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Amrita Dhara  Orędzie Bhagawana z 25 sierpnia 1996 r. 

 

 

PODSTAWĄ CAŁEGO STWORZENIA JEST BOSKOŚĆ 

 

Wszystkie płyty gramofonowe wyglądają tak samo, ale gdy połączy się je z gramofonem, 

każda gra inną piosenkę. Zewnętrzny wygląd niekoniecznie wyraża rzeczywistość.  

 

Nie jestem zasługą, ani grzechem, ani szczęściem, ani smutkiem. Nie jestem z tego 

niczym: miejscami pielgrzymek, pismami świętymi ani jadźniami (ofiarami). Nie jestem 

jedzeniem, jedzącym ani czynnością jedzenia. Jestem Atmanem, ucieleśnieniem Boskości. Jestem 

samym Śiwą.    

WEDY UCZĄ ZASADY JEDNOŚCI I RÓWNOŚCI 

Ucieleśnienia miłości 

ie jesteście ucieleśnieniem grzechu, ani zasługi, ani szczęścia, ani smutku. Ani też 

nie jesteście ucieleśnieniem  mantry, jantry czy tantry. Jesteście ucieleśnieniem 

Satćitanandy (Bytu, Wiedzy, Absolutnej Błogości). Zawsze myślcie, że jesteście 

Śiwą i ciągle recytujcie Śiwoham, Śiwoham, Śiwoham (Jestem Śiwą). Tylko ten, co przechowuje w 

sercu jak skarb prawdę o swojej jedności z Boskością, może zdobyć łaskę Boga.   

Zasada "Ja" to wasza rzeczywistość 

Każdy, przedstawiając się używa słowa ‘ja’ [w j. angielski słowo"ja" nie jest na ogół 

pomijane, jak w j. polskim- tł.], czy jest ubogi, czy milionerem, nieukiem czy duszą 

urzeczywistnioną, dzieckiem czy starcem, mężczyzną czy kobietą. Pierwiastek  ‘ja’ przenika 

wszystko. Jeśli spytać kogoś: "Proszę pana, skąd pan pochodzi?", może on odpowiedzieć? "(ja) 

pochodzę z Bengaluru". Wskazując, że pochodzi z Bengaluru, najpierw używa  słowa "ja" . Jeśli 

się go zapyta: "Kim pan jest"?, może powiedzieć: "Ja jestem Surajah, syn Ramajaha". Cokolwiek 

mówi, używa słowa ‘ja’. Każdy odpowiadając używa słowa ‘ja’. Jeśli go spytać: "Jak ma pan na 

imię?", może powiedzieć: "Ja jestem Gopal, mój ojciec to Bhupal, moim dziadkiem jest Nepal. 

Zamiast dawać tak długą odpowiedź - jak ogon Hanumana - łatwiej będzie, jeśli powie po prostu: 

"ja to ja"! To oświadczenie - „Ja jestem ja" - oznacza rzeczywistość człowieka.  

N  
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Łączycie się z ‘ja’ od samych narodzin. Takich słów jak ‘on’, ‘oni’ używacie dopiero gdy 

użyjecie słowa ‘ja’. Wedanta głosi Aham Brahmasmi (Ja jestem Brahmanem). Aham znaczy ‘ja’. 

Dlatego ‘ja’ poprzedza nawet Brahmana. Tak potężne ‘ja’ jest dziś bagatelizowane. Wedy 

określają ‘ja’ jako hridaję. Co oznacza Hridaja?  Hrid + daja = hridaja. Hridają jest to, co jest pełne 

współczucia (daji). To znaczy, że ‘ja’ jest pełne współczucia. Nie odnosi się ono do ciała 

fizycznego. Współczucie, hridaja, Atma, Brahman – wszystkie te pojęcia znaczą to samo co ‘ja’. 

Tak więc ‘ja’ jest najważniejsze. Człowiek łączy ‘ja’ z ciałem, zapominając, że oznacza on Atmę, 

Brahmana, czyli Boskość. Jeśli ktoś spyta cię "kiedy przyjechałeś?", mówisz "przyjechałem rano". 

Ale w istocie, kto przyjechał rano? Ciało. Oznacza to, iż utożsamiasz się z ciałem i mówisz: "Ja 

przyjechałem rano". W następnej chwili mówisz: "Mam rozstrój mojego żołądka". Mówisz "mój 

żołądek". Zaledwie parę chwil temu powiedziałeś "przyjechałem rano", utożsamiając się z 

ciałem. Teraz wskazujesz, że jesteś różny od swego ciała i, powiedzmy, "mojego żołądka". Kim 

więc jesteś? Mówisz: "To moja ręka, to moja głowa, to mój żołądek" itd. Ale nie pytasz siebie 

"Kim  ja jestem?". Skoro mówię "to jest mój ręcznik", różnię się od tego ręcznika. Podobnie, 

kiedy mówię "moja ręka, moja głowa i mój żołądek", różnię się od tych części ciała. Kim więc ja 

jestem? Powinniście prowadzić takie samo-dociekania, zgodnie z naukami Wedanty. W jednej 

chwili mówisz, że jesteś ciałem, a już w następnej, że różnisz się od tego ciała. Czy to jest prawdą, 

czy tamto?   

Jedynie atma widzi prawdę 

Ciało jest tymczasowe. Ale ‘ja’ pozostaje to samo, życie po życiu. Człowiek zapomina o 

tym wiecznym ‘ja’ i utożsamia się z krótkotrwałym ciałem. To ciało jest jedynie ubraniem. 

Włożyłem na siebie to ubranie. To ubranie jest różne ode mnie. Podobnie to ciało jest jak szata 

dla duszy. Stąd właśnie Jezus mówił „Śmierć jest ubraniem życia.” Nikt nie wie, kiedy porzuci się 

to ubranie, a założy nowe ubranie. Wedanta odsłania wiele takich subtelnych tajemnic.    

Człowiek powinien skupić uwagę na  ‘ja’ i ‘to.’ Mówisz, „To jest kubek”. Dlaczego widzisz 

ten kubek? Kubek to driśja (widziane), a ja jest draśtą (tym który widzi). Cały ten świat widzialny 

jest jedynie driśją. Nie może być żadnej driśji bez draśty. Niektórzy ludzie mogą myśleć, że to 

oczy widzą driśję. To nie oczy widzą. To boska moc, która jest obecna w oczach, widzi poprzez te 

oczy. Widzicie wiele świecących żarówek. Ale czy te żarówki mogą świecić same z siebie? To prąd 

elektryczny sprawia, że żarówki świecą. Podobnie, czy oczy mogą widzieć same z  siebie? Nie, 

oczy również są częścią driśji. Draśtą jest jedynie atma. Oczy, uszy, a nawet umysł, stanowią 

driśję. Atma jest świadkiem, który jest draśtą. Stąd też pierwiastek ‘ja’ odpowiada draście. 

Wszystko co się widzi, słyszy lub jest doświadczane, stanowi driśję. Mędrzec Dakszinamurti 

powiedział: Wiśwam darpana driśjamana nagari tuljam (Cały świat jest jak miasto widziane w 

lustrze). Cały wszechświat jest jak odbicie w lustrze. Jak powiedziałem wcześniej, są dwa byty - 

‘ja’ i ‘to.’ ‘To’ odnosi się do świata, do skutku, a ‘ja’ oznacza Boskość, przyczynę. Skutkiem jest ten 

widzialny świat, a przyczyną jest Bóg. Bóg jest wszystkim. Jest widzącym, jak i tym, co jest 
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widziane. Przenika On wszystko, ale nie jest widoczny gołym okiem. Jest Adriśją (niewidzialnym). 

Co znaczy Adriśja? A-Driśja. To znaczy, że adriśją jest to, czego nie widać gołym okiem. Cały świat 

jest tym, co widziane. ‘Ja’ jest tym, co widzi, doznaje świata i  raduje się światem poprzez zmysły. 

To nie oczy widzą, ale ‘ja’ widzi przez oczy. 

Oto mały przykład. Oczy człowieka istnieją również po jego śmierci. Gdyby oczy mogły 

widzieć samodzielnie, dlaczego nie są w stanie widzieć po śmierci? Nie widzą, bo ciało opuścił 

pierwiastek ‘ja’. Oczy nie potrafią widzieć, kiedy nie ma draśty. Zatem driśję widzicie i jej 

doświadczacie jedynie poprzez draśtę. Ta draśta nie jest niczym innym, jak boskim pierwiastkiem 

‘ja’. Skąd pochodzi ten boski pierwiastek ‘ja’? Skąd się wyłonił? Ten pierwiastek ‘ja’ nie wyłonił 

się ani nie pochodzi znikąd. Nie ma on ani początku, ani końca. Jest wszędzie obecny, we 

wszystkich istotach, w każdym czasie. To jest ten pierwiastek draśty. Ani nie przychodzi, ani nie 

odchodzi. Tym, co przychodzi i odchodzi, jest jedynie driśja.  

Powinniście zrozumieć różnicę pomiędzy aham (ja) i ahamkarą (ego). Aham odnosi się do 

boskiego pierwiastka ‘ja’, zaś ahamkara do ego, będącego jak przemijające chmury.   Ego jest 

tym, co przychodzi i odchodzi, podczas gdy aham to wieczny, boski pierwiastek, który ani nie 

przychodzi ani nie odchodzi. Z powodu złudzenia bierzecie driśję za rzeczywistość.   

