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Amrita Dhara  Orędzie Bhagawana z 24 sierpnia 1996 r. 

 
 

BÓG JEST UCIELEŠNIENIEM WSZYSTKICH IMION 

I POSTACI 

 

Jak człowiek może uświadomić sobie atmę, jeśli brakuje mu czystości serca? 

Atmy mogą doświadczyć jedynie ci o czystym sercu.  

Słuchajcie, o mężni synowie Bharatu! 

 

 

 

 

złowiek dzisiaj nie jest zdolny, by zrozumieć, co jest ludzkie, co 

zwierzęce, co jest demoniczne, a co boskie. W istocie, zrozumienie 

różnicy między tymi czterema jest bardzo łatwe. Człowieczeństwem 

jest połączenie ciała, umysłu i atmy. Czym jest więc zwierzęcość? Zwierzęcością 

jest dbanie tylko o fizyczne potrzeby, a zapominanie o umyśle i o atmie. Ci, co 

łakną pragnień ciała i umysłu, zapominając o atmie, są demoniczni. Ci, co 

doświadczają błogości atmy, zapomniawszy o ciele i umyśle, są boscy. Jeśli 

człowiek nie potrafi być boski, powinien przynajmniej żyć jak istota ludzka, nie 

degenerując się do poziomu zwierzęcia lub demona.  

Wszystkie ćwiczenia duchowe, jakie prowadzicie, gdy jesteście przywiązani 

do ciała, dają tylko chwilowe zadowolenie, gdyż ciało jest chwilowe. W istocie, 

wszystkie czyny, jakie wykonujecie z pomocą ciała, są w swej istocie nietrwałe. 

Trwałe wyniki dają jedynie te praktyki duchowe, które wykonujecie mając czysty 

umysł i uważając ciało za narzędzie. Mano mulam idam dźagat (umysł jest 

podstawą całego świata). Umysł przenika cały wszechświat. Jest nieskończony. 

Nie ma miejsca, które byłoby poza zasięgiem umysłu. Człowiek powinien 

C 

ODDAWAJCIE  SIĘ BOSKIM DZIAŁANIOM  
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zrozumieć umysł z pomocą ciała. Czysty umysł to Brahman.  

Mędrzec Uddalaka na wiele sposobów próbował przekazać swemu jedynemu 

synowi Swetaketu wiedzę o atmie. W owych czasach nie było większego 

uczonego niż Uddalaka, a mimo to posłał on syna po wykształcenie do innego 

nauczyciela. Syn zawsze będzie traktował ojca jedynie jak ojca, a nie jak guru. 

Dopóki traktuje go jak swego ojca, nie może się od niego uczyć, tak jak uczyłby 

się od guru. Uddalaka wysłał go do innego nauczyciela, aby nauczył się czcić 

swego guru i uczył się od niego. Kiedy Swetaketu powrócił zakończywszy naukę, 

Uddalaka zapytał go, czego nauczył się od guru. Swetaketu rzekł: „Nauczyłem 

się, czym jest Brahman”. Wówczas ojciec spytał :  „Cóż takiego nauczyłeś się o 

Brahmanie?”. Swetaketu odparł: „Dowiedziałem się, że Brahman jest 

wszechprzenikający”. Uddalaka powiedział do syna: „Och, głuptasie! Nie 

wystarczy powiedzieć, że Brahman jest wszechprzenikający. Powinieneś zdobyć 

wiedzę praktyczną, zamiast powtarzać to, czego nauczył cię guru”. 

Czy człowiek może stać się dzielny jedynie przez trzymanie miecza? 
Czy człowiek może zostać muzykiem jedynie przez trzymanie w ręku 

instrumentu winy? 
 

Studenci, gdy się czegoś  trochę nauczą,  bez końca się tym chełpią. Oto 

ich słabość. Chełpienie się jest niestosowne. Aby przekazać synowi wiedzę 

praktyczną, Uddalaka powiedział do niego: „Synu, wejdź do środka i przynieś 

wodę w kubku i trochę cukru. Swetaketu uczynił to. „Wsyp ten cukier do wody i 

rozpuść go” - rzekł Uddalaka. Swetaketu wsypał cukier do wody i mieszał 

roztwór, aż ten się zupełnie rozpuścił. Wówczas Uddalaka rzekł:  „Powiedz mi 

teraz, gdzie jest ten cukier”. Swetaketu próbował zobaczyć, ale cukier był 

niewidoczny. Uddalaka rzekł: „Włóż rękę w tę wodę i wyciągnij z niej cukier.” 

Kiedy jednak Swetaketu włożył rękę w wodę, nie potrafił wyciągnąć z niej 

cukru. Powiedział: „Ojcze, ani ten cukier nie jest widoczny, ani nie jestem w 

stanie wziąć go w rękę”. Wtedy Uddalaka rzekł: „Przyniosłeś ten cukier w ręku, 

widziałeś go na własne oczy i wsypałeś do  wody. Ale teraz ani nie widzisz go 

oczami, ani nie możesz wziąć go do ręki. Zobacz więc, gdzie on jest?” 

Swetaketu nie potrafił udzielić odpowiedzi na to pytanie ojca. Wówczas 

Uddalaka poprosił syna, żeby wziął na język dwie krople wody. Wziąwszy wodę 

na język, Swetaketu rzekł: „Ojcze, cukier jest tam w wodzie.” Uddalaka 

ponownie spytał:  „Czy ten cukier jest obecny na górze wody czy na dnie, czy 
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też jest obecny wszędzie?”. Swetaketu powiedział, że cukier jest obecny w całej 

objętości wody.  

  Doświadczajcie słodyczy Boga  

Na tym polega zasada jedności. Jak można doświadczyć słodyczy boskości, 

obecnej wszędzie w tym olbrzymim naczyniu wszechświata? Nie można jej ani 

zobaczyć oczami, ani wiąć w rękę. Można jej jedynie doświadczyć. Ta słodycz 

boskości jest obecna na dnie, na górze i w całym tym naczyniu wszechświata. 

Znaczy to, że cały wszechświat  jest wypełniony słodyczą Boga.  

Studenci! Powinniście pojąć tę prawdę i szerzyć ją w świecie.  Podobnie, 

boskość tkwi w człowieku. Dlatego wszystkie wasze myśli, słowa i czyny powinny 

być przesycone słodyczą boskości. Wszystko, co otrzymują wasze zmysły, 

powinno być słodkie. Adharam madhuram wadanam madhuram najanam 

madhuram hasitam madhuram ... madhuradhipathe akhilam madhuram (Jego 

wargi, twarz, oczy, uśmiech i cała Jego istota jest pełna słodyczy. Doprawdy, Pan 

Madhury jest ucieleśnioną słodyczą.) Ta słodycz jest esencją jedności. Jeśli 

mówisz szorstko, znaczy to, że w naczyniu twego ciała nie ma słodyczy, jest 

tylko woda. Boskość jest w tobie, ale nie jesteś zdolny jej sobie uzmysłowić. Z 

jakiej przyczyny? Powód jest taki, że jesteś dotknięty chorobą ego i 

przywiązania. Kiedy cierpisz na malarię, nawet słodycze smakują ci cierpko. 

Wada tkwi w Twoim języku, a nie w słodyczy. Podobnie, całą twoją istotę 

przenika boskość. Nie jesteś w stanie zdać sobie z tego sprawy, ponieważ twój 

umysł jest zanieczyszczony ego i przywiązaniem. Cokolwiek robisz, rób to 

szczerze. Nie wystarczy, jeśli robisz to mechanicznie; we wszystkim, co robisz, 

musisz używać umysłu. Swami nie uczy człowieka, ale umysł. Jedynie kiedy te 

nauki przekaże się bezpośrednio do umysłu, zostaną one w nim zachowane. Jaki 

pożytek, jeśli słuchasz jednym uchem, a drugim ci to wylatuje? Jakąkolwiek 

pracę wykonujesz, rób to z czystością serca. Ćittasja suddhaje karmah (dobre 

czyny dają umysłową czystość). Zajmuj się świętymi działaniami, dobroczynnymi 

dla innych. Uważaj służbę społeczeństwu za służenie Bogu.  Ekam sath wiprah 

bahudha wadanti (prawda jest jedna, ale mądrzy odnoszą się do nie różnymi 

imionami). Możecie Go nazywać  Allah, Jezus, Zoroastra, Rama, Krishna, itd.; 

Bóg jest jeden. 

  Używajcie właściwie swoich zmysłów 

Oto mały przykład. W twoim ciele jest pierwiastek życia. Ten sam 
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pierwiastek życia przenika cały krwiobieg. Krew jest jedna, serce jest jedno i 

pierwiastek życia również jest jeden. Ale jeśli trzymasz w ręce słodkie laddu, czy 

możesz znać jego smak? Nie. Jego smak możesz poznać tylko wtedy, gdy 

położysz je sobie na języku. Ta sama krew obecna jest w ręce, jak i w języku. 

Ale tylko język może zaznać słodyczy. Uszy mają zdolność słyszenia, ale nie 

widzą. Oczy widzą, ale nie słyszą. Nos odczuwa zapach, ale nie może robić 

niczego innego. W ten sposób, każda część ciała ma przydzielone jakieś 

określone zadanie i człowiek powinien robić odpowiedni użytek ze wszystkich 

tych części. Dziś jednak człowiek nadużywa swoich zmysłów. Dlaczego Bóg dał ci 

język? Bhikśannam deha rakśanartham (jedzenie ma podtrzymywać ciało). Bóg 

ostrzega człowieka: „Mój drogi! Używaj języka tylko do spożywania czystego i 

świętego jedzenia. Jeśli będziesz zjadał wszystko, tylko dlatego, że masz język, 

zęby i żołądek, zepsujesz sobie żołądek”. 

Bóg dał ci żołądek po to, żebyś jadł zdrowe pożywienie i prowadził zdrowe 

życie. Dlatego jedz jedynie to, co będzie podtrzymywało twoje zdrowie. Po co 

Bóg dał ci nos? Bóg mówi: „Mój drogi! dałem ci nos, aby pomagał ci w procesie 

wdychania i wydychania, dla podtrzymywania twojego życia”. Ale człowiek nie 

pozwala nosowi dobrze wykonywać jego pracy. Uzależnia się od zażywania tabaki 

i narkotyków. Bóg dał człowiekowi nos, a co on z nim robi? Człowiek, kiedy robi 

niewłaściwy użytek ze swoich zmysłów, staje się ofiarą wielu chorób. Życie 

ludzkie będzie uświęcone dopiero wtedy, kiedy człowiek zawsze będzie używał 

swoich zmysłów we właściwy sposób. Niestety, człowiek traci dziś panowanie nad 

zmysłami. Anugrahę (łaskę Boga) możesz dobyć jedynie poprzez indrija nigrahę 

(panowanie nad zmysłami). Dlatego, jeśli chcesz łaski Boga, musisz panować nad 

swoimi zmysłami.    

