia, lepsze wyniki oraz 

krótsze pobyty w szpitalu. 

Miliony dolarów wydano w ciągu 3 ostatnich lat na najnowocześniejszy sprzętu 

do badań medycznych. Nasz szpital ma teraz najwyższej jakości rezonans magnetyczny 

1.5 Tesla MRI i 128-rzędowy tomograf komputerowy (128-slice CT Scanner) do 

wykrywania chorób szybciej i dokładniej. Jesteśmy wśród tych niewielu szpitali w 

kraju, które mają nowoczesne „dwurzędowe” laboratorium z cząstkową rezerwą 

przepływu  i ultrasonografem wewnątrznaczyniowym, co pozwala nam uzyskiwać 

dokładniejszy obraz serca i mózgu. W badaniach serca dokonaliśmy postępu dzięki 

najdroższemu w swojej grupie sprzętowi elektrofizjologicznemu, używanemu do 

rozpoznawania usterek w elektrycznym przewodnictwie serca oraz ultrasonografom 

serca 4D.   

Nasze oddanie i  jakość terapii można ocenić po kilku wskaźnikach. Jednym z nich 

jest nasz niski współczynnik infekcji, niższy niż 2%, który jest porównywalny z 

najlepszymi szpitalami w Stanach Zjednoczonych, a osiągnięty został poprzez 

ustanowienie zasad postępowania oraz wdrożenie proaktywnych systemów, mających 

na celu zapobieganie infekcjom.  

Instytut jest także pionierem w kraju w dziedzinie holistycznej opieki medycznej. 

Swami zawsze uczył, że prawdziwe uzdrawianie obejmuje ciało, umysł i ducha. 

Doradztwo Sai, szczególne przedsięwzięcie podjęte pod natchnieniem Swamiego, a 

opracowane przez pełny oddania zespół doradców, umożliwia szpitalowi nastawienie 

na osobistą sytuację każdego pacjenta, ponad kryteriami klinicznymi i medycznymi 

danymi. Doradcy uczą pacjentów prostych, powszechnych sposobów oddychania i 

odprężania się, aby pomóc im w uzdrawianiu  się we własnym zakresie.  Zespół 
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doradców zaczął też dzielić się owym wzorem uzdrawiania z innymi instytucjami w 

Indiach i za granicą, pokazując rolę bardziej zintegrowanego podejścia do medycyny.   

  Akademicka doskonałość 

Inną, równie znaczącą stroną doskonałości medycznej są oceny środowiskowe, 

które wskazują na sukcesy akademickie i badawcze.  To odzwierciedla, czy "ostrzymy 

swoje piły" i pozostajemy obecni na tym polu, wciąż rozwijającym się. Instytut z 

Puttaparthi otrzymał potwierdzenie doskonałości w podyplomowym szkoleniu 

medycznym, a nasi studenci otrzymali złote medale na poziomie narodowym w 

Programie DNB kardiologii i chirurgii serca. Nasi studenci pielęgniarstwa i 

paramedyczni również otrzymali najwyższe stopnie na uniwersytecie nauk 

medycznych im. Radźiwa Gandhiego.  

  Natchnieni pracownicy 

Swami zawsze podkreślał, że organizację tak naprawdę tworzą ludzie, a nie 

wyposażenie czy infrastruktura. Boski magnes, którym On był, również przyciągnął 

doń niektórych  wybitnych i uznanych lekarzy, aby uczestniczyli w jego misji.    

Mam też szczęście, że mam tylu wybitnych lekarzy we wszystkich wydziałach.  

Każdy z nich,  porzuciwszy karierę pracy w korporacji, wybrał pełna determinacji pracę  

w misji medycznej Swamiego. Mamy wielu wybitnych wykładowców z całego 

świata, którzy odwiedzają nas okresowo. W zeszłym roku przyjechały w odwiedziny 

zespoły z Australii, Kanady, USA, Wielkiej Brytanii i Szwecji i pracowały ręka w rękę, 

aby zapewniać wszystkim naszym pacjentom najlepszą opiekę. Każdy z nich pokonuje 

tysiące mil, aby zrobić, co może, dla naszych pacjentów, wyjeżdża zaś niechętnie, gdyż 

jego pobyt tutaj zapala jakąś iskrę, powodującą, iż podejmuje własną podróż 

wewnętrzną. 

  Naszym Swamim są teraz nasi pacjenci   

19 stycznia 2014 roku, kiedy obchodziliśmy naszą rocznicę i zebraliśmy się u stóp 

naszego Mistrza w Puttaparthi, dołączyła do nas  jedna z naszych młodych pacjentek, 

Śreja. Ofiarowała ona naszemu Panu kwiat, który zamknął koło miłości uruchomione 

przez Swamiego przez powołanie misji medycznej. Była leczona tu z powodu dziury w 

sercu, a teraz chciała wrócić jako lekarka. Osoba, która skorzystała z opieki, stała się 

właśnie potencjalną opiekunką.  