Boskość przenika wszystko 

Wielu ludzi mówi, że wierzy jedynie w bezpośredni dowód. Jakże są głupi! Mówią bez 

rozsądku. Załóżmy, że jest człowiek o wzroście 170 cm i wadze 80 kg, ma  brązową skórę i jest 

łysy. Możecie opisać wszystkie jego cechy fizyczne. Czy to znaczy, że wiecie o tej osobie wszystko, 

po prostu dlatego, że jesteście w stanie opisać jej cechy fizyczne? Czy możecie opisać jego 

wrodzone cechy? W istocie to jego niewidoczne cechy stanowią jego prawdziwą osobowość. Nie 

wiecie, jakiego rodzaju ma naturę i jak jest inteligentny. Nie widzicie tych rzeczy.   

Nie musicie zresztą iść tak daleko. Mówicie mój umysł, ale czy jesteście w stanie zobaczyć 

swój umysł? Nie. Jak macie więc uwierzyć w istnienie swego umysłu, który nie jest dla was 

widoczny? Nie potraficie nawet zobaczyć własnych oczu. Możecie je zobaczyć jedynie, kiedy 

macie przed sobą jakieś lustro. Jesteście w stanie zobaczyć na niebie obiekty oddalone o miliony 

mil. Ale nie jesteście w stanie zobaczyć własnych oczu.   

Wszystko, co widzicie wokół siebie to driśja. Draśta jest wiecznym świadkiem. Wszyscy ci, 

którzy twierdzą, że wierzą tylko w bezpośrednie dowody są niemądrzy. Takie argumenty są 

sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, a głoszącym je ludziom brakuje wiedzy.   Mówicie, że jest w 

was miłość, ale czy miłość ma jakąś postać? Czy jakąś postać ma smutek? Jak więc chcecie 

udowodnić istnienie miłości i smutku? Miłość nie ma postaci, ale matka, która daje miłość, ma 

postać. Zapach nie ma formy, ale ma ją kwiat. Kwiat, który ma kształt, wydziela zapach, który nie 

ma kształtu. Podobnie człowiek, który ma określoną postać, dowodzi istnienia bezkształtnej 

boskości. Boskość jest obecna we wszystkim.. Naukowcy od tysięcy lat nie mogą zrozumieć tej 
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prawdy.  Co mówią dziś naukowcy? Mówią, że wszystko składa się z atomów. Dlaczego 

potrzebowali tysiące lat na zrozumienie tej prostej prawdy? Jeszcze przed treta jugą zrozumiało 

to dziecko - Prahlada  i oznajmiło tak:   

Nigdy nie wątp, że Bóg jest tutaj, a tam nie. 

Gdziekolwiek go szukasz, On tam jest. 

 

Około 30 lat temu zdarzyło mi się odwiedzić dom Suri Bhagawantama, który był 

dyrektorem Indyjskiego Instytutu Nauki w Bengaluru. W owym czasie w Instytucie odbywał się 

międzynarodowy zjazd naukowców. Aby przedstawić Swamiemu pewnych wybitnych 

naukowców, Bhagawantam zaprosił ich do swego domu na obiad. Podczas obiadu rozmawiali o 

stworzeniu słońca, księżyca i ziemi. Jeden z naukowców powiedział: „Teraz słońce jest w kwiecie 

swojej młodości.” Zapytałem go: „Jaki jest jego wiek?” Oznajmił, że ma parę milionów lat. Pisze 

się jedynkę, dostawia się do niej zera i powstają miliony i miliony lat. Bharatijowie opisali to jako 

anadi (bez początku). Jak łatwo to powiedzieć! Ale naukowcy opisywanie czegoś jako anadi 

uważają za obrazę wobec nauki. Kiedy podają wiek słońca na ileś milionów lat, uważają, że stali 

się wielkimi naukowcami. Zamiast nazwać słońce anadi, podają jakieś liczby jako jego wiek, 

chociaż jest to ponad ludzkim zrozumieniem.  

Naukowcy czerpią zadowolenie z cytowania liczb. Indyjskie Pisma Święte natomiast 

zgłębiły te przyrodnicze zjawiska i objaśniły je w taki sposób, że jest to łatwe do zrozumienia i 

ocenienia. Zwykle naukowcy nie wierzą w Boga. Im są inteligentniejsi, tym mniejsza jest ich 

wiara w Boga. Można samemu zobaczyć, że ci, co uważają się za wielkich intelektualistów, nie 

mają wiary nawet w samych siebie. Spędzają cały swój czas w laboratoriach wykonując 

doświadczenia, ale nie mają doświadczenia boskości. Jaka jest przydatność tych eksperymentów 

bez doświadczenia? Naukowcy mówią o materii i energii.  Jednak mój pogląd jest taki, że nie 

różnią się one od siebie. Materia to energia, a energia jest materią.  Obie to jedno i to samo. Bez 

materii nie znajdziesz energii, a bez energii nie może być żadnej materii.  

Żeby drzewo wyrosło, potrzebne jest nasiono. Ma ono dwie połówki. Może zakiełkować 

tylko wtedy, gdy obie te połówki są razem. Jeśli jest tylko jedna połówka, nie zakiełkuje.Jedna 

połówka jest dodatnia, druga połówka jest ujemna. Jedna połówka to jest energia, druga to 

materia. Materia i energia łączą się, aby dać nowe życie. Dlatego głupstwem jest mówić, że nie 

wierzysz w to, czego nie możesz zobaczyć. To niewidzialna moc sprawia, że zbierasz skutki swoich 

czynów.   

Człowieku, nie pysznij się swoim pięknem, młodością i siłą fizyczną. Bardzo szybko się 

zestarzejesz. Twoje włosy posiwieją, skóra nabędzie zmarszczek i zamgli się twój wzrok. Dzieci 

będą się z ciebie śmiały, nazywając cię starą małpą. Nie jesteś lepszy od skórzanej kukiełki. Próbuj 

pojąć tajemnicę, która jest za tym kukiełkowym przedstawieniem. 
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Ostatecznie, wszystko jest tylko kukiełkowym przedstawieniem. Nie powinniście być nim 

oczarowani. Ciało przechodzi na różnych etapach życia zmiany. Teraz jesteście chłopcami. 

Dziesięć lat temu wszyscy byliście dziećmi. Za dwadzieścia lat staniecie się mężczyznami, a za 

pięćdziesiąt lat będziecie dziadkami. Kim jest ten, kto był wówczas dzieckiem, jest chłopcem 

teraz, a potem stanie się mężczyzną i dziadkiem? To jedynie ty. Pomiędzy tymi czterema etapami 

istnieje tylko różnica czasu.  

Modlitwa powinna pochodzić z serca 

Dla zrozumienia swojej rzeczywistości nie powinniście domagać się dowodu 

bezpośredniego. Przypuśćmy, że jest olbrzymie drzewo, mające wiele gałęzi i gałązek. Jego 

chłodny cień jest bardzo przyjemny. Widzicie drzewo i wołacie: „Jakże miły jest jego cień!” 

Widzicie drzewo, a nie jego korzenie. Ale powinniście uświadamiać sobie, że stoi ono na swoich 

niewidzialnych korzeniach. Podlewacie te niewidzialne korzenie, żeby drzewo rosło. Widzicie 

jakiś wielki budynek i mówicie: „Jak majestatyczne są jego kolumny i jakie piękne ma płyty!”. W 

istocie to fundament jest najważniejszy, by budynek stał. Jak bez fundamentu mogą stać 

kolumny? Bez korzeni, czyż może być drzewo? Podobnie, podstawą całego stworzenia jest 

Boskość. Jedynie, jeśli te niewidzialne korzenie są podlewane, drzewo wyrośnie i wyda kwiaty 

oraz owoce. Natomiast, jeśli będziecie podlewać kwiaty i owoce, drzewo obumrze ze wszystkimi 

swoimi kwiatami i owocami.   

Nieprzejawiona Boskość jest obecna w każdym jako świadek. Musisz rozwijać swoje 

oddanie i zmysł poddania się, żeby nieprzejawiona Boskość przejawiła się przed tobą. Kiedy 

Thjagaradźa stracił posąg Ramy, zaśpiewał: „O, Ramo! Gdzie mam Cię szukać, gdy jesteś 

wszędzie?” Poszedł do rzeki Kaweri, dokonać sandhja wandanam (uroczyste oddanie czci Bogu). 

Gdy zaczerpnął wody złączonymi dłońmi, w jego rękach pojawił się oto posąg Ramy! Doznał 

upajającej radości i zaśpiewał: „Och, Ramo, jak długo mam Cię błagać! Zechciej przyjść mi na 

ratunek.” Modlił się do Ramy na wiele sposobów. Modlitwa powinna być zanoszona z pobożnymi 

uczuciami. Powinna płynąć z serca; nie powinno się jej recytować mechanicznie. Kiedy napełnisz 

serce miłością, Bóg przejawi się natychmiast przed tobą.  