Czy wiesz dlaczego Bóg dał ci ręce? Czy tylko po to, żeby karmić twój 

brzuch? Nie. Czy wiesz dlaczego Bóg dał ci stopy? Czy sądzisz, że Bóg dał ci 

stopy po to, żebyś wędrował po zaułkach i opłotkach? Czy wiesz dlaczego Bóg dał 

ci uszy? Czy są po to, żeby słuchać próżnych plotek? Nie, nie. Każdy członek ciała 

i każdy narząd zmysłu, jakie dał ci Bóg, ma święty cel. Musisz robić z nich 

właściwy użytek i zaznawać jedności. Tylko wtedy zasmakujesz słodyczy 

Boskości.  

 Studenci widzą to w swoim internacie. Kucharz przynosi papryki chili, sól, 

tamaryndę i orzech kokosowy. Jeśli zmieszacie je po prostu razem, nie będzie to 
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miało żadnego smaku. Natomiast, jeśli utłuczecie je wszystkie razem w 

moździerzu, przyjmie to postać chutney (ostrego sosu korzennego), który jest 

bardzo smaczny. Liść betelu ma barwę zieloną, orzech betelu jest brązowy, a 

limonka jest biała. Kiedy je wymieszasz i żujesz, twój język staje się czerwony. 

Podobnie, kiedy połączą się dobre myśli, dobre cechy i dobre czyny, dają one 

doświadczenie Boga. Chociaż Siwie i Wisznu przypisuje się różne imiona i postaci, 

przedstawiają oni ten sam boski pierwiastek.   

Thjagaradźa śpiewał: Sadhinćene manasa (O umyśle! On osiągnął swój cel.) 

Cóż takiego osiągnął? Zdał sobie sprawę z boskości, która jest wrodzona w 

każdym człowieku. Thjagaradźa rzekł: „Uświadomiłem sobie boski pierwiastek 

Ramy.” Pomodlił się: „Och, Ramo! Życie tylko wtedy staje się prawdziwe i pełne 

znaczenia, kiedy człowiek widzi Cię, bawi się z Tobą i porusza się w bliskości 

Ciebie”.  

Och, mój umyśle! Czyż nie możesz medytować  
o Śri Ramie, Raghuramie, Srungara Ramie? 

Kto wie, jaką pokutę wykonała wcześniej Kausalja,  
że mogła całować Pana w Jego lśniące policzki!  

Kto wie, jaką pokutę wykonała Kausalja! 

Kto wie, jaką pokutę wykonał wcześniej Dasaratha,  
że mógł wołać Pana: "Och, Śri Ramo, przyjdź tu!"  

Kto wie, jaką pokutę wykonał Dasaratha! 
 

Na koniec rzekł: „Ramo! Jaką wielką pokutę wykonał Thjagaradźa, że jest w 

stanie wieść spokojnie życie, przyjmując schronienie u Twoich lotosowych stóp?  

Słodycz Twojej boskiej bliskości wystarczy mi w tym życiu”. W ten sposób 

Thjagaradźa ułożył wiele pieśni, objaśniających serdeczny i nierozdzielny związek 

z Bogiem, jaki bhakta powinien rozwinąć.  

Boskość jest obecna nie tylko w ludziach, ale we wszystkich istotach.    

Nie dostrzegajcie żadnych różnic między różnymi imionami i postaciami 

Boga, takimi jak Rama, Kriszna, Wisznu, Iśwara i inne. Powszechnie wierzy się, 

że Brahma stwarza, Wisznu podtrzymuje, a Siwa rozwiązuje, ale wszyscy są 

jednym. Tutaj, tam i wszędzie - gdziekolwiek spojrzysz, jest tylko jeden boski 

pierwiastek atmiczny. Choć uszy, nos, usta, ręce i stopy różnią się od siebie, 

tworzą one to samo ciało. Podobnie, Bóg jest ucieleśnieniem wszystkich imion i 

postaci.  
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Uczyń swoje serce świątynią Boga  

Studenci mogą znać tę opowieść. Pewien nauczyciel zabrał czterech ślepych 

chłopców do słonia i poprosił każdego z nich, żeby powiedział, jak wygląda ten 

słoń. Jeden chłopiec położył rękę na brzuchu słonia i rzekł: „Proszę pana, słoń 

jest jak wielka ściana.” Inny student dotknął jego nogi i powiedział: „Proszę 

pana, słoń jest jak kolumna”. Trzeci chłopiec dotknął jego ucha i rzekł: „Proszę 

pana, słoń jest jak wachlarz.” Czwarty chłopiec trzymał jego ogon i jego wniosek 

brzmiał: „Proszę pana, słoń jest jak lina.” To, co postrzegał każdy z nich, było 

poprawne w jego oczach. Jest prawdą, że brzuch słonia jest wielki jak ściana, 

nogi ma jak kolumny a jego uszy są niczym wachlarze. Ale żadnej z tych części 

słonia nie można nazwać słoniem. Słoniem jest połączenie ich wszystkich. 

Podobnie, nie powinniście myśleć, że Rama, Kriszna, Jezus i Zoroastra są różni 

od siebie. Przedstawiają oni różne postaci tego samego Boga. Każdy powinien 

próbować uświadomić sobie ów pierwiastek jedności, nie dając pola 

jakiegokolwiek rodzaju różnicom.  

Bóg jest jeden. Jest On najwyższym bytem. Jest wspaniały. Nie ma niczego 

większego niż Bóg. Jest On obecny w każdym. Na podstawie swego ciała 

fizycznego możesz uważać się za człowieka. Ale miej silną wiarę w to, że Bóg jest 

w tobie obecny. Tego samego nauczała Mira. Powiedziała ona: „Kriszno, moje 

serce to twoja świątynia. Nie możesz z niej odejść”. Bóg mieszka w sercu 

każdego. Dlatego stopniowo rozwijaj w sobie wiarę mówiąc: jestem Bogiem, 

jestem Bogiem. Zajmuj się boskimi działaniami, ponieważ Twoje ciało jest 

świątynią Boga. Deho dewalaja proktho dźiwo dewa sanathana (ciało jest 

świątynią,  mieszkańcem jest Bóg).  

Twoje serce jest najświętszym miejscem. Serce nie odnosi się tutaj do serca 

fizycznego. Fizyczne serce jest tylko jak główna tablica rozdzielcza. Znajduje się 

po lewej stronie Twojego ciała. Ale hridaja (serce duchowe) jest po prawej 

stronie. Studenci śpiewają mantrę wedyjską: Nila tojada madh jasthad 

widjulekhewa bhaswara (świecący jak smuga błyskawicy wśród niebieskich 

chmur deszczowych). Tak jak widzisz białą i jasną błyskawicę pośród ciemnych 

chmur, tak samo pomiędzy 9 a 12 kręgiem twego kręgosłupa jaśnieje 

pierwiastek życia. Określa się go jako widjulekha. To właśnie dzięki obecności 

tego pierwiastka życiowego w kręgosłupie wszystkie części ciała są w stanie 

działać.  
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Dlatego uświadomcie sobie, że Bóg jest obecny wszędzie. Nie jest w 

żadnym odległym kraju. Jednak żeby doznać tego, że przenika On wszystko, 

powinieneś słuchać nauk Swamiego, stosować je i cieszyć się błogością. Twój 

głód zostaje nasycony tylko wówczas, gdy zjadasz pożywienie, a nie przez 

patrzenie na nie. Co masz zrobić, żeby posłać podane na talerzu jedzenie do 

swego żołądka? Powinieneś zaprząc do pracy swoją dłoń i usta. Tylko wówczas 

jedzenie dotrze do twego żołądka. Podobnie, Swami podaje ci jedzenie w postaci 

swoich nauk do naczynia twojego serca i. Powinieneś próbować zjeść to podane 

"jedzenie" łyżką swego intelektu. Jedynie wówczas to jedzenie zapewni ci siłę i 

spełnienie.   

  Nie bądź niewolnikiem swoich zmysłów 

  Studenci! 

Zmysły mają być waszymi służącymi. Powinniście pozostawać ich panami. 

Ale niestety, dzisiaj człowiek jest niewolnikiem swoich zmysłów. Pewien wielki 

bhakta śpiewał: „Powinienem stać się służącym służących; powinienem służyć 

służącym Pana”. W istocie, zmysły powinny być wam podporządkowane. Jeśli 

staniesz się służącym swoich zmysłów, wystawisz się na wielkie 

niebezpieczeństwo. Nigdy nie powinieneś iść za radami swoich służących. Narazi 

cię to na wielkie ryzyko.  

Kajkeji była drogą żoną króla Dasarathy, a córką króla Kekaji. Tak wielka 

pani jak Kaikeji straciła cześć i szacunek, gdyż przywiązała wagę do słów swej 

służącej Manthary. Czy znajdzie się wśród kobiet dzisiaj ktoś o imionach Kajkeji i 

Manthara? Manthara była tą, co mówiła złe słowa, zaś Kaikeji posłuchała ich. 

Dlatego nikt nie chce nosić ich imion. Podobnie, twoimi służącymi są zmysły. Jeśli 

wabią cię, żebyś szedł za obiektami ich pragnień, od razu powinieneś uciszyć je, 

mówiąc: „Zamknijcie się i usiądźcie”. Powinniście dyscyplinować swe zmysły w 

ten sposób. Tylko taki człowiek może stać się dhirą (odważnym), wiirą (mężnym) 

i gabhirą (szlachetnym). Jest prawdziwym panem. Powinieneś stać się panem, a 

nie niewolnikiem swoich zmysłów. Czyim niewolnikiem powinieneś się stać? 

Powinieneś się stać niewolnikiem Boga.  

W istocie, sam jesteś Bogiem. Stopniowo rozwijaj w sobie tę wiarę. Kiedy 

każdy rozwinie w sobie tę wiarę, cały świat będzie pełen spokoju i 

bezpieczeństwa. Wówczas nie musicie się modlić Samasta lokah sukhino 

bhawantu (Oby wszystkie istoty wszystkich światów były szczęśliwe!). Na świecie 
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będzie pokój i szczęście, kiedy rozwiniecie w sobie taką wiarę. Co więcej, nie 

powinniście modlić się, żeby tylko ludzie z Indii byli szczęśliwi. Cały świat jest jak 

pałac, w którym Bharat, Ameryka, Rosja, Chiny itd. są jak różne pomieszczenia. 

Każdy kraj jest jak pokój w tym wielkim pałacu. Jeśli pójdziecie do 5-

gwiazdkowego hotelu, ujrzycie wiele pokoi. Podobnie istnieje jakże wiele pokoi w 

tym pałacu świata. Cóż takiego oddziela jeden pokój od drugiego? Ściana. Jeśli 

usunie się tę ścianę, będzie tylko jedna wielka sala. Jedności można doznać tylko 

wtedy, gdy usunie się różnice.  

Ty stajesz się mną, a ja staję się tobą, 

kiedy stajemy się jednym, jest to prawdziwą wiedzą.   
Kiedy przekroczy się dwoistość zdając sobie sprawę z jedności, 
ego i przywiązanie przestają istnieć.   

Bóg jest akszara (niezniszczalny) i jest obecny również w kszarze (tym, 
co się psuje). 

Kiedy uświadomi się sobie wieczną prawdę kszary i akszary,  
umysł jest przekroczony, a doznana jedność.   

Bóg jest ponad mają (ułudą) i jest również przyczyną maji.  
Kiedy usunięta zostaje zasłona maji, Boskość zostaje odsłonięta. 