Kiedy spoglądam w przeszłość, na niepokój, jaki przeżyłam we wrześniu 2011 roku, 

wtedy pokój i siłę niosą mi słowa Hadźi Allah Baksha,  57-letniego pacjenta z Uttar 

Pradesh. Wyraźnie poruszony w chwili wypisywania go ze szpitala po udanej operacji 

wszczepienia pomostowania aortalno-wieńcowego i wymianie zastawki sercowej, 

zauważył on: „Mein tin baar hadź pe gaja, lekin meine khuda ko jahan paajaa” – 

byłem na trzech pielgrzymkach, ale to tu, w Instytucie Wyższych Nauk Medycznych, 

znalazłem Boga.  
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Poetycka struna we mnie każe mi potwierdzić nasze oddanie dla Niego tymi oto 

słowami: 

Módlmy się wszyscy o Jego miłość i łaskę 

i stawiajmy czoła wszelkim wyzwaniom z uśmiechniętym obliczem, 

Nasze oddanie nie zawiedzie Go nigdy 

Jego Misja będzie prowadzona zawsze. 

 
Dr Swarna Bhardwadź jest dyrektorem Instytutu Wyższych Nauk Medycznych Śri Sathya Sai 

w Whitefiled (Bengaluru).   

 

J. Arwind 

 

Jest powiedziane, że prawdziwą edukacją jest życie z Bogiem. Miałem szczęście 

spędzić 8 lat jako student Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai w Praśanthi 

Nilayam, a potem 12 lat pracując w Instytucie Wyższych Nauk Medycznych Śri Sathya 

Sai. Wszystkie te lata były związane z intensywną nauką.  

Wdrapujemy się na stopnie, rozwijamy stopniowo, każdy w swoim własnym 

tempie, ale czasami... czasami się ześlizgujemy, nieświadomi, iż się ześlizgujemy. I 

wówczas Bóg stwarza jakąś wyjątkową okoliczność. Układa to, żebyśmy przeszli przez 

jakieś ‘niezapomniane przeżycie’. To przeżycie jest tak żywe, silne i o tak silnym 

wpływie, iż pozostaje z nami na resztę życia i ujawnia się za każdym razem, gdy 

stawiamy czoła położeniu, w którym moglibyśmy się "ześlizgnąć". Miałem jedno takie 

doświadczenie, gdy pracowałem w Instytucie Wyższych Nauk Medycznych Śri Sathya 

Sai w Whitefield (Bengaluru).   

W roku 2000 Bhagawan wysłał 13 spośród swoich studentów do All India 

Institute of Medical Sciences (AIIMS) [Indyjski Instytut Nauk Medycznych] w New 

Delhi na szkolenie pod kierunkiem dr P. Wenugopali, będącego wówczas szefem 

Ośrodka Sercowo-Neurologicznego jak i kierownikiem AIIMS. Po naszym szkoleniu 

powróciliśmy do Puttaparthi i przez jakiś czas pracowaliśmy w Instytucie Wyższych 

Nauk Medycznych Śri Sathya Sai,  Praśanthigram. Kiedy Bhagawan uznał, że jesteśmy 
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wystarczająco wyszkoleni, posłał nas do Whitefield, abyśmy pomogli w założeniu tam 

szpitala superspecjalistycznego. Na 19 stycznia 2001 roku Bhagawan ustalił uroczyste 

otwarcie tego szpitala, którego dokonać miał ówczesny premier Indii, Śri Atal Behari 

Wadźpaji. 

Byłem pracownikiem technicznym w sali operacyjnej, wykonywałem obowiązki 

kierownicze, obsługiwałem też płucoserce, maszynę wykonującą pracę serca i płuc 

podczas operacji na otwartym sercu. Z czasem osiągnąłem biegłość w wywiązywaniu 

się ze swoich zadań i zdobyłem pochwałę chirurgów jako niezawodna osoba. 

Bhagawan zawsze uczył nas, że jest jedynym sprawcą, a my jesteśmy narzędziami w 

Jego boskich rękach. Nie zdałem sobie sprawy z tego, że ześlizgiwałem się do trybu 

"sprawcy", dopóki Bhagawan nie udzielił mi pewnego dnia twardej lekcji.  