Zrozumcie wielkość kultury indyjskiej  

Niektórzy mówcy używają w swoich przemówieniach takich słów jak ‘ludzie oddani Sai’ i 

‘rodzina Sai’. Wszyscy ludzie na tym świecie należą do tej samej rodziny. Dlaczego macie więc 

używać takiego określenia jak ‘rodzina Sai?’ Niektórzy z bhaktów, do których przemawiacie, 

mogą być oddani Ramie, a inni mogą być oddani Krisznie itd. Stąd też nie używajcie takich 

określeń. Niektórzy ludzie, spotykając kogoś, wypowiadają takie słowa jak 'hello'. Jakże ładnie 

będzie, jeśli zamiast tego będziecie mówić z szacunkiem „namaste”! Jest wiele takich słów, 

odzwierciedlających świętość kultury Bharatijów. Każde słowo w tej wiecznej kulturze wedyjskiej 

jest obdarzone wielką wartością. Nigdy nie powinniście zapominać zasad tej wielkiej kultury, 



Sanathana Sarathi   marzec  2014  
 

© Organizacja Sathya Sai 
9 

która pozostaje niezmienna przez wieki. 

Umieśćcie w swoim sercu Boga i ciągle o Nim z miłością rozmyślajcie. Od dzisiaj recytujcie 

pomyślną mantrę Śiwoham Śiwoham Śiwoham. Przechowujcie w sercu jak skarb prawdę: 

„jestem Bogiem, jestem Bogiem”. Gdy będziecie mocno trzymać się tej prawdy, znikną wszystkie 

wasze doczesne problemy. Wszystkie konflikty powstają, gdy utrzymujecie różnice pomiędzy 

jedną osobą a drugą. Ja i ty nie różnią się od siebie. Wszyscy są jednym, mój drogi synu! Bądź 

jednaki dla wszystkich - powiedział Jezus. Powinniście kochać wszystkich. Jest to główna nauka 

kultury indyjskiej. Wedy uczą zasad jedności i równości, co wyraża się w następującej modlitwie  

wedyjskiej:  

Saha nawawatu, 

saha nau bhunaktu, 

saha wirjam karawawahai, 

tedżas winawadhi tamastu, 

ma widwiśawahai. 

 

Oby Pan ochraniał i żywił nas! 

Oby rosła w nas inteligencja i męstwo, we wspólnej pracy! 

Obyśmy żyli w przyjaźni bez konfliktów! 

Działajmy razem, wzrastajmy razem, 

Bądźmy zjednoczeni i niech wzrasta w nas inteligencja, 

Żyjmy razem w przyjaźni i harmonii. 

Studenci! 

Nie marnujcie życia żywiąc ciasne uczucia. Rozwijajcie szerokie uczucia i szerzcie na całym 

świecie przesłanie jedności i boskości. 

(Bhagawan zakończył swoje orędzie bhadźanem Hari bhadźan bina sukha santhi nahin… 

Z Orędzia Bhagawana wygłoszonego 25 sierpnia 1996 roku w hali Sai Kulwant w Prasanthi  Nilayam  

 

 

Wspierajcie miłość, żyjcie w miłości, rozpowszechniajcie miłość – 

oto ćwiczenie duchowe przynoszące największą korzyść.   

- Baba 
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UROCZYSTOŚCI W PRASANTHI  NILAYAM 

CHIŃSKI NOWY ROK 

onad 300 bhaktów przybyło z obcych krajów, w tym Malezji, Indonezji, Tajlandii, 

Singapuru, Nowej Zelandii, Republiki Południowej Afryki, Japonii i Stanów 

Zjednoczonych, aby świętować Chiński Nowy Rok w świętym obrębie Prasanthi  

Nilayam. W ramach tych obchodów, w ozdobionej ze smakiem na ową okoliczność hali Sai 

Kulwant, odbyło się wiele występów muzyczno-kulturalnych w dniach 5-6 lutego 2014 roku. 

Temat tegorocznych obchodów to: „Nauki Sai Baby Jego największym darem i 

błogosławieństwem dla ludzkości”.  

Uroczystości 5 lutego rozpoczęło o godz. 16.50 zapalenie świętej lampy, po czym 

ofiarowano Bhagawanowi tradycyjne chińskie przysmaki i śpiewano świętą mantrę Kuan Jin : 

„Om mani padme hung” – pod kierunkiem wielbicieli z Indonezji.   

Później do zgromadzonych przemówił Śri Billy Fong, koordynator obchodów Chińskiego 

Nowego Roku. Nawiązując do tematu tegorocznych obchodów, wybitny mówca podkreślił, że 

bhaktowie powinni zgłębiać nauki Bhagawana i stosować je w codziennym życiu, żeby zasłużyć 

na Jego łaskę i błogosławieństwa. Potem przedstawił następnego mówcę. Śri Phoa Krisznaputra z 

Medanu w Indonezji opowiedział o tym, jak przybył do Swamiego, zagłębiał się w duchowe 

znaczenie mantry Kuan Jin. Po tych przemowach nastąpił występ muzyczny młodzieży z Malezji. 

Rozpocząwszy modlitwą sanskrycką „Gurur Brahma Gurur Wisznu,” śpiewacy oczarowali 

słuchaczy swym pełnym uczucia wykonaniem nabożnych pieśni chińskich, angielskich i 

sanskryckich, które obejmowały „Om Śri Sathya Sai Baba,” „Happy New Year,” „Om Śri Sai Ram,” 

„Śambho Śankara”. 

Program 6 lutego rozpoczął chór młodzieżowy (płci obojga) z Malezji o godz. 16.50, 

występem z muzyką nabożną. Wykonawszy na początek pieśń „Akhanda dźjoti dźalao Sai mana 

mandir mein” (O Panie Sai, zapal w świątyni mego serca wieczną lampę), śpiewacy zaśpiewali 

cztery melodyjne pieśni ku zachwytowi bhaktów. Później do zgromadzonych przemówił dr W.K. 

Rawindran, przewodniczący 4 strefy Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai. Życząc wszystkim 

szczęśliwego i świętego Nowego Roku Chińskiego, wybitny ów mówca podkreślił znaczenie 

tematu tegorocznych obchodów oraz wezwał bhaktów, aby szli za naukami Bhagawana dla 

osiągnięcia celu swego życia.   

Kolejnym mówcą był Śri Jong K.W. z Malezji, który przemawiał o podobieństwach 

P 
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pomiędzy kulturą chińską i jej tradycjami, a programem wartości ludzkich Bhagawana Śri Sathya 

Sai Baby. Opisując swoją 20-letnią drogę do Sai, Śri Jong oznajmił, że wszystkie doświadczenia, 

które - jak skarb - przechowuje w sercu, są darami Bhagawana na rzecz jego duchowej 

przemiany.   

Po tych przemówieniach, młodzież Sai z Malezji przedstawiła sztukę teatralną o nazwie 

„Konfucjusz Prawy.” Opisując pewne godne uwagi zdarzenia ze sławnego życia Konfucjusza, owo 

przedstawienie teatralne naświetlało jego złotą zasadę: „Nie robimy innym tego, co nie 

chcielibyśmy, aby robili oni nam”. Obrazowało również to, jak Konfucjusz potrafił wywołać 

radyklane przemiany w cywilizacji chińskiej i pokazać Chińczykom ścieżkę prawości. 

Przedstawienie zakończyło sie występem tanecznym. Na koniec programu wszystkim 

uczestnikom podarowano ubrania i pamiątki. Następnie odbyły się krótkie bhadźany, zakończone 

pieśnią „Kszirabdhi Sajana Narajana” (Pan Narajana mieszka w oceanie mleka), w wykonaniu 

Bhagawana.  

WYSTĘPY TANECZNE I TEATRALNE SZKÓŁ WIDYA WAHINI   

Na okoliczność II Dorocznego Zjazdu Koordynatorów Projektu Śri Sathya Sai Widja Wahini, 

pięć szkół Sathya Sai, które przyjęły program Śri Sathya Sai Widja Wahini, wystąpiło z 

porywającymi tańcami (8 II 2014) oraz przedstawieniem teatralnym (9 II 2014) w hali Sai 

Kulwant.  

 8 lutego uczniowie dwóch szkół wykonali piękne tańce poświęcone Panu Śiwie. Najpierw 

chwałę Śiwy przedstawiły poprzez swoje piękne tańce uczennice Widja Mandiru Śri Sathya Sai  z 

Moosapet (Hyderabad w Andhra Pradeś). Potem wiązankę porywających tańców do Pana Śiwy 

ofiarowali uczniowie Wyższej Szkoły Średniej Widjalaja Śri Sathya Sai z Chennai (w Tamilnadu) - 

przedstawiając go jako Nila Kanthę, spożywającego śmiertelną truciznę halahala dla uratowania 

świata.  

Pierwszy występ - 9 lutego - dali uczniowie Prashanti English Medium New High School z 

Siddapura w okręgu Uttar Kannada (stan Karnataka), którzy wykonali tańce obejmujące Ganapati 

Stuti (oddanie czci Panu Ganeśi), Dewi Mahatmjam (oddanie czci Boskiej Matce) oraz Daśawatar 

(dziesięć wcieleń Pana Wisznu). Następnie z żywym tańcem kuczipudi wystąpiły uczennice i 

uczniowie Śri Sathya Sai Widja Wihar z Maćerli w okręgu Guntur (stan Andhra Pradeś). Jedna z 

tych uczennic urzekła widzów, kiedy zatańczyła, mając na głowie i w rękach naczynie z lampkami. 

Ostatnia była sztuka teatralna o nazwie  „Widjanweśana” (odkrywanie oświaty), jaką przedstawili 

uczniowie szkoły maturalnej Śri Sathya Sai z Kundarapalli w okręgu Krisznagiri (stan Tamilnadu). 