Każdy powinien zrozumieć tę prawdę.  

Nawet proste słowa przekazują głębokie prawdy.  

Gdy ludzie kierują się różnicami, naród ponosi wielką stratę. Rozważcie 

następujący przykład. W ciele są różne członki. Jeśli odetnie się rękę od tego 

ciała, ileż krwi zostanie stracone - będącej wspólnym mieniem całego ciała - i o 

ileż słabsze stanie się to ciało! Tak samo, między ludźmi w kraju nie powinno być 

nawet małych różnic. Wszyscy powinni pozostawać zjednoczeni. W jedności jest 

wielka siła. Czy możecie wykonać jakieś zadanie jednym palcem? Nie. Kiedy pięć 

palców łączy się razem, możecie zrobić wszystko. Jedność to wielka siła. Kończę 

swe orędzie błogosławiąc was, abyście rozwinęli ducha jedności i uczynili świat 

szczęśliwym i kwitnącym.   

(Bhagawan zakończył Swe Orędzie bhadźanem „Manasa bhadźare guru 

ćaranam…”)  

– Z orędzia Bhagawana wygłoszonego w Sai Kulwant Hall w Prasanthi Nilayam, 

24 sierpnia 1996 roku. 
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PRESTIŻOWA NAGRODA DLA RUCHOMEGO SZPITALA 

 ŚRI SATHYA SAI  

 

Ruchomy Szpital Śri Sathya Sai otrzymał 

prestiżową "Nagrodę CNBC TV18 Indyjskiej 

Opieki Zdrowotnej". Wręczono ją 23 listopada 

2013 roku na uroczystości w Taj Palace Hotel 

w New Delhi. Dr Narasimhan, kierownik 

Ruchomego Szpitala Śri Sathya Sai udał się 

do New Delhi wraz ze Śri S.S. Naganandą, 

członkiem rady zarządzającej Śri Sathya Sai 

Central Trust i przyjął tę nagrodę pt. 

"Wyróżnienie za nowatorstwo w 

transformacji życia” od dr. Monteka Singha 

Ahluwalji, zastępcy przewodniczącego Indyjskiej Komisji Planowania, w uznaniu bezinteresownej 

służby świadczonej przez ponad 400 lekarzy i setki innych pracowników paramedycznych  - w tym 

wielu służących bezinteresownie wolontariuszy Sai - po to, aby ofiarować wysokiej jakości pomoc 

medyczną najbiedniejszym z biednych, bezpośrednio na ich progu w wioskach okręgu Anantapur w 

stanie Andhra Pradesh.  

(na zdj. od lewej: Sri S.S. Naganand, Dr. Montek Singh Ahluwalia, Dr. Narasimhan) 
 

 

 

Doroczne Spotkanie Sportowo-Kulturalne instytucji oświatowych Śri Sathya Sai   

  WIDOWISKOWE POKAZY SPORTOWO-
KULTURALNE   

Doroczne Spotkanie Sportowo-Kulturalne jest ważnym wydarzeniem w 

kalendarzu Instytutu Wyższej Wiedzy Śr Sathya Sai oraz instytucji oświatowych 

założonych i prowadzonych przez Bhagawana Babę. W tym roku to pięciodniowe 

wydarzenie odbyło się w dniach 11-15.01.2014 w Prasanthi Nilayam.   
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  Doroczne Spotkanie Sportowe - 11 stycznia 2014 roku 

Spotkanie Sportowe 11 stycznia każdego roku jest zwieńczeniem miesięcznych, 

pilnych przygotowań pokazów atletycznych, akrobacji, form tańców kulturalnych i 

temu podobnych, prowadzonych przez uczniów i studentów ze wszystkich 

oddziałów Uniwersytetu oraz z instytucji oświatowych Śri Sathya Sai.   

Te barwne i odważne pokazy odbywają się w boskiej obecności, na oczach 

zgromadzenia ponad 10 tysięcy widzów, siedzących na trybunach Stadionu Hill 

View. Występy dzielą się na dwie sesje: poranną i popołudniową.  

 W tym roku porządek poranny rozpoczął się o godz. 8, kiedy samochód 

Bhagawana z Jego pięknym zdjęciem pojechał w towarzystwie motocyklistów i 

został przywitany przez żeńską orkiestrę dętą z anantapurskiego oddziału 

Uniwersytetu. Następnie odbyło się powitanie kapitanów Uniwersytetu i 

samochód Bhagawana zaczęła eskortować Slow March Squad, - specjalną grupę, 

prowadzony przez orkiestrę dętą Uniwersytetu z Prasanthi  Nilayam. Kiedy 

Bhagawan [w postaci zdjęcia] przybył w tym wielkim pochodzie do Śanthi Wediki 

(na scenę, gdzie w Boskiej Obecności zasiadają starsi członkowie instytucji Sai 

wraz z zaproszonymi gośćmi), grupa studentów śpiewająca Wedy zgotowała 

uroczyste powitanie (z purnakumbham), a zastępca rektora wraz ze starszymi 

członkami instytucji oświatowych Sathya Sai oddali cześć  Bhagawanowi.   

  Przemarsz i przysięga  

Przemarsz jest sam w sobie widowiskiem. W jego wykonaniu jasno widać 

wyszkolenie, koordynację i ducha koleżeństwa. Jest to wspaniały widok. 

Uczniowie i studenci instytucji oświatowych Sai przeszli - w towarzystwie 

orkiestr, żeńskiej i męskiej z Uniwersytetu - z północnego końca stadionu i 

zgromadzili się przed Śanthi Wediką, aby oddać cześć Bhagawanowi. Po 

wciągnięciu na maszt proporca Uniwersytetu, od uczniów i studentów odebrano 

zwyczajową przysięgę i zapalono sportową pochodnię, którą postać w przebraniu 

lecącego Hanumana zaniosła ma Wzgórze Hanumana, aby zapalić sportowy 

znicz.   

  Sesja poranna 

Pierwszy występ należał do studentek Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai z 

Anantapur. Na początku był rosyjski taniec ludowy, wykonany do melodii ‘Kalinka 
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Malinka’ (rosyjskiej pieśni ludowej), prędkimi, rytmicznymi ruchami świętujący 

piękno przyrody. Potem odbyły się kolejne zadziwiające pokazy, m.in. skoki na 

motocyklach, w tym przez rampę i przez ogień.  Zakończyli występ figurą 

piramidalną i pokazem figur w formie rakiet.  Po tych dwóch występach pojawili 

się studenci Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya z Mudenahalli. Używając 

rowerów, dali dobrze skoordynowany pokaz umiejętności "na kółkach". Ten 

pokaz "sztuki w ruchu" objął m.in. figury symboliczne (takie jak ‘Aum Sai Ram’).  

Uczelnia w Brindawanie – do której należał ostatni występ owego ranka - 

rozpoczęła od nowatorskich figur zwanych "Niebiańskie rytmy", które zakończyli 

układem: "Kochamy Cię, Sai". Ich końcowy pokaz, "Radzenie sobie z katastrofą", 

okazał się pouczający dla widzów, ponieważ odgrywali sytuacje z rzeczywistego 

życia, takie jak robienie noszy dla rannych i ratowania osób z płonącego 

budynku.   

Wydarzenia poranne zakończył pokaz studentów z Brindawan, wyrażający 

szczerą wdzięczność Bhagawanowi.  

  Sesja popołudniowa 

Sesja popołudniowa rozpoczęła się o 16.30 uroczystym powitaniem Bhagawana 

przez orkiestrę dętą Uniwersytetu z Brindawan i przez uczennice Angielskiej 

Szkoły Średniej Iśwarammy idące na szczudłach oraz przez uczniów Szkoły 

Podstawowej Śri Sathya Sai - na wrotkach.   

Pierwszy występ, o nazwie "Tajemnica szczęścia", należał do uczniów Angielskiej 

Szkoły Średniej Iśwarammy. Metafora marzenia dziecka posłużyła w tym 

tanecznym przedstawieniu do tego, aby wyrazić poczucie ciągłej obecności Pana. 

Występ ich podkreśliły akrobacje, barwa i nowatorskie stroje, przedstawiające 

zwierzęta i owoce.   

Następnie odbyły się występy taneczno-muzyczne studentów Szkoły 

Podstawowej Śri Sathya Sai. Po tradycyjnym tańcu obejmującym gimnastykę i 

ćwiczenia na ziemi, małe dzieci, niosąc kwiaty lotosu, wirowały przy melodii 

pieśni. Po wyczynach dzieci, skaczących na wrotkach z rampy, odbył się ciekawy 

mecz hokejowy na wrotkach.   

 

Następnie pokazano zestaw tańców. Ku wielkiej uciesze wszystkich, po 

uczennicach w jasnoniebieskich strojach, tańczących ze świecącymi 

słonecznikami, wystąpiły maluchy z tańcem pendżabskim. Na koniec wszyscy 
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uczniowie zatańczyli do melodii pieśni „Saiśa ni namam entho ruci ra” (Sai, jakże 

słodkie jest Twoje imię).   

Potem wykonano taniec oparty na sztuce walki, o nazwie "Taniec Kung Fu", w 

wykonaniu studentów. Był to pokaz z bambusowymi latarniami - utrzymywanymi 

w równowadze, na długich żerdziach bambusowych.  

 Pierwszym pokazem studentów uczelni w Prasanthi  Nilayam  był taniec 

inwokacyjny. Z wielką wprawą i sprawnością wykonana została cała gama 

pokazów akrobatycznych związanych z utrzymywania równowagi na olbrzymich 

kołach. Następny punkt programu, ‘Liny i pierścienie: grawitony1’ został 

wykonany na pierścieniach i elastycznych linach, zwisających z żelaznej 

konstrukcji o wysokości 35 stóp [ok. 11 m]. Obejmował on m.in. skoki przez 

płonące obręcze.   

Tymczasem zachodzące słońce ustąpiło miejsca ciemności - odpowiedniej dla 

następnego występu, o nazwie Niech każdy tańczy. Ten nowatorski numer 

obejmował taniec z mieczami świecącymi niebieskim i zielonym światłem i taniec 

w  świecących ubraniach.   

Następnie występ dali uczniowie Wyższej Szkoły Średniej Śri Sathya Sai 

zaczynając od pokazu "Gimnastyka: Władca Pierścieni". Był to rodzaj gimnastyki 

na podłodze, z takimi wyczynami, jak "nurkowanie" przez pierścienie na różnych 

wysokościach, salta w tył, fikołki, akrobacje powietrzne itd. W pokazie 

"Powietrzni akrobaci" – przyjmowano pozycje jogi utrzymując równowagę na 

trzech wysokich, drewnianych słupach. Na koniec 130 uczniów dosłownie igrało z 

ogniem. Pełne wdzięku tańce z wykorzystaniem pochodni i obręczy ogniowych 

ukazały odwagę, która jest podstawą wszystkich spotkań sportowo - kulturalnych 

instytucji oświatowych Sai.  

Występy zakończył wspaniały, barwny, powietrzny spektakl, z użyciem zdalnie 

sterowanych samolotów, szybujących po nocnym niebie, wsparty pokazem 

sztucznych ogni. Na koniec ofiarowano Bhagawanowi Mangala Arati.   