Był to owego dnia drugi przypadek i  operację wyznaczono po obiedzie.  Choroba 

polegała na prostym zatorze tętnicy wieńcowej. Pacjent był niepalący, niepijący 

alkoholu i odżywiał się wegetariańsko - innymi słowy "czysty" przypadek. Wszystkie 

raporty dotyczące krwi, prześwietlenia rentgenowskie i obserwacje lekarzy 

wskazywały na to, że operacja będzie prosta. "Poszliśmy" na pomostowanie aortalno-

wieńcowe i operacja była w toku. Nagle, najzupełniej niespodziewanie, wszystko 

zaczęło wymykać się spod kontroli. Ciśnienie krwi skoczyło gwałtownie w górę, 

pacjent zaczął nadmiernie tracić płyny, spadało nasycenie tlenem, poziom 

hemoglobiny był niższy do normalnego... wszystko, co mogło pójść źle, szło źle. 

Chirurg był oczywiście bardzo zaniepokojony. Na salę został wezwany anestezjolog i 

starał się mi pomóc, ale nic nie działało. Próbowaliśmy wszystkiego, co jest technicznie 

możliwe według podręcznika, ale bezskutecznie. 

Chirurg zwrócił się ku mnie i krzyknął:  

- Arwind, zrób coś!   

- Robię wszystko, co mogę, proszę pana - odparłem  

- Zrób coś innego... zapanuj nad sytuacją - wrzasnął lekarz. 

I jego wściekłość była w pełni usprawiedliwiona. To on odpowiadałby, jeśli coś 

poszłoby źle, a pacjent by cierpiał przez resztę swego życia. Nie byłem w stanie nic 

zrobić, zdawało się, że nic nie działa. Była to straszna sytuacja. Pociłem się na tej 

klimatyzowanej sali operacyjnej, ręce mi się trzęsły, odchodziłem od zmysłów. Nie 

wiedziałem, co robić. Wtedy przyszły mi do głowy słowa Bhagawana: „Kiedy nie 

wiesz, co robić, módl się do mnie”. Natychmiast podniosłem głowę, spojrzałem przez 

salę operacyjną na zdjęcie Bhagawana na ścianie i pomodliłem się o pomoc. W rzeczy 

samej krzyczałem o pomoc. Od razu rzuciłem się do stóp Bhagawana. Modliłem się 

żarliwie… „Swami, przepraszam, przepraszam, przepraszam... Jesteś mistrzem, ja jestem 

niczym. Proszę, pomóż nam”. Słowa te wciąż ponawiały się w mojej podświadomości, 

kiedy zacząłem śpiewać mantrę Sai Gajatri.   
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Pięć dręczących minut później, chaos skończył się równie nagle, jak się zaczął. 

Ciśnienie krwi i gazów we krwi wróciły do normy, równowaga cieczy i hemoglobina 

również... wszystko, co szło źle, nagle samo się naprawiło.   

  Doznanie wszechwiedzy Bhagawana   

Wykonaliśmy pomyślnie pomostowanie aortalno-wieńcowe, a ja na oczach 

wpatrującego się we mnie zespołu wyszedłem z sali operacyjnej i udałem się prosto 

do pokoju Swamiego. W kompleksie sali operacyjnej mamy pokój dla Bhagawana, 

służący również jako pokój modlitewny. Wszedłem do środka, zamknąłem drzwi, 

usiadłem i pomodliłem się o przebaczenie oraz wyraziłem swoją wdzięczność. Ręce mi 

dalej drżały z napięcia minionych godzin. Nie mogłem robić nic, jak tylko głęboko 

oddychać i próbowałem się uspokoić. 

Bhagawan był w Brindawanie i wkrótce nadszedł czas, abyśmy poszli i 

przedstawili się Jego oczom. Byłem nerwowym wrakiem. On był świadom 

wszystkiego, co zaszło na sali operacyjnej, a ja nie miałem odwagi stanąć z Nim 

twarzą w twarz. Jednak do aszramu udać się musiałem - moja obecność mogła nie 

mieć znaczenia, ale nieobecność zostałaby na pewno zauważona, a Bhagawan 

oczekiwał, że będziemy tam. Dotarliśmy do aszramu,  Spotkanie w Thrajee już trwało. 

Wkradłem się cicho do głównej sali, usiadłem na dalekim końcu, ukrywając się za 

studentami. Nie będąc w formie, aby pokazać się Swamiemu, po prostu chciałem w 

jednym kawałku przebrnąć przez tę sesję. Siedziałem ze schyloną głową i zamkniętymi 

oczyma. Ale Swami miał inne zamiary. 

Parę minut później szturchnięto mnie ze wszystkich stron. Zerknąłem w górę i 

zobaczyłem Śri Narasimhę Murthy'ego Garu, kierownika miasteczka uniwersyteckiego 

Brindawanu, jak na kolanach przywołuje mnie skinieniem. Było oczywiste, iż zaprasza 

mnie Swami. Pokonałem drogę do Swamiego, który siedział na dźuli (huśtawce). 

Popatrzył na mnie w górę, kiedy przedzierałem się koło drzwi i skinął głową. 