Przedstawienie było oparte na naukach Bhagawana: „charakter jest celem kształcenia” i „oświata 

jest dla życia, a nie dla zarabiania pieniędzy”. Dobra gra studentów, pełne mocy dialogi oraz 

znakomita choreografia skutecznie przekazywały przesłanie Bhagawana.  
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CENTRUM ZAAWANSOWANYCH BADAŃ SATHYA SAI 

Bhumi Pudźa pod mające powstać Centrum Zaawansowanych Badań Instytutu Wyższej 

Wiedzy Śri Sathya Sai miała miejsce 17 lutego 2014 roku w miasteczku uniwersyteckim Prasanthi  

Nilayam tego uniwersytetu. Ośrodek ten jest uwieńczeniem wizji rektora założyciela - 

Bhagawana Śri Sathya Sai Baby - dotyczącej interdyscyplinarnych badań na tym uniwersytecie.   

Uroczystość rozpoczęła się śpiewaniem Wed i bhadźanów o godz. 11.45. W samo 

południe rektor uniwersytetu, sędzia M.N. Wenkataćaliah - w towarzystwie zastępcy rektora, 

prof. Dź. Szaszidhary Prasada - zwrócił się o błogosławieństwa do Bhagawana, rozbił kokosy i 

przerzucił łopatą garść ziemi, co oznaczało uroczyste wykopanie ziemi [pod nowy budynek]. 

Członkowie rady zarządzającej Śri Sathya Sai Central Trust oraz inni starsi członkowie 

uniwersytetu także wzięli udział w tej uroczystości. Następnie wygłosili przemówienia: sekretarz 

uniwersytetu, zastępca rektora i rektor tego uniwersytetu.   

W swojej mowie wprowadzającej sekretarz uniwersytetu, dr Naren Ramdźi dokonał 

krótkiego przeglądu rozwoju prac badawczych uniwersytetu, stwierdzając, że 78 doktorantów 

tego uniwersytetu, prowadzących prace badawcze stanowi 6% ogólnej liczby studentów 

uniwersytetu, co ośmiokrotnie przekracza średnią krajową, wynoszącą 0,7% na instytucję. 

Potem zastępca rektora opowiedział szczegółowo o początkach Centrum 

Zaawansowanych Badań, jakie miały miejsce prawie dziesięć lat temu oraz o tym, jak Bhagawan 

Baba kierował tym procesem. Przypomniał o tym, jak wielu czołowych naukowców Indii doznało 

zadziwienia, widząc jakość i ilość badań naukowych oraz interdyscyplinarnych, wykonywanych na 

uniwersytecie i w Instytucie Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai i oznajmili, że większość z nich jest 

chętna wesprzeć tę sprawę własnym doświadczeniem.  

Mówiąc o szansach nauki na XXI wiek, w tym wydłużenia życia ludzkiego, postępu 

fizjologicznego ludzkości oraz panowania techniki nad życiem ludzkim,  rektor uniwersytetu 

ostrzegł, że rozwój wiedzy bez towarzyszącej mu mądrości to pewny przepis na nieszczęście. 

Oznajmił, że Centrum Zaawansowanych Badań nie zaakceptuje żadnej nauki, która jest szkodliwa 

dla ludzkości, gdyż Baba nie dopuści do tego.  Wprowadzi on  nowy wymiar do badań naukowych 

na świecie coraz bardziej zależnych od technologicznej niezwykłości i sztucznej inteligencji i 

będzie wspierać czystość myśli, by prowadziły człowieka ku odwiecznym, duchowym 

poszukiwaniom. To dziedzina, która jest największym dorodziejstwem Indii dla świata - 

powiedział.    

PIELGRZYMKA Z OOTY 

Ponad 300 oddanych Sai osób przybyło z Ooty w Tamil Nadu, z pielgrzymką do Prasanthi  

Nilayam. 21 lutego 2014 roku przedstawili spektakl pod nazwą „Nala Damayanti”. Ożywili 

mitologiczną opowieść o Nali i Damajanti, w czterech częściach, mianowicie: ślub, rozłąka, stan 

samotności i ponowne zjednoczenie się.  Przedstawienie to naświetlało wielki indyjski przykład 
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doskonałej kobiecości oraz wartości harmonii w życiu mażeńskim. Znakomita gra, piękne stroje, 

doskonała choreografia i piękne dekoracje sprawiły, że przedstawienie to wywarło duże 

wrażenie. Po nim odbyły się bhadźany, również prowadzone przez śpiewaków z Ooty.  

PIELGRZYMKA Z ADILABADU 

Ponad 1500 wielbicieli Sai przybyło z okręgu Adilabad w Andhra Pradeś z pielgrzymką do 

Prasanthi  Nilayam i w jej ramach przedstawilo program muzyczno-kulturalny w hali Sai Kulwant 

22 i 23 lutego 2014 roku. Występ  22 lutego składał się z przedstawienia teatralnego o nazwie 

„Sewandżali” (ofiara służby), ukazujący stosowność i świętość bezinteresownej służby dla 

przemiany jednostki i dla wprowadzenia zmian w społeczeństwie.  Urokliwa muzyka, porywające 

tańce dzieci i melodyjne wykonanie pieśni, takich jak „Sathya Dharmamu Śanthi Premalato,” „Sai 

Matha Biddalam Andaram”, przydawały bogactwa owemu występowi.   

Na poranny program 23 lutego złożyły się pieśni nabożne, zaśpiewane z głębokim 

oddaniem przez śpiewaków z Adilabadu. Rozpocząwszy swój występ modlitwą do Pana Ganeśi o 

godz. 8.30, śpiewacy przesycili całe otoczenie głębokim nabożnym żarem - poprzez pełne uczuć 

wykonanie pieśni nabożnych, wśród których znalazły się „Talliwi niwe tandriwi niwe” (Ty jesteś 

matką i ojcem), „Rama Rama dźaja radźa Ram,” „Śankara Śankara.”  

Potem odbyły się bhadźany, również poprowadzone przez śpiewaków obojga płci z 

Adilabadu.  
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Z naszych archiwów 

WEJDŹCIE NA ŚCIEŻKĘ SAMOREALIZACJI  

 

ZMNIEJSZAJCIE CIĘŻAR SWOICH PRAGNIEŃ 

óg to ucieleśnienie czasu. Czas jest wieczny. Nie ma końca. Jest bezgraniczny. W 

porównaniu do tego wiecznego czasu, okres życia człowieka jest bardzo ograniczony. Z 

powodu ograniczonej długości swego życia, człowiek jest ograniczony upływem czasu - 

godzin, dni, miesięcy i lat. Czas porusza się prędko jak burzowa zawierucha. Życie człowieka topi 

się w każdej chwili jak bryła lodu. Miesiące i lata toczą się w kole czasu. Ery przychodzą i 

odchodzą, epoki toczą się, ale umysł człowieka pozostaje taki  jak wcześniej. Co może oznaczać 

pozdrowienie „Szczęśliwego Nowego Roku” w kontekście takiego problemu człowieka? Wydaje 

się to sceną w ziemskim dramacie.   

Urzeczywistnienie swojej jaźni jest wyzwoleniem 

Dążycie do mukti  (wyzwolenia). Człowiek jest niezdolny, by wznieść się duchowo, 

ponieważ pozwala, aby obciążały go ciężkie brzemiona jego mamakary i ahamkary (zaborczości i 

pychy).  Z każdym dniem człowiek staje się cięższy. Jego pragnienia stają się nienasycone. Jego 

samolubstwo i interesowność sięgają niebios. Czyż mocno obciążony umysł i przeciążone zmysły 

mogą pomóc człowiekowi osiągnąć wyzwolenie?   

Mokszy (wyzwolenia) nie znajdzie się w jakimś określonym miejscu. Nie jest ona też 

czymś, co można dostać od jakiegoś nauczyciela czy innej osoby. Wyzwolenie to uświadomienie 

sobie własnego, prawdziwego Ja [jaźni]. Opętane zewnętrznym światem, pochłonięte 

zdobywaniem zewnętrznych obiektów, życie człowieka staje się dziś coraz uciążliwsze i 

uciążliwsze. Jedynie poprzez pozbycie się tych ciężarów można mieć nadzieję na wzniesienie się 

na duchowe wyżyny.   

Duchowość jest dziś kojarzona z takimi praktykami jak uczestniczenie w przemówieniach 

religijnych, recytacja ślok, liczenie paciorków i prowadzenie bhadźanów. Wyobraża się sobie, że 

tymi środkami można zdobyć wyzwolenie. To nie jest prawdziwa duchowość. Na początek 

człowiek musi się uwolnić od własnej zwierzęcości. Uwalniając się od zwierzęcych cech i 

osiągając w ten sposób poziom ludzki, człowiek powinien wejść na ścieżkę urzeczywistnienia w 

sobie boskości.   

B 
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Człowiek powinien nieustannie dociekać 

Zwierzęcość, człowieczeństwo i boskość są obecne w każdym. Dziś ma miejsce rozwój 

skłonności zwierzęcych w człowieku. Wskutek tego nie widać nigdzie takich cech jak dobroć, 

współczucie i sympatia. Samolubstwo i interesowność są cechami zwierzęcymi. Zwierzę ciekawią 

jedynie obiekty zewnętrzne. Nie ma ono wzroku wewnętrznego ani siły rozróżniania. Człowiek 

jest jednak obdarzony wzrokiem wewnętrznym, jak też siłą rozróżniania.   