 Występy kulturalne 12-15 stycznia  

W ramach spotkania sportowo-kulturalnego  młodzież uczniowska i studencka z 

Wyższej Szkoły Średniej Śri Sathya Sai oraz Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya 

                                                           
1
  hipotetyczne cząstki będące kwantami energii grawitacji (przyp. GL)   
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Sai  z Brindawan, Prasanthi  Nilayam  i Anantapur wystąpiła ze sztukami 

teatralnymi - 12, 13, 14 i 15 stycznia 2014 roku. Wszystkie występy miały 

miejsce wieczorami, w hali Sai Kulwant, w Boskiej Obecności.  

Skupiając się wokół historii grupy pielgrzymów, którzy spotkali się w mieście 

świątyń Siwapuram, sztuka ta - „Prem Ki Pukar” - wystawiona przez uczniów 

Wyższej Szkoły Średniej Śri Sathya Sai, przekazała wartości najistotniejsze do 

zdobycia boskiej łaski. Przesłanie wyrażono opowieścią o czterech pielgrzymach. 

Ich opowieści i rozmowy ukazywały piękne wartości duchowe i pomogły jednemu 

z nich (będącemu na rozdrożu swojego życia społecznego i duchowego) udać się 

w swym życiu, dzięki większej świadomości duchowej w dobrym kierunku.  

W swojej sztuce teatralnej studenci uczelni w Brindawan opisali życie i przesłanie 

świętego Thjagaradży, wielkiego bhakty Pana Ramy, którego miłość i 

poszukiwania Boga przyniosły światu muzyki tysiące nabożnych utworów. Ów 

opis oddania dla Boga przez kirtanam (śpiewanie) osiągnięto poprzez opowieści o 

Thjagaradży.  

Sztuka, przepleciona pięknymi pieśniami i scenami tanecznymi, okazała się ucztą 

nabożną dla zgromadzonych.   

Studentki uczelni w Anantapur wystawiły przedstawienie oparte na ćinna kathach 

[przypowieściach], opowiadanych przez Bhagawana Babę przy różnych 

okolicznościach w Jego boskich orędziach. Poprzez opowieści te Bhagawan 

wyraża najgłębszą filozofię w najprostszym stylu.  

Sztuka ta odegrana została przedstawiona w postaci ludowej sztuki kukiełkowej. 

Występowały w niej zarówno kukiełki jak i ludzie jako kukiełki. Składała się z 

trzech odsłon, a każda z nich naświetlała ważne cechy ludzkie, do których muszą 

dążyć wszyscy bhaktowie i aspiranci duchowi. Przepleciona została dwoma 

tańcami lalek.   

Studenci uczelni w Prasanthi  Nilayam  dali przedstawienie pod nazwą „Dżaja.” 

Było ono oparte na wybranych zdarzeniach z Mahabharaty. Opisanymi 

wydarzeniami były: jaksza praszna; gra w kości: sprawdzian, jakiemu Kriszna 

poddał Karnę w godzinie jego śmierci oraz zbawienie Karny; przebaczenie 

Aśwatthamie przez Draupadi oraz Mahaprasthanam. 

Rozplanowanie, scenariusz, produkcja, reżyseria, rekwizyty i ogólne wykonanie 

wszystkich przedstawień zostały dokonane przez studentów i studentki owych 

uczelni, bez żadnej pomocy z zewnątrz.  
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  Uroczystość rozdania nagród – 14 stycznia  

Uroczystość rozdania nagród Spotkania Sportowo-Kulturalnego odbyła się w 

pomyślny dzień Makara Sankranti, 14 stycznia 2014 roku w hali Sai Kulwant w 

Prasanthi  Nilayam .  

Widok wszystkich pucharów, trofeów i nagród dla uczniów i studentów, jakie 

wystawiono na scenie, dopełniany był przez proporce, girlandy, kwiaty i owoce z 

nowych zbiorów oraz ozdoby ze świeżych kwiatów położone na Samadhi 

Bhagawana.   

Wydarzenia rozpoczęły się wielkim, uroczystym pochodem, w którym szła 

orkiestra dęta Uniwersytetu, grupa studentów śpiewających Wedę oraz poczet 

flagowy. Ruszył on o godz. 8 rano z Jadźur Mandiru, siedziby Bhagawana. Mistrz 

ceremonii, Śri Sandźaj Sahni, dyrektor brindawańskiego Instytutu Wyższej 

Wiedzy Śr Sathya Sai, wygłosił wprowadzającą mowę.  Zagłębił się w znaczenie 

święta Sankranti oraz uroczystości rozdania nagród owego Spotkania Sportowo-

Kulturalnego. Później dr Kiron Bala Arora, profesorka przy katedrze języka hindi 

oraz kierowniczka uczelni Sathya Sai w Anantapur, zarysowała podobieństwa 

pomiędzy Dorocznym Spotkaniem Sportowo-Kulturalnym, a pobytem człowieka 

na ziemi. Następnie krótkie przemówienia wygłosiło pięcioro studentów: Amrit 

Prasuthas z Wyższej Szkoły Średniej Śri Sathya Sai, Sai Abhinaw Mudaliar z 

oddziału Instytutu w Muddenahalli, Padma Lalitha z oddziału w Anantapur, 

Widźaj Sai z oddziału w Brindawan oraz Lakśmikanth Śarma z oddziału Instytutu 

w Prasanthi Nilayam. Mowy tych studentów dawały świadectwo ich niezachwianej 

wiary w Bhagawana, zawsze gotowej do zrobienia wszystkiego, aby Go 

uszczęśliwić.   

 Następnie - przyznaniem trofeów Rektora Założyciela dla wszystkich 

instytucji oświatowych Sai - rozpoczęła się uroczystość rozdania nagród. Trofea 

rozdał prof. Saśidhara Prasad, zastępca rektora Instytutu Wyższej Wiedzy Śri 

Sathya Sai. Listy zwycięzców ofiarowano u lotosowych stóp Bhagawana. 

Mistrzowskie trofea rozdano różnym reprezentantom - w różnych kategoriach - 

wszystkich uczelni oraz Wyższej Szkoły Średniej Śri Sathya Sai, gdzie odbywają 

się wewnątrzuczelniane zawody w różnych dziedzinach.  

W boskim przesłaniu, jakie później  odtworzono z nagrania, Bhagawan podkreślił 

znaczenie zwracania umysłu do Boga wtedy, kiedy słońce rusza ku północy 

podczas Makara Sankranti.  
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 Z naszych archiwów 

ODDAJCIE SIĘ NIEUSTANNEMU WIELBIENIU BOGA   

  

 

  Ucieleśnienia boskiej atmy!  

tma jest podstawą dla duchowego życia. Ciało przechowuje w 

sobie Atmę jak relikwię. Życie doczesne powinno być zgodne z 

dążeniami duchowymi. Człowieka trzeba uczyć znajomości Ducha, 

ponieważ dzisiaj za jedyną rzeczywistość uważa on swoje istnienie fizyczne.   

  Kontemplujcie Śiwę  

Człowiek jest wytworem wzajemnego oddziaływania Puruszy (bytu najwyższego) 

i Prakriti (przyrody). Wskutek tego powinien mieć w sobie wieczną błogość 

boskości i pozostawać w błogosławionym stanie. Może przebóstwić siebie jedynie 

kontemplując cechy Iśwary (Śiwy). Trzy oczy Siwy przedstawiają trzy loki 

(światy). Trójząb Siwy jest symbolem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, 

trzech rodzajów czasu.  Trzy guny (sattwa, radżas i tamas) są wizerunkami 

Trójcy - Brahmy, Wisznu i Siwy. Tak oto trzy światy, troistość czasu, trzy guny 

(cechy) są przejawieniami Iśwary. Kiedy w sercu umieści się w ten sposób 

boskość, człowiek może podnieść się do poziomu Boga.   

 To właśnie dla dobra świata Śiwa połknął halahallę (truciznę). Również dla 

dobra świata Siwa umieścił Gangę w swoich zmatowanych włosach. Na czole 

Siwa nosi księżyc, aby dać ludzkości spokój umysłu. Kiedy człowiek ukształtuje 

siebie na wzór Iśwary, pozbędzie się wszystkich swych złych cech, a ofiaruje 

światu to, co jest w nim dobre. Oto znaczenie oddawania czci boskiej Śiwie. 

Człowiek będzie w stanie przemienić się w Boga jedynie wtedy, gdy w pełni 

poniecha swoich złych myśli, złych pragnień i podłych czynów.   

A 

Każdą chwilę przekształcajcie w świętą celebrację   
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Prawdziwą istotą człowieka jest ananda (błogość). Ale niestety człowiek w swej 

niewiedzy i przewrotności, poświęca wszystkie swe umiejętności, zasoby i czas 

na zdobywanie jej przez swe zmysły, aniżeli odkrywanie jej przez posługiwanie 

się intelektem i intuicją. Człowiek oczekuje anandy w swej karierze, w pracy, w 

interesach czy gospodarce i wierzy, że zadowolenie, jakie z nich czerpie, jest 

warte zachodu. Ale może zdobyć trwałą anandę, kiedy jego kariera zostaje 

przemieniona w sadhanę, jego biznes zostanie przekształcony w spokój i pogodę 

ducha, a jego zainteresowanie gospodarką rolną zostaje oczyszczone i stanie się 

pielęgnowaniem oddania na dobrze zaoranym, wolnym od chwastów polu 

umysłu. Nawet inteligentne osoby są kuszone raczej przyjemnościami, które 

może dać świat zewnętrzny niż boską błogością, którą mogą obdarzyć 

poszukiwania wewnętrzne.     

Poświęćcie tę noc na modlitwę 

Człowiek żyje dla wysokiego celu, a nie po to, żeby ulegać, jak zwierzę, każdemu 

żądaniu instynktów i popędów. Musi stać się ich panem, a nie czołgać się jak 

jakiś niewolnik. Ma prawo oznajmić: "Siwoham (jestem Siwą), jestem aćjutą (nie 

zmniejszającą się pełnią), jestem anandą." Gdy tylko uświadomi sobie własną 

rzeczywistość, wiążące go kajdany - żelazne, jak również i złote - zanikną i 

zdobędzie mokszę (wyzwolenie).  

Dzisiaj jest Śiwarathri. To rathri (noc) śiwam (dobroci, pobożności, dobrego 

losu). Jest to noc pomyślna, gdyż poświęcając ją na modlitwę, można zmusić 

umysł, żeby wypuścił człowieka ze swego uchwytu. Księżyc to według pism 

świętych bóstwo przewodnie umysłu. Umysł jest pokrewny księżycowi, tak jak 

oczy są pokrewne słońcu. Śiwarathri jest przypisana na czternastą noc ciemnej 

połowy miesiąca księżycowego, kiedy księżyc ulega  całkowitemu zaciemnieniu. 

Księżyc i umysł, którym on rządzi, są w tę czternastą noc drastycznie 

zmniejszone. Kiedy poświęci się tę noc na nieustanne wielbienie Boga, resztka 

przewrotnego umysłu zostaje pokonana i zwycięstwo jest pewne.  