Wszedłem do pomieszczenia z huśtawką, pewien, że zostanę obsztorcowany przez 

Bhagawana. Wskazał ruchem ręki mikrofon po swojej prawej stronie i rzekł:   

- Wygłoś przemówienie.  

Nie byłem w stanie przemawiać po wstrząsających przeżyciach owego popołudnia. 

Ale otrzymawszy polecenie, nie miałem wyboru. Kiedy schyliłem się, aby przyjąć Jego 

padanamaskar, zapytał mnie: „Emi ćeputawu”? (O czym masz zamiar mówić?) Nie 

miałem żadnej odpowiedzi. Na moje puste spojrzenie odpowiedział:  

- Iwaala dźarigindi ćeppu (Powiedz, co się dziś wydarzyło). 

To już był koniec. Chciał, żeby każdy wiedział o zdarzeniu, o którym chciałem 

zapomnieć. Przejść przez to raz było dla mnie wystarczająco bolesne, a teraz On chciał, 

abym ponownie to przeżył w obecności wszystkich studentów, nauczycieli i starszych 

w Thrajee Brindawan. Spoglądając teraz wstecz, człowiek rozumie, że Bhagawan użył 
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mojego przeżycia do wyjaśnienia wszystkim obecnym pewnej sprawy. Jednak dla 

mnie, stojącego tam w obecności tak wielu ludzi i mającego mówić o tym... cóż! Nie 

musiałem mówić, Swami mówił przeze mnie. Przez następne 30 minut słuchacze 

słuchali o zdarzeniach owego popołudnia i wyciągali wnioski i naukę  z tej lekcji.   

Pomodliłem się do Bhagawana: „Swami, ja jestem niczym, Tyś jest wszystkim. Ja 

jestem jedynie nieożywionym narzędziem. To Ty działasz przeze mnie. Wybacz mi 

moje ego. Wybacz mi, że przynoszę Ci tak dużo dyskomfortu. Aby dać mi lekcję 

musiałeś zainscenizować tak rozbudowaną scenę. Swami, przykro mi! Bez Ciebie 

byłbym jakimś ulicznym psem, z Tobą mogę stać się uliczną lampą”.  

Bhagawan obrócił się natychmiast do mnie. „Nie psem ulicznym... uliczną lampą, 

uliczną lampą!” - powiedział i było widać, że On też jest wzruszony. Pokłoniłem się, 

aby dotknąć Jego stóp, walcząc o powstrzymanie łez. Jako Ojciec przepuścił mnie przez 

twardy młyn - dla mego pożytku; kazał mi opowiedzieć o tym przeżyciu, aby tamta 

lekcja nigdy nie została zapomniana. Potem… serce Matki! Bhagawan nie mógł 

patrzeć na swoje dziecko w bólu. Pocieszył mnie poklepaniem po plecach i hojnym 

błogosławieństwem.  

Ten przypadek był dla mnie niezapomnianym doświadczeniem, gdzie Bhagawan 

udzielił mi lekcji w sytuacji rozgrywającej się na żywo w moim środowisku pracy, z 

ludźmi, z którymi codziennie mam do czynienia, i nie tylko udzielił, ale zapewnił, że 

zapamiętam ją na całe życie. Kiedy Bhagawan raz weźmie nas za rękę, nigdy jej nie 

puści. Kiedy pójdziemy doń z otwartym sercem, gotowi przyjąć to, co On chce dać, On 

nigdy nie przestanie dawać. Jeśli jesteśmy chętni do nauki, jest zawsze gotów, dla nas. 

Życie z Bogiem jest prawdziwą nauką, a dla tych z nas, co mieli szczęście dostępować 

błogosławieństwa Jego bliskości, podwójnym błogosławieństwem i sposobnością  

nauki od samego Pana!  

– Śri J. Arwind jest byłym studentem Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai.  

 

SŁUŻENIE POMOCĄ PO CYKLONIE W ANDHRA PRADESH 

 

Silny cyklon "Hudhud" uderzył 12 X 2014 w wiele obszarów stanu Andhra Pradesh: okręgi 

Wisakhapatnam, Wizianagaram i Śrikakulam. Organizacja Sewy Śri Sathya Sai z Andhra 

Pradesh natychmiast pospieszyła z pomocą ofiarom tego nieszczęścia, dostarczając dotkniętym 

nim ludziom jedzenie i inne potrzebne rzeczy, wśród których były: mleko w proszku, 

herbatniki, paczki z wodą, świece, pudełka z zapałkami, maty i benzyna. Dodatkowo Śri 

Sathya Sai Central Trust z Praśanthi Nilayam wysłał jako natychmiastową pomoc wielką ilość 

ubrań, obejmującą 5 tysięcy sari, 2 tysiące dhoti i 5 tysięcy koców - do rozdania na tych 

obszarach. 



Sanathana Sarathi   listopad  2014  

© Organizacja Sathya Sai 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 