Człowiek, inaczej niż zwierzę, jest obdarzony umysłem, który daje mu wićarana śakti (moc  

dociekania  "jak" i "dlaczego"). Dlatego człowiek powinien podejmować dociekanie nad tym, co 

jest trwałe a co tymczasowe, co prawdziwe, a co fałszywe, co złe, a co dobre. Jedynie kiedy 

człowiek przekroczy skłonności zwierzęce, może stać się prawdziwie ludzki. Wówczas przejawi się 

w odpowiednim czasie jego boskość. Boskość jest wrodzona w człowieku. Nie dostaje się jej z 

zewnątrz, od nikogo. Musi przejawić się z wnętrza. Wrodzoną cechą człowieka jest boskość. Musi 

on ją sobie uświadomić własnym wysiłkiem. Tego atmicznego pierwiastka nie czerpie się z żadnej 

zewnętrznej siły. Opiera się on na źródle wewnętrznym.   

Rozwijajcie nowe idee i ideały 

Dziś obchodzimy święto Ugadi. Nie jest zbyt ważne to, że cieszycie się nadejściem 

Nowego Roku. Powinniście rozwijać nowe idee i ideały. Czujcie swą jedność ze wszystkimi, bo w 

każdym mieszka ta sama boskość. Nie nienawidźcie nikogo ani żadnej religii.   

Rozpocznijcie samo-dociekanie, aby zdobyć wiedzę o samym sobie. Dla oczyszczenia 

serca, pierwszą konieczną rzeczą jest szukanie satsangi (towarzystwa dobrych ludzi). To właśnie 

dlatego, że zebraliście się tutaj, jesteście w stanie czerpać korzyść z przesłania Swamiego.  Razem 

z dobrym towarzystwem musicie słuchać tylko tego, co święte i wcielać to w życie.   

– Wybrane z orędzia Bhagawana wygłoszonego z okazji Ugadi. 
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NIEPOWTARZALNOŚĆ  PRASANTHI  NILAYAM 

G.S.R.C.W. Prasada Rao  
Szczytem ludzkich osiągnięć jest samorealizacja. Środowisko duchowe, panujące w 

Prasanthi  Nilayam, sprzyja zdobywaniu Atma Dźniany czyli uświadomieniu sobie Ja(źni), 

prowadzącego do mokszy, co wyznacza kres koła narodzin i śmierci.  

 

rasanthi  Nilayam jest miastem wydzielonym, w świetle lokalnego prawa w Indiach. Jak 

w każdym innym wydzielonym obszarze ludzie mieszkają tu ze swymi rodzinami, z 

dowodami tożsamości, kartami przydziałowymi, kartami adhar itd. Ale wszyscy oni 

przyjechali tu z różnych części świata i z różnych stanów Indii, przyciągnięci miłością Bhagawana 

Śri Sathya Sai Baby, który jest awatarem Boga, a nie tylko przywódcą religijnym czy duchowym 

mistrzem.  Gdy ktoś zwrócił się pewnego razu do niego, nazywając go mistrzem duchowym, 

Swami powiedział, „Ja jestem wszechstronnym mistrzem, nie tylko mistrzem duchowym.”  

Duchowy środek świata 

Wielu uważa Prasanthi  Nilayam  za jakiś aśram, ale nie jest ono takie, jak tradycyjne 

aśramy w Indiach czy gdzie indziej na świecie; jest pod wieloma względami wyjątkowe. Jest 

ośrodkiem działań duchowych i siedzibą Bhagawana Śri Sathya Sai Baba i mieści Jego samadhi 

(grobowiec), do którego przybywają pielgrzymi ze wszystkich części świata, żeby ofiarować Mu 

hołd. Nie ma żadnego przymusu ani sankcji wobec ludzi, którzy przybywają, aby tu być, z 

wyjątkiem tego, że mają być zdyscyplinowani. Jest oczywiście pewien kodeks postepowania tego 

ośrodka. Są harmonogramy czy programy w głównym mandirze (swiątyni), które wraz z innymi 

działaniami odzwierciedlają zasady i praktyki nauczane i stosowane w życiu przez Swamiego. Jest 

to duchowy ośrodek świata, a nie tylko tradycyjna świątynia.   

Prasanthi Nilayam, siedziba najwyższego spokoju, zostało zbudowane przez Bhagawana 

Śri Sathya Sai Babę, aby dać ludziom duchowy ośrodek, gdzie mogą wykonywać sadhanę 

(duchowe ćwiczenia), aby uświadomić sobie boskość, wrodzoną im i  całemu stworzeniu - 

ożywionemu bądź nieożywionemu. Szczytem ludzkich osiągnięć jest urzeczywistnienie własnej 

jaźni. Środowisko duchowe, panujące w Prasanthi  Nilayam  sprzyja zdobywaniu atma dźniany 

czyli urzeczywistnienia jaźni, prowadzące do mokszy (wyzwolenia), co wyznacza kres koły 

narodzin i śmierci.  

Prasanthi  Nilayam nie jest miejscem, gdzie zbiera się pieniądze za odwiedziny,  darszan 

P 
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itp. W istocie, nikt tu nie prosi o pieniądze. Jednak pomimo to dotacje spływają na skutek miłości 

ludzi do Bhagawana.   

Miliony odwiedziły to miejsce i codziennie napływają tysiące, aby korzystać bezpłatnie z 

tych boskich wibracji i spokoju umysłu. Goście uzmysławiają sobie, że to nie jest po prostu 

świątynia, ale duchowy ośrodek, gdzie ludzie  każdej wiary i każdego narodu doznają równego 

traktowania i czerpią korzyści.   

Znaczenie sewy i namasmarany 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba oświadczył, że przybył, żeby przywrócić Sanathana Dharmę 

do jej początkowego stanu.  Sanathana Dharma to odwieczna filozofia i religia ludzkości. 

Duchowi praktycy w Prasanthi  Nilayam, choć przybyli z  różnych grup religijnych, modlą się o to, 

żeby wszystkie religie stały się bardziej duchowe. Wówczas nigdzie na świecie nie będzie walk 

religijnych. Swami wielokrotnie powiedział, że nie przyszedł zakładać nową religię czy zakon. Jego 

jedyną troską jest to, żeby hindus stał się lepszym hindusem, muzułmanin lepszym 

muzułmaninem, chrześcijanin lepszym chrześcijaninem itd. 

Życie duchowe nie jest skomplikowane, ale proste i zdrowe. Ludzka świadomość ma 

zostać podniesiona tak aby połączyła się z powszechną boską świadomością, przenikającą cały 

wszechświat. Jeśli człowiek będzie się dobrze czuć z przyrodą, nie będzie wówczas żaden 

choroby [nieprzetłumaczalna gra słów w j. angielskim: when one is at ease with Nature, there 

will be no dis-ease.] 

Mieszkańcy Prasanthi  Nilayam są stosunkowo zdrowi. Żyją dłużej i czynnie  oddają się 

sewie, nawet w podeszłym wieku. Wiedzą, dzięki Swamiemu, że sewa (służba innym i 

postrzeganie wszystkiego wokół siebie, o każdym czasie, jako Boga) oraz namasmarana 

(pamiętanie o Bogu i "zakotwiczenie się" w Nim poprzez powtarzanie Jego Imienia) to dwa łatwe 

ćwiczenia duchowe dla wybawienia człowieka w erze Kali. Uzmysławiają sobie, że sewa jest 

najlepszym środkiem do pozbycia się ego (poczucia "ja" i "moje"), a namasmarana to potężny 

środek do zyskiwania powszechnej boskiej energii. W ten sposób ludzie w Prasanthi  Nilayam 

zostali pouczeni przez Swamiego, żeby uduchowiali swój pobyt, a nie oddawali się życiu 

towarzyskiemu. Jak uczy Swami, człowiek nie musi porzucać życia rodzinnego czy samsary, ale 

powinien rozwinąć w sobie samskary, czyli szlachetne skłonności.  Nie musi porzucać pracy, 

zajęcia czy powołania czy też zarabiania pieniędzy, jednak powinien rozwijać "odwiązywanie się" 

od pragnień i wyznaczanie granic własnym pragnieniom.   

– Autor, Śri G.S.R.C.W. Prasada Rao, jest sekretarzem Śri Sathya Sai Central Trust w Prasanthi  Nilayam.   
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KĄCIK STUDENCKI 

Wskazówki Swamiego dla uczniów i studentów 

 

Używajcie jak najlepiej chwili obecnej do podnoszenia swoich 
umiejętności, poszerzania inteligencji, rozszerzania serca i opanowujcie 
technikę stawiania czoła wyzwaniom życia, odważnie z i równowagą. To 
będzie nagroda, którą ofiarujecie swym rodzicom za miłość i poświęcenie, 
jakimi was obficie obdarzają.   

Co dokładnie jest waszym obowiązkiem? Pozwólcie, że wam go 
streszczę. Po pierwsze, opiekujcie się swoimi rodzicami z miłością, 
głębokim szacunkiem i wdzięcznością. Po drugie, mówcie prawdę i 
postępujcie w prawy sposób. Po trzecie, kiedykolwiek macie wolną chwilę, 
powtarzajcie imię Boga utrzymując w umyśle jego postać. Po czwarte, 
nigdy nie mówcie źle o innych ani nie szukajcie u nich wad.  Wreszcie, nie 
zadawajcie innym bólu, w jakiejkolwiek formie.   