 

Z mocną wiarą i oczyszczonym sercem powinno się spędzać tę noc na sławieniu 

Boga. Nie należy ani chwili marnować na inne myśli. Czas prędko ucieka. Jak 
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bryła lodu, topi się szybko i odpływa; jak woda w dziurawym dzbanie znika 

kropla za kroplą. Czas wyznaczony na życie człowieka przemija dość szybko i 

skończy się kiedyś, w jakiś sposób. Bądźcie zatem czujni, strzeżcie się, bądźcie w 

pogotowiu i świadomi. Szukajcie schronienia w Panu, a każdą chwilę 

przekształcajcie w świętą celebrację.   

– Z orędzi Bhagawana wygłoszonych podczas świąt Śiwaratri  

 

 

UROCZYSTOŚCI W PRASANTHI  NILAYAM  

Spotkanie wychowanków szkoły podstawowej Sathya Sai  

 przeddzień Nowego Roku 2014 wychowankowie Szkoły Podstawowej 

Śri Sathya Sai z Prasanthi  Nilayam  dali bardzo piękny i nowatorski 

występ, przybywszy z całego świata, aby wyrazić miłość i wdzięczność 

swojemu boskiemu mistrzowi, Bhagawanowi Śri Sathya Sai Babie. Rozpocząwszy 

go o godz. 5 po południu w hali Sai Kulwant - 31 grudnia 2013 roku - 

śpiewaniem mantry Sai Gajatri, wychowankowie obojga płci zaśpiewali słodkie i 

melodyjne pieśni, wyrażające ich miłość i oddanie Bhagawanowi, jednocześnie 

wyświetlając filmy animowane, obrazujące cenne i głębokie nauki, przekazane im 

przez Bhagawana poprzez ćinna kathy (przypowieści). Potem przedstawiono 

fragmenty orędzi Bhagawana, odnoszące się do dzieci Szkoły Podstawowej; 

towarzyszył temu film ukazujący ich programy kulturalne oraz wydarzenia 

sportowe, co wzbogaciło występ.  

Uroczystość zakończyła się bhadźanami.   

 

 Spotkanie wychowanków uniwersytetu 

Ponad 400 wychowanków instytucji oświatowych Śri Sathya Sai z całego świata 

przyjechało do Prasanthi  Nilayam  z rodzinami, żeby świętować Dzień Nowego 

W 
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Roku i wyrazić wdzięczność swemu boskiemu mistrzowi, Bhagawanowi Śri Sathya 

Sai Babie. Uroczystości rankiem 1 stycznia 2014 roku rozpoczęły się  śpiewaniem 

Wedy, po którym nastąpił iskrzący się żywością występ grupy muzycznej 

studentów Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai z Prasanthi  Nilayam. Grupa 

przedstawiła gamę siedmiu zachodnich i indyjskich utworów muzycznych, w tym 

bhadźanów, zamykając to świetnym numerem końcowym, łączącym klasyczne 

śpiewy indyjskie z buddyjskimi. Początkujący skrzypkowie z Wyższej Szkoły 

Średniej Śri Sathya Sai także dołączyli do grupy na trzy końcowe utwory. Po tym 

porywającym występie z muzyką orkiestralną  odbyło się ciekawe przemówienie 

jednego z wychowanków, Śri Amitabha Dasgupty.  Śri Dasgupta opowiedział o 

swoich osobistych przeżyciach z czasów studenckich w boskiej bliskości 

Bhagawana i wyraził Mu głęboką wdzięczność za Jego troskę i boskie 

kierownictwo.  

Wieczorem hala Sai Kulwant była świadkiem innego znakomitego koncertu. 

Wychowankowie Instytutu złożyli muzyczny hołd Bhagawanowi. Rozpocząwszy 

swój występ o godz. 4.50 utworem „Iśwar Hej Allah,” ów zespół zagrał jeden po 

drugim trzy porywające utwory, trzymając zgromadzenie w stanie urzeczenia 

przez prawie pół godziny. Potem odbył się wciągający występ Grupy Tanecznej z 

Prasanthi. Rozpocząwszy swój program Ganeśa Wandaną (modlitwą do Pana 

Ganeśy), tancerze ci dali następnie klasyczne przedstawienie Dasawatar (dziesięć 

wcieleń Pana Wisznu), a następnie był „Ramdźi ki nikli sawari” (uroczysty pochód 

Pana Ramy), któremu towarzyszył pochód palankinowy Bhagawana. Następnie 

odtworzony został utwór „Khanda Khandatara” w wykonaniu Bhagawana, po 

którym zakończyli swój porywający występ pieśnią „Dandalajja, dandalajja koti 

dandalu,” ofiarowując swemu Ukochanemu Bhagawanowi miliony pozdrowień.  

Później wychowankowie ofiarowali pieśni nabożne, po których odbyły się 

bhadźany.  

Ów radosny noworoczny program dobiegł końca wraz z arati o godz. 7 

wieczorem.   

 

Narodowy zjazd wychowanków Bal Wikas i uczniów 3 grupy  

W dniach 4-5 stycznia 2014 roku odbył się w Prasanthi  Nilayam  Narodowy 

Zjazd Wychowanków Bal Wikas i uczniów grupy 3, na który przybyło ze 

wszystkich części Indii około 3 tysięcy wychowanków Bal Wikas i uczniów. 
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Wysoka jakość wystąpień, jakie mieli podczas tych dwóch dni wychowankowie 

Bal Wikas i uczniowie była oznaką tego, jak owo duchowe przedsięwzięcie 

oświatowe rozpoczęte  przez Bhagawana w 1969 roku, wychowuje i reformuje 

dzieci.   

 4 stycznia 2014 roku wydarzenia rozpoczęły się o godz. 4.30 po południu 

śpiewem wedyjskim w wykonaniu uczniów Bal Wikas z Kerali. Potem miało 

miejsce przemówienie wprowadzające dr Dipti Upadhjaja, byłego ucznia Bal 

Wikas, który odniósł się do Bal Wikas jako pewnej boskiej sposobności i zwrócił 

uwagę na to, że oddziałuje ono na wszystkie strony osobowości ucznia - fizyczną, 

uczuciową i duchową.  Następnie wszyscy uczestnicy zaśpiewali grupową pieśń 

inwokacyjną. Potem trzech uczniów Bal Wikas wygłosiło budzące natchnienie 

przemówienia na temat: „Śri Sathya Sai Bal Wikas – educare dla loka wikas.” 

Byli to: T. Saiśa Rao z Madhya Pradeś, Pranaj Widjut z Andhra Pradeś i Ritanksi z 

Himaćal Pradeś, którzy przemawiali, odpowiednio, w hindi, telugu i po angielsku. 

(Przemówienie jednego z tych uczniów zostało wygłoszone w innym miejscu w 

tym numerze). Po tych umoralniających mowach zaprezentowano nową książkę 

na ten sam temat. Potem wybitni wychowankowie Bal Wikas otrzymali nagrody. 

Następnie odbył się nabożny występ muzyczny Wiweka z Madhji Pradeś, byłego 

studenta Wyższej Uczelni Muzycznej Sathya Sai Mirpuri, który oczarował 

wszystkich pieśniami „Baadźe muralija baadźe” (flet Kriszny gra urzekająco) oraz 

„Jaad Saiki aaje” (wspomnienie Sai jest bolesne). 

 

Następnie odbyły się dwa czarujące występy "cudownych dzieci".  Pierwszy dał 7-

letni Triptaradź, zdobywca rekordu Guinessa dla najmłodszego muzyka grającego 

na tabli. Jego występ wywołał w zgromadzonych radosne upojenie, gdy słuchali 

jak wykonuje na tabli klasyczne ragi i lekkie utwory muzyczne, „Waisznaw 

dźanato taine kahije” oraz „Madhuwan mein radhika naće re” (Radha tańczy w 

Madhuwan). Drugim występem był żywy, iskrzący się niemal taniec w wykonaniu 

Pudży, która zahipnotyzowała wszystkich, tańcząc na talerzu i dwóch dzbanach z 

miedzi, mając na głowie i w dłoniach talerz z lampami.   

 

Wcześniej rano dokonano uroczystego otwarcia owego zjazdu w hali Purnaćandra 

o godz. 10.30. Po uroczystości otwarcia odbyło się zaśpiewanie pieśni grupowej 

oraz przemówienia i tańce uczniów Bal Wikas z różnych części Indii. Wydarzenia 

poranne zakończyły się budzącym natchnienie przemówieniem wychowanka Bal 
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Wikas, dr M. Saikumara.   

5 stycznia 2014 roku odbyła się Uroczystość Błogosławieństwa Bal Wikas podczas 

której rozdano świadectwa uczniom Bal Wikas, którzy skończyli 9-letni kurs. 

Rozpoczęła się ona uroczystym pochodem orkiestry o godz. 8.20, po której odbył 

się występ taneczny do pieśni „Aham asmi aham” (ja jestem ja). Później do 

zgromadzonych przemówił Śri Nimiś Pandja, zastępca ogólnoindyjskiego 

przewodniczącego Organizacji Sai. Przytaczając powiedzenie Bhagawana, Śri 

Pandja zwrócił uwagę na to, że głównym celem oświaty jest rozwijanie 

indywidualnego charakteru, co może prowadzić do harmonii i pokoju w rodzinie, 

społeczeństwie, narodzie i świecie. Mówiąc o półmilionowej społeczności Bal 

Wikas, Śri Pandja oznajmił, że ruch ten rozwija się skokowo. Jako następna 

przemówiła Rama Sampath, posiadaczka dyplomu Instytutu Oświaty Sathya Sai, 

która powiedziała, że to właśnie Bal Wikas kształtuje życie tysięcy dzieci poprzez 

oparte na wartościach, wychowanie duchowe.    

Po tym odbyła się Konwokacja Bal Wikas Śri Sathya Sai, gdzie uczniom, którzy 

ukończyli 9-letni kurs Bal Wikas przyznano świadectwa. Kiedy uczniowie wstali, 

Nina Khanna, zastępczyni narodowego koordynatora Bal Wikas, odebrała od nich 

uroczystą przysięgę, że będą podtrzymywać prawdę i prawość. Na koniec tej 

uroczystości uczczono wychowanków Bal Wikas, którzy służą w instytucjach 

Bhagawana i podarowano im ubrania.   

Później do zgromadzenia przemówiło dwóch młodych wychowanków. Pierwszym 

mówcą był wychowanek Bal Wikas, Sathyam, który opowiedział, jak przyswoił 

sobie od matki - nauczycielki Bal Wikas - lekcję wyznaczania granic pragnieniom 

i świętował swoje urodziny w sierocińcu, aby podzielić się swoimi radościami z 

dziećmi, którym się w życiu mniej poszczęściło. Drugim mówcą był  Śwetha z 

Maharasztry, który określił Bal Wikas jako światło przewodnie, podarowane przez 

Bhagawana uczniom, aby oświetlało ich życie.  

Następnie przemówił do zgromadzenia starszy wychowanek, dr M. Saikumar, 

sekretarz rządu Stanu Tamilnadu. Nawiązując do Bal Wikas jako do sieci serc, ów 

wybitny mówca zauważył, że uczniowie powinni iść za zasadą jedności i służyć 

bliźnim oraz społeczeństwu.  

Ostatnim mówcą był główny  gość uroczystości, dr Adźinkja D.J. Patil, który 

wyraził zdanie, iż stoi tam jedynie jako sewak (służący), a nie główny gość. 

Głównymi bohaterami tej uroczystości - powiedział - są uczniowie Bal Wikas. 

Nawiązał do starożytnych uniwersytetów Nalanda i  Takśasila i zauważył, że 
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Bharat był zawsze znany w świecie jako duchowy olbrzym i zawsze dzielił się 

wiedzą ze wszystkimi. Na koniec przytoczył jedno z powiedzeń Bhagawana i 

zauważył, że bhaktowie powinni stosować w swoim życiu przesłanie jedności 

dane przez Bhagawana i uważać całą ludzkość za jedną rodzinę. 

Thjagaradźa Aradhana Mahotsawam 

Znakomity, żywy koncert muzyki nabożnej, pod nazwą „Thjagaradźa Aradhana 

Mahotsawam”, wykonali studenci i nauczyciele Wyższej Uczelni Muzycznej Sathya 

Sai Mirpuri 16 stycznia 2014 roku w Prasanthi  Nilayam. Objął on panćaratna kriti 

i kirtany tego owianego legendą świętego poety oraz utwór instrumentalny. Po 

występie, który rozpoczął się utworem Thjagaradźy „Saadhinćene o manasa”, a 

zakończył odtworzonym z nagrania bhadźanem Bhagawana „Prema mudita 

manase kaho Rama Rama Ram”, odbyły się bhadźany.  

13. rocznica Instytutu Wyższych Nauk Medycznych Śri Sathya Sai  

w Whitefield (Bengaluru) 

Na pomyślną okoliczność 13 rocznicy Instytutu Wyższych Nauk Medycznych Śri 

Sathya Sai z Whitefield (Bengaluru), jego pracownicy i studenci dali bardzo 

pouczający i ciekawy występ w hali Sai Kulwant, 19 stycznia 2014 roku.   

Rozpoczęły go o godz. 5 po południu śpiewy wedyjskie grupy studentek Wyższej 

Uczelni Pielęgniarskiej tegoż Instytutu. Następnie kierownik Instytutu dr Swarna 

Bharadwadź przedstawił Doroczne Sprawozdanie Instytutu i opowiedział o 

zadziwiającym postępie, dokonanym przez ten Instytut w przeciągu ostatniego 

roku. Przywołując dane statystyczne, wybitny mówca powiedział, że w zeszłym 

roku przeprowadzono około 1300 operacji serca i 1800 operacji 

neurochirurgicznych, poza tym świadczono porady około 78 tysiącom pacjentów. 

Następnym mówcą był dr Prajaag Kini, doradca kardiologiczny tego szpitala. 

Szpitale Sai - powiedział - nie mają kas ani działów wystawiania rachunków [dla 

pacjentów], jednak jest jeden rachunek, który każdy pracujący w tym szpitalu 

musi wystawić, a mianowicie rachunek odpowiedzialności przed Bhagawanem za 

doskonałe wykonanie każdej pracy będąc wybranym narzędziem boskiem misji 

Bhagawana. Mówczyni, która wystąpiła jako ostatnia, Pritha Selwakumar, 

wykładowczyni Wyższej Uczelni Pielęgniarstwa odniosła się do nacisku 

Bhagawana na wartości i powiedziała, że wyjątkowość tej Wyższej Uczelni 

Pielęgniarstwa polega na tym, że Bhagawan uczynił wartości ludzkie częścią 
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programu nauki w tej uczelni.  

Następnie trzem studentkom Wyższej Uczelni Pielęgniarstwa przyznano złote 

medale za chlubne osiągnięcia.  

Po tym odbył się porywający występ, w ludowej formie sztuki, zwanej burra 

katha. Rozpoczynając modlitwą do Pana Ganeśi, trzech uczestników, w 

tradycyjnych strojach burra kathy, wyraziło głęboką wdzięczność Bhagawanowi, 

będącemu ucieleśnieniem prawdy i schronieniem ludzi pozbawionych środków do 

życia. Następnie opiewali chwałę Pana Śiwy, potem zaś przeszli do opisania 

wspaniałości budynku szpitalnego i opisali trzy dary Matki Iśwarammy, wskutek 

których Bhagawan założył szpitale, instytucje oświatowe i ustanowił 

przedsięwzięcia wodne. Zakończyli swój występ pieśniami ponadczasowej 

popularności: „Humko tumse pjar kitna” i „Ananda mej Sai bhadźana,” wyrażając 

swą miłość i wdzięczność Bhagawanowi.   

Ostatnim punktem programu był bardzo wciągający i budzący natchnienie film 

wideo, o nazwie „Tamasoma dźjotirgamaja” (Prowadź mnie z ciemności do 

światła). Film pięknie komentował działanie szpitala - poprzez opowieść o 

dziewczynce z Assamu, która przeszła w tym szpitalu operację serca i 

postanowiła zostać studentką pielęgniarstwa po zakończeniu leczenia - pokazując 

jak ci, których dotyka miłość Bhagawana, poświęcają życie służbie innym.   

Budowa nowego bloku dla pacjentów zewnętrznych w szpitalu ogólnym   

Aby poradzić z ciągle rosnącą liczbą pacjentów w dziewięciu wydziałach dla 

pacjentów zewnętrznych, Szpital Ogólny Śri Sathya Sai w Prasanthi  Nilayam  

podjął budowę nowego bloku. Ceremonia Bhumi Pudźa przed jego budową 

została przeprowadzona pośród śpiewów mantr wedyjskich  26 stycznia 2014 

roku w obecności członków rady zarządzającej Śri Sathya Sai Central Trust oraz 

innych osobistości. Przemawiając na tę okoliczność kierownik medyczny tego 

szpitala, dr Winod Kumar Warma powiedział, że ów dwukondygnacyjny kompleks 

powinien być gotów do Urodzin Bhagawana, tj. do 23 listopada 2014 roku.   
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 WIELKIE SZCZĘŚCIE 
  William Harvey 

Te 36 lat to najszczęśliwsze i najbardziej znaczące lata 

w moim życiu. Dzięki Jego łasce wciąż idę ścieżką 

prawdy i prawości. Choć „małpi umysł”, który jest dla 

nas wszystkich przeszkodą, nadal prowadzi swoją walkę 

o panowanie, modlę się codziennie, staram się być w 

dobrym towarzystwie i sumiennie usiłuję "stawiać czoła złu" i "walczyć do końca".  

 

ychowałem się w leżącym daleko na południu stanie Mississippi w 

czasie, kiedy segregacja rasowa i ohydny, wspierany przez władze 

terror wobec Murzynów był na porządku dziennym. Moje dzieciństwo 

było jednak szczęśliwe i otrzymałem wiele miłości, zwłaszcza od matki. Moja 

rodzina chodziła do kościoła i ogólnie prowadziliśmy życie zgodnie z naukami 

Chrystusa. Po ukończeniu wyższej uczelni przeniosłem się do St. Louis w 

Missouri, zdobywając stopień doktorski z psychologii, zanim oddałem się karierze 

na polu leczenia uzależnień i profilaktyki. 

 Jak Swami pojawił się w moim życiu? 

W grudniu 1976 roku znalazłem się z powrotem w Jackson w stanie 

Mississippi, uczestnicząc w warsztatach duchowych pod nazwą „W drodze do 

wnętrza”, prowadzonych przez Aleksandra Everetta. Podczas tych warsztatów 

Aleksander zauważył: „Rozumiem, że najwyższą duszą na tej planecie jest osoba 

w Indiach zwana Sai Babą, która nie musi ani jeść ani spać”. Powiedział nam, że 

zamyśla wkrótce odwiedzić Indie i nie omieszka pojechać i zobaczyć Sai Baby. 

Warsztaty zorganizowano ponownie w marcu następnego roku i poleciałem z 

powrotem do Jackson, aby z nich skorzystać.   

W końcu lutego Aleksander udał się do Prasanthi  Nilayam, spędził tam dwa 

dni i został wezwany na osobistą rozmowę. Opowiedział nam o aktach 

stwarzania, jakich był świadkiem, dodając, że Sai Baba wie wszystko o nim i 

pracy, jaką wykonuje. Powiedział, że Sai Baba spytał go, czy chciałby paczuszki 

wibhuti „dla swoich przyjaciół w Ameryce”. Natychmiast pojawiło się we mnie 

wyraźne uczucie, że jestem jedną z tych osób, jakie Sai Baba miał na myśli. 

W 
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Poprosiłem więc i otrzymałem jedną paczuszkę. Nie mając pojęcia, co z nią 

zrobić, po prostu schowałem ją do portfela.  

Kilka tygodni później całkiem niespodziewanie natknąłem się na książkę 

„Sai Baba, człowiek cudów” pióra Howarda Murpheta. Rozpocząwszy czytać tę 

fascynującą książkę, robiłem to dalej przez całą noc, aż ją skończyłem. Przeżycie, 

jakiego doznałem, różniło się od wszelkich, jakich doświadczyłem wcześniej. 

Autor staranne przeprowadził wywiady z dziesiątkami osób, które były naocznymi 

świadkami cudów i cudownych czynów dokonanych przez Sai Babę, 

obejmujących uzdrowienia chorych i chromych, a nawet wskrzeszenie zmarłych. 

Poczułem rozradowanie i byłem zupełnie przekonany, że te zdumiewające 

opowieści, przedstawiane przez Murpheta, są prawdziwe! W dodatku, był wokół 

nich dziwny "krąg czegoś znajomego". Moja radość nie znała granic! 

Nazajutrz zadzwoniłem do znajomego małżeństwa, żeby powiedzieć im o 

‘moim odkryciu’ i poszedłem do księgarni, mającej wielki zbiór albumów 

jazzowych - dwunastocalowych płyt gramofonowych tamtych czasów. Księgarnia 

miała też dział zawierający  muzykę z innych krajów. Wiedziony jakimś porywem 

zapuściłem się w stronę półki pod nazwą „Indie”, mając nadzieję, że znajdę coś 

związanego z medytacją. Przeglądając albumy natknąłem się na jeden o nazwie 

„Medytacja dżioti” Indry Dewi. Doznałem oszołomienia widząc, że na następnym 

jest zdjęcie całej postaci Swamiego, z napisem „Sathya Sai Baba śpiewa 

bhadźany.” Były dwa egzemplarze tej płyty. Zakupiłem wszystkie trzy albumy i 

pospieszyłem do domu, żeby usłyszeć głos Boga.   

Choć nie rozumiałem znaczenia słów pieśni, które śpiewał, byłem 

zachwycony melodyjnym głosem Sai Baby.  Potem prof. Kasturi recytował długi 

ustęp z orędzia Swamiego z 1968 roku, zaczynający się tak: „Dla ochrony 

prawdy, zniszczenia czyniących zło i dla ustanowienia prawości na mocnych 

fundamentach, wcielam się z epoki na epokę”. Kiedy słuchałem i wchłaniałem 

każde słowo, proces przemiany, który zaczął się we mnie poprzedniej nocy, 

zdawał się przyspieszać. Nie sugeruję, że nagle stałem się pobożny i porzuciłem 

wszystkie swoje złe nawyki. Jednak stanowczo odczułem ponowne połączenie z 

nieobecną od dawna radością, która teraz miała służyć jako tło dla mojego 

codziennego porządku zajęć.  