Źródło: Prema Dhara cz. 3 

 

PODRÓŻ Z NASZYM PANEM SAI 

Gen. Siwdew Singh 

 

o, jak Swami wykonuje Narajana sewę, rozdając ubrania i jedzenie tysiącom osób, 

jest samo w sobie edukacją. Miłością tysiąca matek obsypuje obficie wszystkie 

swoje dzieci, kiedy im służy. Oto jak uczy nas służenia z miłością i pokorą.  

Tak naprawdę, nasza droga z Sai biegnie dźanma po dźanmie (życie po życiu), ale 

uświadamiamy to sobie dopiero w obecnym życiu, jeśli On tego chce. W przeciwnym razie 

powracamy do kolejnego koła narodzin i śmierci.   

T 
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Początek tej drogi 

W przypadku naszej rodziny, nasza droga z Sai rozpoczęła się w 1978 roku. Odbywałem 

kurs sztabu wojskowego w wyższej uczelni sztabu służb obrony w Wellington (Nilgiri Hills). 

Nadeszła wiadomość, że Bhagawan Śri Sathya Sai Baba przyjeżdża do Ooty, które leży bardzo 

blisko Wellington. Właśnie wówczas moja żona dostąpiła po raz pierwszy darszanu Swamiego; ja 

nie mogłem mieć wówczas tego szczęścia, gdyż musiałem być w pracy. Doznała błogiego, 

poruszającego, a zarazem ciekawego przeżycia. Potem, uczestniczyliśmy w bhadźanach Sai w kole 

wojskowym w placówkach wojskowych, gdy tylko się odbywały.   

Niewidzialna ręka w działaniu 

Bez mojej wiedzy, najbardziej szczęśliwa  zmiana w naszym życiu nastała w 1986 roku, 

kiedy powiedziano mi, że będę przeniesiony do Bengaluru (wówczas noszącego nazwę 

Bangalore). Ponieważ mieszkałem w Ćandigarh, byłem dość zmartwiony tym wyjazdem na 

południe i złożyłem na to wiele zażaleń, ponieważ było to bardzo daleko od Ćandigarh. Nie 

wiedziałem wówczas, że za sznurek pociąga Pan, a my jesteśmy jedynie kukiełkami. Moje 

zażalenia odrzucono i podjąłem służbę w Bengaluru.   

W ciągu siedmiu dni od podjęcia służby w Bengaluru, miałem wielkie szczęście dostąpić 

darszanu Swamiego w Traji Brindawan i zostałem pobłogosławiony padanamaskarem. 

"Naładowało" mnie to, a całe moje ciało poczuło się zelektryzowane. Swami w Swej boskiej łasce 

sprawił, że poczułem się swobodnie - poprzez pytanie: „Kja ćahije” (czego chcesz?), na co 

zdołałem tylko odpowiedzieć: „Twoich błogosławieństw”. Zapytał o to jeszcze dwukrotnie, a moja 

odpowiedź była taka sama. Wtedy Swami stworzył wibhuti swą boską dłonią i dał mi je. 

Zaniemówiłem.   

Dzięki Jego łasce w ciągu pięciu kolejnych dni dwa razy jeszcze znalazłem się u jego 

boskich lotosowych stóp w Traji Brindawan. Swami znów zapytał mnie, czego chcę. Za trzecim 

takim razem zebrałem trochę odwagi i odparłem: „Swami, chcę brać udział w bhadźanach 

wieczorem w Traji Brindawan”, co było w 1986 roku dozwolone jedynie ograniczonej liczbie ludzi 

oraz studentom uczelni z Brindawanu. Swami w swojej łasce położył mi dłoń na ramieniu, zabrał 

mnie do Traji Brindawan i zarządził: „Chodź, to jest twój dom”. Niewiele wiedzieliśmy (tj. nasza 

rodzina) wówczas, czy potrafiliśmy sobie wyobrazić, jaką moc mają te słowa Swamiego. Prawie 

20 długich lat zabrało nam uświadomienie sobie i zrozumienie tego, co on zarządził oraz jaki jest 

boski plan wobec nas. 

To, czego Swami chce, musi się zdarzyć 

To, co Swami zarządza, musi się zdarzyć. W ramach odsłaniania się Jego boskiego planu 

moja córka w 1988 roku zaczęła uczęszczać do klasy VII, a później ukończyła uczelnię w 

Anantapur. Boski plan odsłonił się dalej, kiedy mój syn w 1989 roku wstąpił do wyższej szkoły 
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średniej w Puttaparthi - do klasy XI - a po tym jak w 1991 roku zdał wszechstronny egzamin z 

podstawowych nauk, Swami osobiście kazał mu zrobić licencjat na uniwersytecie w Bangalore. 

Mając obydwoje dzieci pod Jego boską opieką w Puttaparthi, większą część czasu podczas 

naszych długich czy krótkich urlopów spędzaliśmy w Puttaparthi. Dopiero w tym okresie, w 

latach 1990-91, Swami pobłogosławił nas domem w Prasanthi  Nilayam . Później życie toczyło się 

wokół Swamiego i Jego lil, a Puttaparthi stało się naszym ‘domem’, jak zarządził Swami.   

 W 1987 roku powiedziałem Swamiemu, że chcę odejść ze służby w wojsku i służyć mu. 

Swami odparł na to: „Jeszcze nie. Poczekaj. Pełnij służbę wojskową, przyjdzie wiele awansów, 

wysoki stopień i potem cię sprowadzę”. Byłem wówczas pułkownikiem - kiedy Swami powiedział 

mi, abym czekał, bo przyjdą awanse w mojej karierze - i rzeczywiście, pobłogosławił mnie 

stopniem generała-majora. Osobiście i szczerze czuję, że wszystkie te awanse nastąpiły jedynie 

wskutek łaski Swamiego. 

My, ludzie, jesteśmy niecierpliwi - przy każdej możliwej do wyobrażenia sposobności 

zwykłem prosić Swamiego, aby dał mi szczęście służenia sobie i za każdym razem odpowiadał mi 

z uśmiechem to samo, co w 1987 roku: „Twoje imię i nazwisko jest w moim wykazie”. Trwało to 

dalej prawie dwa dziesięciolecia, aż Swami powierzył mi opiekę nad Międzynarodowym Centrum 

Sportu Śri Sathya Sai.  To, czego On chce, musi się wydarzyć i to w czasie zgodnym z Jego wolą.  

Cuda i łaska Swamiego 

Bardzo często, kiedy rozmawiamy o Swamim, rozmowa toczy się wokół cudów Swamiego 

- stwarzania pierścieni, medalioników, łańcuszków itd. Swami jest wysoko  ponad tym. Przy 

prawdziwym urzeczywistnianiu swojego życia i po wejściu na wyższy piedestał, widzimy, że nasze 

stworzenie i istnienie jest Jego cudem. Na poziomie ziemskim, Jego cuda przemieniają nas w 

dobrych ludzi, a On troszczy się o nas w każdy sposób.   

Jeśli chodzi o naszą rodzinę, On w swoim boskim miłosierdziu pobłogosławił nas 

wszelkiego rodzaju stwarzanymi przez siebie przedmiotami jak pierścienie, medaliony, posążek 

Balgopali, dźapamala, długopisy dla naszych dzieci, pierścień z Babą z Śirdi dla mojego 

szanownego ojca, Jego szata - że wspomnę tylko kilka. Jednak największym Jego darem było to, 

że przemienił naszą rodzinę i obsypał nas wszystkich swoją łaską. Swami zawsze nas prowadził i 

nawet teraz nas prowadzi, i chroni nas. Jego drogi są subtelne i nam, istotom ludzkim, nie udaje 

się rozpoznać Jego błogosławieństw. Z drugiej strony, niestety, my, istoty ludzkie, ciągle zliczamy 

wszystko, czego nie dostaliśmy i mamy żal do Pana. Nie uświadamiamy sobie niezliczonych 

problemów i przeszkód, przed którymi Swami osłania nas bez naszej wiedzy czy prośby o to. 

Działa On jak ‘Ram Kar’ (koło ochrony Pana Ramy) wokół nas, ochraniając nas przy każdym 

oddechu, jaki nabieramy.  
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Wszechwiedza, wszechmoc i wszechobecność Swamiego 

Swami spytał kiedyś mojego syna: „Kiedy przyjeżdża twój ojciec?”. Mój syn nie miał 

pojęcia, ponieważ nie miałem takiego planu i odparł, że ojciec w najbliższej przyszłości nie 

przyjedzie. Swami rzekł: „Nie, on przyjedzie w ten piątek”. Tym razem byłem na placówce w 

Ladakhu i nie miałem zamiaru brać urlopu. Nagle pojawiła się sposobność i zdołałem złapać lot 

kurierski Indyjskich Sił Powietrznych z Leh do Delhi-Haidarabadu, a potem z Haiderabadu 

przyjechałem do Puttaparthi. Kiedy mój syn, który przyszedł na darszan Swamiego, spotkał mnie 

na werandzie, był oszołomiony. Spytałem o przyczynę jego zdziwienia, na co on odpowiedział, że 

Swami powiedział mu cztery dni wcześniej, że ojciec przyjedzie w piątek do Puttaparthi. Swami 

jest wszechobecny, wszechwiedzący i wszechmocny. Na darszanie, kiedy Swami podszedł do 

mnie blisko, błysnął po prostu swoim uśmiechem, mówiącym ‘Ja wiem wszystko’ i rzekł: „Kiedy 

przyjechałeś?”, chwytając mnie w pułapkę swojej mahamaji, jakby to nie była Jego gra!!   

Jego wszechobecność i wszechwiedza nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Odległości 

geograficzne nie są dla Swamiego żadną przeszkodą. W istocie, im dalsza jest odległość, tym 

większa jest obecność Swamiego w Jego subtelnej postaci. Podczas mojej służby w różnych 

trudnych obszarach, nie pozostawił żadnych wątpliwości co do tego, że zawsze jest ze mną. Z 

największą pokorą opowiem jedno takie wydarzenie.  

W latach 1989-92 służyłem jako generał brygady w Lahaul, Spiti i Kinnaurm przy samej 

granicy z Tybetem. Jest to trudny, górzysty i niebezpieczny obszar. Droga biegnie przez ostre 

urwiska i głębokie wąwozy rzeki Sutledź, płynącej u stóp urwisk. Każdy błąd w prowadzeniu 

samochodu albo awaria mechaniczna skutkuje runięciem z urwiska około 650 metrów w dół. 

Każdy taki upadek daje małą szansę przeżycia i w większości przypadków jest śmiertelny. 

Pewnego razu jechałem nocą tą drogą i usłyszałem jakiś grzechoczący dźwięk, pochodzący z  

mojego pojazdu. Spytawszy kierowcę tego pojazdu, otrzymałem utartą odpowiedź, że ten dźwięk 

pochodzi ze skrzyni biegów. Przy drodze w górzystych obszarach nie ma świateł. Znosząc ten 

dobywający się ciągle z pojazdu nieprzyjemny dźwięk przez prawie 15 kilometrów, dotarliśmy do 

przydrożnej świątyni, mającej światło elektryczne. Pojazd zatrzymuje się przy świątyni i tak też 

uczynił kierowca. 

 Na postoju, na trudnym obszarze górskim, sprawdza się szybko koła, nakrętki, sworznie 

pojazdu. Kiedy kierowca sprawdził tylne koło, ku naszemu przerażeniu koło spadło z osi, 

pozostając w ręku kierowcy. Przez cały czas i całą drogę Swami w swojej łasce chronił nas, inaczej 

pojazd zatopiłby się w rzece Sutledź wraz ze wszystkimi pasażerami. W natychmiastowym 

odruchu pomodliłem się do Swamiego, dziękując Mu za uratowanie nam życia.   

Zaraz następnego dnia, wyruszyłem z powrotem z Kinnaur do Puttaparthi, aby u 

lotosowych stóp Bhagawana wyrazić wdzięczność. Kiedy po ciągłej, 4-dniowej podróży dotarłem 

do Puttaparthi i znalazłem się u Jego lotosowych stóp, Swami, zanim jeszcze do Niego 
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przemówiłem, rzekł: „Widzisz, uratowałem cię. Gdy podziękowałem Swamiemu za Jego 

miłosierny czyn, rzekł: „To nie jedyny raz, kiedy cię uratowałem. Były też inne podobne 

zdarzenia”. 

Tamto zdarzenie z 1987 roku natychmiast przemknęło mi przez myśl, kiedy podczas naszej 

jazdy samochodem - całą rodziną - do Puttaparthi na darszan Swamiego, wypadło koło z naszego 

samochodu, a my, na trzech kołach, znajdowaliśmy się na narodowej autostradzie Bengaluru-

Hajdarabad. Swami trzymał nasz samochód jak 'śliczną zabawkę' na lewej stronie drogi [w 

Indiach jeździ się lewą stroną jak w Anglii], aż zatrzymał się on bezpiecznie. Kiedy najzupełniej 

wstrząśnięci dotarliśmy na darszan Swamiego, powiedział: „Widzicie, uratowałem całą rodzinę”. 

Moje życie jest moim przesłaniem 

Swami nieraz wspominał w swoich orędziach: „Moje życie jest moim przesłaniem”. Każdy 

gest, każdy czyn Swamiego jest doskonały i niesie nam jakąś lekcję. Przypomina mi się rok 1988, 

gdy Bhagawan pobłogosławił swą boską obecnością nasz dom w Bengaluru.  

Swami powiedział mi z prawie 3-tygodniowym wyprzedzeniem, że zaszczyci naszą 

skromną siedzibę i że powinienem zawezwać również swoich rodziców na tę okoliczność. Swami 

powiedział też, że kiedy przybędą do Bengaluru, powinienem przywieźć ich do Brindawanu, a On 

ich pobłogosławi. Moi rodzice byli wówczas w Ćandigarh. Byli starzy, zbliżali się do 

osiemdziesiątki. Na dwa dni przed tym, jak Swami miał pobłogosławić nasz dom, rodzice przybyli 

z Ćandigarh do Bengaluru. W swojej małej wiedzy i niewielkiej mądrości, nie zawiozłem ich do 

Brindawan wieczorem, kiedy przyjechali, myśląc, że Swami powiedział mi o tym przed trzema 

tygodniami i wskutek nawału zajęć i upływu czasu być może o tym nie pamięta. Kiedy 

następnego ranka po przybyciu  rodziców  sam udałem się do Traji Brindawan na darszan 

Swamiego, pierwszą rzeczą, o jaką spytał, było: „Czy przybyli twoi rodzice?”. Zanim zdołałem 

odpowiedzieć na Jego pytanie, Swami  powiedział: „Dlaczego nie przywiozłeś ich do mnie 

wczoraj?”. Kiedy próbowałem wymamrotać jakieś wyjaśnienie, Swami dokończył odpowiedzią, 

jakiej zamyślałem udzielić: „Tak, wiem. Są starzy i zmęczeni na skutek długiej podróży”!!! 

Wyobraźcie sobie moje położenie. Nie wiedziałem, gdzie się schować; wyobraźcie sobie, jak 

cierpiałem nad swoją małą mądrością. 

Nigdy nie powinno się brać żadnego słowa, gestu ani czynu Swamiego za coś oczywistego. 

Mają głębokie znaczenie i niosą jakąś lekcję.  

Podczas swoich odwiedzin w naszym domu, Swami rozmawiał z moimi rodzicami tak 

łagodnie i z miłością, że było to kształcące dla mnie i wszystkich innych, którzy byli obecni. 

Następnego dnia w Traji Brindawan Swami tak łagodnie trzymał rękę moich rodziców, kiedy 

zabierał ich na rozmowę, że miałem łzy w oczach patrząc na delikatność Swamiego. Stworzył ojcu 

pierścień i obsypał rodziców swoimi błogosławieństwami i wibhuti, uważając, być może, że jest 

to ich ostatnia pielgrzymka do Jego lotosowych stóp. Brakuje mi słów, żeby wyrazić miłość, 



Sanathana Sarathi   marzec  2014  
 

© Organizacja Sathya Sai 
23 

opiekę i delikatność, jakimi obsypał moich rodziców. Były to dla nas lekcje, pokazane przez 

Bhagawana,  jak opiekować się swoimi rodzicami.  

Kiedy Swami wyjechał z naszego domu w Bengaluru do Brindawanu, aby udzielić 

wieczornego darszanu, eskortowałem naszego Pana, jadąc samochodem bezpośrednio za jego 

wozem. Gdy Swami udał się prosto do Traji Brindawan, ja już stałem wśród tłumu oddanych Mu 

osób. Po około 5 minutach stwierdziłem, że jeden z bhaktów, który towarzyszył Swamiemu 

podczas odwiedzin w naszym domu, szuka mnie. Powiedział, że Swami wysłał go, żeby mi 

podziękował. Wyobraźcie sobie tylko miłość i pokorę naszego Pana! To ja byłem winien Mu 

wszelką wdzięczność za pobłogosławienie naszego skromnego domu, a tutaj On posyła swojego 

wysłannika, żeby mi podziękować. Jakże wielka lekcja dla nas, istot ludzkich! 

Sposób, w jaki Swami podejmuje swoich gości, jak ich przyjmuje, jak się do nich odnosi, 

czy jak ich żegna, jest zadziwiający. Przestrzega On starannego protokołu i budzącej głęboki 

szacunek etykiety. To, jak Swami wykonuje Narajana Sewę, rozdając ubrania i jedzenie tysiącom 

osób, jest samo w sobie edukacją. Miłością tysiąca matek obsypuje obficie wszystkie swoje 

dzieci, kiedy im służy. Oto jak naucza nas, żeby służyć z miłością i pokornie.   

– Autor, służył po odejściu z wojska na emeryturę w Międzynarodowym Centrum Sportu Śri 

Sathya Sai w Prasanthi  Nilayam. 
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Blask boskiej chwały 

Dotyk Baby wyleczył  polio (paraliż  dziecięcy)! 

 grudniu 1972 roku miałam zamiar wygłosić referat naukowy na międzynarodowym 

zjeździe w Bengaluru. Amma (pani Dźagannathan) powiedziała mi, żebym odwiedziła 

aszram Baby w Whitefield w Bengaluru. 29 grudnia 1972 roku był ostatnim dniem 

mego udziału w konferencji. Rankiem udałam się do swojej bratowej, żeby po raz pierwszy zobaczyć Śri 

Sathya Sai Babę w Whitefield. Kupiłam mały wieniec kwiatów i weszłam do aszramu Baby. Ludzie siedzieli 

wokół jakiegoś bardzo dużego drzewa, gdzie umieszczony był posąg Pana Kriszny. Śpiewano bhadźany. 