W ośrodku Sai w St. Louis 

Wyzwaniem dla mnie stało się to, jak dowiedzieć się więcej o Sai Babie - w 
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owych czasach, kiedy nie było jeszcze Google. Na szczęście, podczas odwiedzin w 

kalifornijskim San Francisco, mój gospodarz wysunął pomysł, żeby sprawdzić 

książkę telefoniczną. Z radością odkryliśmy, że w Okręgu Haight jest Ośrodek 

Sai. Przybywszy spotkaliśmy niezwykle przyjaznego i pomocnego bhaktę (Don 

Heatha), który oprócz podzielenia się wieloma opowieściami, dał mi trochę 

książek, broszur i ozdóbek. Spytał mnie też, czy znam w St. Louis 

Afroamerykanina, który nazywa się Juan Moore. Kiedy powiedziałem, że nie, Don 

jakoś nie powiedział mi, że Juan jest przewodniczącym Ośrodka Sai Baby w St. 

Louis. Minęło kilka tygodni, zanim dowiedziałem się, że istnieje Ośrodek Sai w St. 

Louis i że jest odległy od mojego miejsca zamieszkania jedynie o 20 minut jazdy 

samochodem.  

Stwierdziłem, że duchowa atmosfera ośrodka w St. Louis podnosi na duchu 

i wkrótce był on miejscem, do którego jak najczęściej jeździłem. Przeczytałem 

wiele książek Sai Baby i o Sai Babie i ogarnęło mnie pragnienie uczestniczenia we 

wszystkich trzech gałęziach programu działalności tego ośrodka. Stopniowo coraz 

poważniej próbowałem wcielać w życie niektóre nauki Sai.   

  Upojna radość pierwszego darszanu Swamiego 

Sposobność udania się do Prasanthi  Nilayam  nadeszła na tydzień przed 

świętami Bożego Narodzenia 1978 roku. W miesiącach poprzedzających wyjazd 

prawie codziennie zdarzało się jakieś niezwykłe zdarzenie, które wydawało się 

być ‘znakiem’ tego, że Swami chce, żebym przybył. Zjawiały się nagle 

przeszkody, a potem, równie nagle znikały. Każde zdarzenie umacniało moją 

wiarę i ufność.  

 Sathya Sai Babę ujrzałem po raz pierwszy około 4.30 rano w poranek 

bożonarodzeniowy. Bhaktowie z Zachodu urządzili uroczysty pochód-procesję ze 

światłem świec wokół mandiru (świątyni), gdzie mieszkał Swami. Po pokonaniu 

jednego okrążenia spojrzałem w górę ku balkonowi i tam On był - kołysząc się 

nieco na wietrze, kiedy kolędnicy śpiewali „Radość dla świata”. Był to widok, 

którego nigdy nie zapomnę. Zamarłem. Moje kolana uderzyły o piasek. Zdawało 

się, że bezpośrednio do mnie płynie od Niego jakaś energia, dająca czyste 

radosne upojenie.  

Swami przygotował szczególny obiad w stołówce dla setek bhaktów z 

Zachodu, którzy przybyli, aby spędzić swój najważniejszy święty dzień w Jego 

boskiej obecności. Później, po południu, zebraliśmy się wszyscy w mandirze i 
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wysłuchaliśmy krótkich przemówień Howarda Murpheta i Johna Hislopa, zanim 

swoje porywające boskie orędzie wygłosił Swami. Dr Bhagawantam tłumaczył to 

orędzie, a ja myślałem o swoim szczęściu. Potem zwolna popadłem w 

zniechęcenie i przygnębienie, kiedy przypomniałem sobie przeszłe błędy i 

niewłaściwe postępowanie.  Właśnie w tej chwili Swami przestał mówić w telugu i 

zagrzmiał czysto po angielsku: „Zapomnij o przeszłości”. Jakże podniosło mnie to 

na duchu! Ponownie byłem szczęśliwy i nastrój zadowolenia pozostał we mnie 

przez resztę mego tygodniowego pobytu. Po południu trzeciego dnia, kiedy na 

darszanie usiadłem w rzędzie, Swami przystanął i zapytał, skąd jestem. 

Następnie polecił mi pójść na werandę, żeby oczekiwać na upragnioną rozmowę.  

Rozmowa z Nim stłumiła moje myśli i czułem się po prostu szczęśliwy. Gdy 

rozmowa się skończyła i wyszliśmy, poszedłem do mandiru, gdyż wciąż trwały 

bhadźany. 

Odpowiedzi na wszystkie pytania 

W owej chwili, mój umysł wszedł w stan podwyższonego skupienia, kiedy 

odtwarzałem to, co, jak sądziłem, wydarzyło się podczas mojej cennej wymiany 

słów z Panem Sai. Pomieszanie i wątpliwość pojawiły się, gdy doszedłem do 

wniosku, że sprawy nie potoczyły się tak, jak miałem nadzieję. W szczególności 

nie zdołałem zadać pytań, jakie chciałem Mu postawić. Zatem, trochę 

zawiedziony, zapisałem szybko cztery pytania, które miałem w głowie. Pierwszym 

pytaniem było, czy jest dopuszczalne napisać coś o Nim w jednym z zawodowych 

pism psychologicznych. W pozostałych trzech pytaniach chodziło o wyjaśnienie 

pewnych spraw, związanych z praktykowaniem duchowości. 

Kiedy wyszedłem z mandiru, podeszło do mnie kilku bhaktów, aby zapytać 

o szczegóły tego, co zdarzyło się podczas tej rozmowy. Podczas tej wymiany 

zdań, jakiś bhakta z Zachodu zapytał o mój zawód. Kiedy mu powiedziałem, 

odparł: „Ja jestem psychiatrą, jest tu jeszcze dwóch innych i psycholog. Jutro się 

spotykamy, aby pomówić w napisaniu czegoś do jednego z zawodowych pism. 

Czy chciałby pan do nas dołączyć?” Powiedziałem "tak", zapytałem jak się 

nazywa, a on odparł: Sam Sandweiss. 

To była dla mnie odpowiedź na pierwsze pytanie, które chciałem podnieść 

przed Sai Babą. Przez następne dwie godziny, ku mojej pełnej zadziwienia 

radości, na każde z pozostałych pytań, które zapisałem, nadeszła dokładna 

odpowiedź albo zadowalająca. W stołówce zaczęła się rozmowa między dwoma 
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bhaktami, siedzącymi blisko mnie, która zakończyła się tym, że jeden z tematów 

został poruszony. Na koniec mój kolega z pokoju zaprosił jakiegoś byłego 

studenta Sai i jego brata do pokoju, żeby poćwiczyć mantrę Gajatri. Podczas 

owej rozmowy padła odpowiedź na ostatni punkt z mojej listy. Pozostała część 

mojego pobytu w aśramie była błoga, ponieważ rozkoszowałem się 

wspomnieniami z rozmowy z Sai i przyswoiłem wiele duchowych korzyści z 

codziennego życia w obrębie aśramu. Kiedy powróciłem do  USA, wciągnąłem się 

w działania Organizacji Sai.   

Każde doświadczenie, jakie ofiarowuje nam Pan Sai, jest korzystne dla 

naszego duchowego rozwoju. Jednak muszę znajdować sposoby na ponowne 

przypominanie sobie, że wszystko, co On daje, jest dla mego dobra. W tym 

względzie,  korzystne są regularne rozmowy z innymi osobami mającymi 

duchowe dążenia.  

Te 36 lat były dla mnie najszczęśliwszymi i najistotniejszymi w życiu. Dzięki 

Jego łasce  wciąż idę ścieżką prawdy i prawości. Choć „małpi umysł”, który jest 

dla nas wszystkich przeszkodą, nadal walczy o panowanie, modlę się codziennie, 

staram się być w dobrym towarzystwie i prowadzę sumienne wysiłki "stawienia 

czoła złu" i "walki do końca".    

Teraz kiedy Sathya Sai nie przejawia się już w ciele fizycznym, my, co tak 

bardzo korzystamy z tego, że jesteśmy Jego świadomi i Jego chwały, musimy 

bezustannie przekazywać własnym przykładem Jego przesłanie miłości. Ciągle 

musimy pamiętać o tym, że jesteśmy boscy oraz że boski jest każdy i wszystko, 

co widzimy wokół siebie. 

– Autor jest członkiem Rady Prasanthi  Międzynarodowej Organizacji Sai. 
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NOWINY Z OŚRODKÓW SAI 

FIDŻI 

a Fidżi odbył się w dniach 18-23 sierpnia 2013 roku VII 

doroczny Obóz Medyczny Sai "Fidżi-Australia", pod 

przewodnictwem trzech lekarzy wspieranych przez 42 

ochotników z Australii, jednego ochotnika z Nowej Zelandii oraz ośmiu 

ochotników z Fidżi. Pierwszy dzień został poświęcony na dalsze prowadzenie 

oświaty zdrowotnej odnośnie zdrowia kobiet na Uniwersytecie Fidżi. Wygłoszono 

też kilka przemówień i odczytów medycznych.   

Podczas następnych pięciu dni, ów zespół przyjezdnych i miejscowych 

ochotników medycznych, którym pomagało 40 studentów medycyny, jeździł do 

odległych wiosek i zakładał obozy medyczne. Udzielono ponad 3 000 porad 

medycznych z dziedziny medycyny ogólnej, okulistyki, stomatologii ogólnej, 

protetyki dentystycznej, pielęgniarstwa, neurochirurgii, oświaty medycznej i 

farmacji. Ponadto rozdano ponad 750 par okularów. Miejscowi ochotnicy Sathya 

Sai pomagali w działaniach, a uczestniczący studenci medycyny otrzymali 

praktyczne szkolenie.  

GUJANA  

Instytut Edukacji Sathya Sai Indii Zachodnich (Oddział Gujana) 

przeprowadził warsztaty z educare. Odbyły się one w sobotę 12 października 

2013 roku w areszcie dla młodzieży winnej wykroczeń, położonym nad rzeką 

Essequibo, do którego można dotrzeć tylko łodzią. Podczas podróży bhaktowie 

Sathya Sai mieli szczęście odbyć niezamierzone spotkanie z Donaldem 

Ramoutarem, prezydentem Gujany, który - jak się zdarzyło - bawił w tym 

obszarze. Dowiedziawszy się o nadchodzących warsztatach z wartości ludzkich, 

prezydent wyraził chęć spotkania się z wychowawcami z ruchu Sathya Sai. 

Stosownie do tego trzech bhaktów Sathya Sai spotkało się z prezydentem 

Ramoutarem i krótko opowiedziało mu o tych warsztatach, które były wynikiem 

zjazdu Sathya Sai, w którym prezydent wcześniej wziął  udział.  

Warsztaty z educare odbyły się pomyślnie. Młodzież, która w nich 

N 
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uczestniczyła, była dobrze wychowana, czujna, otwarta i brała pełny udział w 

tych warsztatach. Potem pracownicy i młodzież z aresztu dali występy muzyczne, 

aby dostarczyć rozrywki bhaktom Sathya Sai i okazać swoje uznanie dla 

świadczonych przez nich z miłością usług. Poprosili nauczycieli ruchu Sai o 

przeprowadzenie jeszcze jednych warsztatów dla pozostałych pracowników.  

 Mianmar [Birma] 

Dla uczczenia w 2013 roku  Dnia Deklaracji Awatara, dziewięciu członków 

Międzynarodowej Organizacji Sai z Singapuru wraz z osobami z sąsiednich 

krajów przeprowadzili 4-dniowe szkolenie nauczycielskie z Wychowania w 

Wartościach Ludzkich Sathya Sai. Miało ono miejsce w Jangon w Mianmarze  10-

13 października 2013 roku. Szkolenie przeprowadzano dla 23 nauczycieli ze 

Szkoły Su Taung w Thanlyin (Jangon). 12 października 2013 roku jedenastu 

ochotników Sathya Sai przygotowało półdniowy obóz medyczny w szkole dla 

1 000 uczniów i 35 nauczycieli. Pełne miłości usługi świadczyło z miłością 

27 lekarzy i 2 pielęgniarki z Singapuru oraz 10 pielęgniarek i 10 ochotników. 

Uczestnikom obozu zbadano ciśnienie krwi i wzrok, potem otrzymali od lekarzy 

porady na robaki, gruźlicę, zapalenie wątroby typu B i inne powszechne 

dolegliwości. W sąsiedniej aptece pacjentom zapewniono przepisane lekarstwa. 

Pięciu pacjentów, u których rozpoznano gruźlicę, skierowano na dalsze leczenie 

do lekarza gruźliczego, a 50 pacjentów skierowano na leczenie z zapalenia 

wątroby typu B. Ochotnicy Sathya Sai postarali się również o to, aby został 

zbudowany system sanitarny w szkole i zbiornik wodny.   

Miasto Thingangjun leży we wschodniej części Jangon. 20 października 

2013 roku ochotnicy Sathya Sai rozdali jedzenie około 120 pacjentom w szpitalu 

rządowym Sanpja w Thingangjun.  

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI 

Wszystkie 13 regionów Republiki Południowej Afryki uczestniczyło w 

działaniach nabożnych, oświatowych i służebnych w domach dziecka, szkołach, 

domach starców i innych miejscach, aby uczcić dzień, w którym Sai ogłosił, że 

jest Awatarem. Podano ludziom ponad 16 700 gorących posiłków i rozdano 2,325 

koszy z artykułami spożywczymi. Poza tym rozdano jedzenie dla dzieci, kiełki 

wegetariańskie, drzewa moringa i ubranie. Bhaktowie Sathya Sai zauważyli, że w 

najbardziej odległych wioskach ludzie rozpoznają Bhagawana i Jego miłość do 
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wszystkich. Dzieci i młodzież Sathya Sai przedstawili spektakl o nazwie  

„Najsilniejsza więź”. Młodzież przedstawiła również pokaz przeźroczy, 

ukazujących wagę służenia dla ludzkości.   

– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai 

 

BHARAT 

Gudżarat:  

1 grudnia 2013 roku uroczyście otwarto nowo zbudowany bezpłatny 

ośrodek medyczny, ze skrzydłem duchowym, zbudowany przez Śri Sathya Sai 

Seva Samithi w Saćin. Ośrodek leży przy autostradzie stanowej Surat Nawsari, a 

okoliczny obszar zamieszkują robotnicy przemysłowi. Ośrodek ten będzie miał 

czynną codziennie aptekę, klinikę okulistyczną i dentystyczną. Podobnie, Śri 

Sathya Sai Sewa Samithi z Bharuć uruchomiło bezpłatny ośrodek medyczny na 

odległym i zacofanym obszarze, a mianowicie w Tilakwadzie, położonej okręgu 

Narmada. Stało się to 8 grudnia 2013 roku. Już w pierwszy dzień z leczenia 

skorzystało 90 pacjentów. 

Kerala:  

Zjazd Keralskiej Organizacji Śri Sathya Sai miał miejsce w Trićur w dniach 

7-8 grudnia 2013 roku. Uczestniczyło w nim ponad 800 osób funkcyjnych. Po 

uroczystym otwarciu zjazdu przez Śr N. Ramaniego, odbyły się - w 10 grupach - 

czynne spotkania wszystkich osób funkcyjnych. Na specjalnym spotkaniu zebrali 

się kierownicy samithi. Śri W. Sriniwasan, ogólnoindyjski przewodniczący 

Organizacji Sai spotkał się ze wszystkimi przewodniczącymi okręgów i 

koordynatorami stanowymi oraz przedstawił jasne informacje o misji stojącej 

przed Organizacją Sai. Z ogólnoindyjskim przewodniczącym spotkali się też 

pracownicy z sześciu szkół Sai, otrzymując wyjaśnienia i wytyczne dla lepszego i 

skutecznego działania tych szkół.    

Drugiego dnia w zjeździe wzięło udział ponad 1,700 działaczy. 

ogólnoindyjski przewodniczący pogratulował wówczas byłym osobom 

funkcyjnym, służącym Misji Sai od 3 albo 4 dziesięcioleci. Uczczonych zostało 75 

byłych osób funkcyjnych. 

Ów 2-dniowy zjazd zakończono, składając u lotosowych stóp Bhagawana 

plany działań na 2014 rok.  
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Maharashtra i Goa: 

 19 stycznia 2014 roku uczczono Milad-un-Nabi, urodziny proroka 

Mahometa. Odbyło się to w Dharmakszetrze, siedzibie Bhagawana Śri Sathya Sai 

Baba w Mumbaju. Bracia i siostry ze społeczności muzułmańskiej ofiarowali 

Namaz [modlitwę] na trawnikach Sathya Deep. Śri Adźit Popat z Wielkiej Brytanii 

oraz Śri Nizamuddin Rajiim, przewodniczący Wydziału Mniejszości Kongresu 

Mumbajskiego wygłosili przemówienia, wyrażając przesłanie miłości i pokoju 

płynące z Koranu oraz z życia proroka Mahometa i Bhagawana Śri Sathya Sai 

Baby. Potem odbyły się programy oparte na wartościach ludzkich.   

 

Tamil Nadu:  

Żarem nabożnym i duchem jedności cechowała się uroczystość 33 rocznicy 

otwarcia Sundaram, siedziby Bhagawana w Chennai. Programy, przygotowane na 

dwa dni, tj. 18-19 stycznia 2014 roku, objęły ceremonię Homam na rzecz dobra 

ludzkości, odwiedziny w kościele Santhome, modlitwę Namaz bhaktów 

muzułmańskich w Sundaram, wielki zlot Bal Wikas, Narajana Sewę i koncert 

skrzypcowy. Obchody zakończyła 19 stycznia przemowa gościa głównego tej 

uroczystości, Śri Saidaia S. Duraisamiego, burmistrza miasta Chennai.  

 

 

 

Kącik studencki 

BAL WIKAS – NAJKRÓTSZA DROGA DO BOGA 

arę dni temu, gdy zapoznawałam się z ciekawości ze stroną 

internetową Bal Wikas, natknęłam się w niej na następujące 

zdanie: „Bal Wikas nie jest jedynie oświatą dla dzieci; jest ono 

esencją wszelkiej wiedzy duchowej. Jest to educare dla Lok Wikas”.  

Moją drogę rozpoczęłam  z paroma przyjaciółkami. Przyjaciółkami, które 

zawsze płatały psoty. Nasza grupa znana była ze swych głośnych działań. Dni 

mijały i zaczął zbliżać się egzamin. Nauczyciele przyglądali się nam z powodu 

naszych marnych osiągnięć. Na dodatek rodzice byli bardzo rozgniewani. 

Zaczęłyśmy odczuwać, że powinnyśmy się poprawić.   

Potem, pewnego dnia moja grupa przyjaciół i ja przypadkowo wstąpiliśmy 

P 
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na zajęcia Śri Sathya Sai Bal Wikas. Byłyśmy olśnione, patrząc na małe brzdące 

wypowiadające mantry. Nauczycielka Bal Wikas z miłością zaczęła jakąś 

opowiastkę. Postaci tej opowieści były podobne do nas. Pomyślałyśmy, że ich 

czyny wiernie przedstawiają każdą z nas. Na koniec tej opowieści z portretu 

Bhagawana spadł wieniec kwiatów; poruszając nas wszystkich. W tamtej chwili 

zaczęłam się zastanawiać: "Co ja robię? Czy idę dobrą ścieżką?". Te słowa 

rozbrzmiewały mi w głowie. Tamta opowiastka rozpoczęła proces przemiany i 

odtąd przestałam oglądać się za siebie. Bal Wikas stało się dla mnie bezpośrednią 

i najkrótszą autostradą do Boga. Taka była boska lila naszego ukochanego Pana, 

Bhagawana Śri Sathya Sai Baby.   

W 1969 roku zasiane zostało przez naszego ukochanego Swamiego 

nasionko educare, które teraz stało się dojrzałym drzewem. Dla dzieci, które nie 

mogą bezpośrednio wstąpić do instytucji Swamiego, jest to jak program nauki na 

odległość. Jest to sposób Swamiego na dotarcie do nas, na prowadzenie nas, na 

łączenie nas z naszym wyższym Ja, abyśmy wrócili szybko do Niego, do domu. 

Kiedy inne dzieci uczyły się śpiewać „Ba-ba czarna owca”, my uczyłyśmy się 

kłaść podwaliny pięciu zasad -  sathji, dharmy, śanthi, premy i ahimsy, żeby 

skrócić odległość pomiędzy sobą a Nim. Uczyłyśmy się wyznaczania granic 

pragnieniom, żeby nie stracić z oczu tego, co istotniejsze, ponieważ przemijające 

doczesne przyjemności mogą sprowadzić nas ze ścieżki na manowce, odciągając 

od celu.   

Trafnie powiedziano, że edukację daje nauczyciel, zaś Bhagawan naucza 

educare. Bal Wikas jest środkiem, poprzez który uczymy się wcielać teorię w 

czyn. Czyn, którym służymy ludzkości, wydobywając przez to sedno educare. 

Jest to rozwijanie głowy, serca i ręki. Swami powiedział: „Moim przesłaniem jest 

moje życie.” Zatem wcielajmy w czyn Educare Bal Wikas Śri Sathya Sai dla Loka 

Wikas i służmy misji Swamiego.   

– Z przemówienia  Kumari Ritanksi, byłęj uczennicy Bal Wikas z Himaćal 

Pradesh, która wystąpiła 4 stycznia 2014 roku podczas Narodowego Zjazdu 

Wychowanków Bal Wikas i uczniów 3 grupy w Prasanthi  Nilayam. 
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Główny cel 

Ciało można przyrównać do rydwanu, zmysły do koni, 

umysł do lejców, a buddhi do woźnicy. Ale oprócz nich 

jest pan tego rydwanu - atma, mieszkająca w tym 

ciele. Dlatego też poza poznaniem, w jaki sposób działa 

ciało, zmysły, umysł i buddhi, za główny cel musisz 

uważać zrozumienie atmy.   

– Baba 

 

 

 

 

 