Usiadłam również.   

W owym czasie cierpiałam na obrzęk w obu stawach kolanowych i miałam wysoką gorączkę.  Koło 

mnie siedział na wózku inwalidzkim 15-letni chłopiec; obok niego stała jego matka. Powiedziała mi, że 

chłopiec od dzieciństwa ma paraliż dziecięcy i nie może chodzić, i teraz przywiozła to dziecko do Sai Baby 

na leczenie. W moim medycznym umyśle przemknęła myśl: jak ktokolwiek może wyleczyć paraliż 

dziecięcy? Koło mnie siedziała Amerykanka, która powiedziała mi, że Baba nie udzieli tego dnia darszanu. 

Kiedy to usłyszałam, fala zimna przeszła przez moje ciało. Zwróciłam się, siedząc, w stronę, gdzie zwykle 

zjawiał się Swami i siedziałam z zamkniętymi oczami. Zaczęłam modlić się do Baby o to, żeby - jeśli jest 

Bogiem - wyszedł, bo ja przyjechałam tam tylko po to, żeby dostąpić Jego darszanu. Dalej modliłam się do 

Niego o to, żeby zechciał dać mi jakąś pracę w Wielkiej Brytanii, abym mogła wyjechać na studia z dala od 

domu. Nie mogłam się powstrzymać i dalej modliłam się do Niego o to, żeby wyleczył moje stawy 

kolanowe - jeśli jest Bogiem. Otworzyłam oczy i zobaczyłam Swamiego, uśmiechającego się przede mną, 

bardzo blisko. Doznałam jakiejś magnetycznej siły, przechodzącej przez moje ciało. Z matczyną miłością 

spojrzał mi prosto w oczy i podszedł do tamtego pacjenta z paraliżem, mówiąc: „Uleczmy go, lekarko”. 

Dotknął ramienia chłopca, podniósł go i rzekł: „Idź.” Chory chłopiec spojrzał bezradnie ku Babie, mówiąc:  

„Nie mogę chodzić”. Baba rozkazał: „Możesz chodzić! Idź!” i pchnął go. Chłopiec zaczął iść, powoli, a 

potem nabrał szybkości. Widząc to wszystko, doznałam zadziwienia - wciąż trzymając w rękach wieniec z 

kwiatów, nie dany jeszcze Babie. Podszedł do mnie, wziął mój wieniec, który kosztował 2 rupie, rozerwał 

go i zaczął rozdawać  kwiaty wśród zebranych. Śpiewanie bhadźanów było coraz głośniejsze, zaś Baba 

odszedł ku posągowi Kriszny i znalazł się wśród śpiewaków. Matka chłopca zaczęła rzewnie płakać z 

wdzięczności dla Baby za wyleczenie dziecka z paraliżu. Baba nazwał mnie „lekarką.” Skąd wiedział, że 

jestem lekarką? 

Wróciłam do domu, a amma i appa (państwo Dźagannathan) byli najszczęśliwszymi duszami na 

ziemi, słysząc o moim cudownym doświadczeniu z Babą. W styczniu 1973 roku otrzymałam telefon z 

Wielkiej Brytanii i 9 II 1973 poleciałam do Londynu. Po dotarciu do Londynu uzmysłowiłam sobie, że dwie 

z moich modlitw do Baby zostały spełnione, ponieważ jestem z dala od domu, aby studiować i  zniknął 

obrzęk w obu moich stawach kolanowych.   

– Wybrane ze „Spirituality and Health” (Duchowość a zdrowie), pióra Charanjit Ghool. 

 

W 
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Ćinna Katha (Przypowieść) 

UMYSŁ JEST PRZYCZYNĄ ZARÓWNO DOBRA  

JAK I ZŁA 

iedy zbliżał się egzamin, student pomodlił się do Boga i powziął ślubowanie, że 

jeśli z przedmiotu, który był dla niego trudny, dostanie pytania, na jakie zna 

odpowiedź, to złoży Bogu naiwedjam (ofiarę z jedzenia). I stało się tak, że arkusz 

z pytaniami zawierał tylko takie pytania, na które z łatwością potrafił odpowiedzieć. Dlatego był 

niezmiernie szczęśliwy i szybko - w półtorej godziny - napisał odpowiedzi na wszystkie pytania. 

Została mu zatem godzina czasu.  

Myśląc o łasce Boga, zaczął na odwrocie strony z pytaniami wypisywać rzeczy, potrzebne 

do złożenia Bogu ofiary z jedzenia. Obok wpisywał koszt każdej z nich, obliczając wydatek. Miał 

przy sobie 10 rupii, które chciał wydać na spełnienie swego ślubowania. Jego myśl o złożeniu 

ofiary Bogu była oczywiście pozbawiona jakichkolwiek uczuć prawdziwego oddania. Kiedy 

obliczył wydatek, uznał go za zbyt wysoki. Pomyślał więc o zmniejszeniu składników naiwedjam z 

dwóch do jednego. Kiedy niegodziwe myśli przyszły mu do głowy, zaczął się zastanawiać, po co 

ofiarowywać dwie rzeczy - wystarczy tylko słodka potrawa z ryżu. Żeby jeszcze zmniejszyć 

wydatek, pomyślał: „Po co w tej słodkiej potrawie tyle rodzynek i nerkowca?”. W ten sposób 

zmniejszał dalej liczbę składników, żeby jeszcze obniżyć wydatek. Później przyszła mu do głowy 

inna zła myśl i zaczął się zastanawiać na swój zepsuty sposób: „Czy starsi nie powiedzieli, że Boga 

zadowala złożona z oddaniem ofiara z liści, kwiatów, owoców i wody? Czy jest więc w ogóle 

potrzeba ofiarowywania słodkiej potrawy? Jeśli weźmie się liście z drzewa bilwa albo z bazylii i 

kupi na bazarze za dwie rupie owoców i kwiatów, to wystarczy. Ale po co nawet to? Boga może 

zadowolić nawet ofiara z wody. Ślubowanie można więc wypełnić nie wydając ani grosza, 

ofiarowując wodę bóstwu. To pierwszorzędny plan, który może uratować całą sumę. Za te 

pieniądze, można tyle razy pójść do kina, można kupić sobie kawę w hotelu i różne rzeczy na 

bazarze”.  

Kiedy student był zatopiony w tych myślach, skończył się  czas wyznaczony na egzamin. 

Inspektor szybko zbierał kartki z odpowiedziami. Student w pośpiechu złożył kartkę z pytania 

zamiast kartki z odpowiedziami i dał ją inspektorowi, po czym poszedł szczęśliwy do domu. Kiedy 

dotarł do domu, ojciec spytał go: „Napisałeś egzamin? Jakie były pytania?” Student rzekł: 

„Napisałem wszystkie odpowiedzi bardzo dobrze. Spójrz na te pytania (egzaminacyjne).” Ojciec, 

wstrząśnięty na widok kartki z odpowiedziami,  krzyknął: „Hej, co to jest!” Student oniemiał. 

Kiedy pojął swą głupotę, poczuł skruchę. Kto był odpowiedzialny za to, że kartka z 

pytaniami zawierała proste pytania i co kazało studentowi dać inspektorowi kartkę z pytaniami 

zamiast tej z odpowiedziami? Czy był to jego umysł czy Boga?    

K 
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NOWINY Z OŚRODKÓW SAI 
 

  

ROSJA (Z 6 SĄSIEDNIMI KRAJAMI) 

 20 października 2013 roku ponad 310 wolontariuszy Sathya Sai z Rosji i sześciu sąsiednich 

krajów z miłością rozdało jedzenie dla ponad 1100 stu ludzim w Rosji, na Białorusi, Ukrainie, w 

Kazachstanie, Azerbejdżanie, Mołdawii i Kirgistanie. Oprócz gorących posiłków rozdano świeże 

wyroby z domowego wypieku, ciasteczka i cukierki. Rodziny o niskim dochodzie i ludzie 

niepełnosprawni otrzymali paczki żywnościowe. Potrzebującym rozdano również ubrania, buty, 

lekarstwa i rzeczy osobistej opieki. W paru miastach Rosji osoby oddane Sathya Sai posprzątały 

obszar leżący wokół miejsc rozdawania jedzenia.   

W Kijowie oprócz jedzenia, zestawów higienicznych, medycznych, skarpet i ubrań, 

rozdano ulotki z cytatami Bhagawana i innymi wiadomościami. Na terenie Odessy prawie 400 

domów zostało ostatnio uszkodzonych lub zniszczonych wskutek ciężkich ulew. Ochotnicy Sathya 

Sai dostarczyli jedzenia i podarowali ubrania, buty, pościel i rzeczy gospodarstwa domowego 

owym bezdomnym ludziom. W Połtawie ochotnicy Sathya Sai rozdali jedzenie wraz z 

wykonanymi ręcznie kartkami w kształcie serca, z których każda zawierała cytaty z Bhagawana.   

 

KENIA 

20 października 2013 roku ochotnicy z Ośrodka Sathya Sai w Mombasie podarowali 

wegetariański ostry sos korzenny, kapustę, ryż, owoce, ciasto i sok owocowy 50 pensjonariuszom 

w starszym wieku i 25 pracownikom  domu Siostrzyczek od Biednych w Tudor Njumba ya Wazee 

w Tudorze. Dla zabawienia gości przygotowano pieśni, pokazy mimiczne i tańce.  19 października 

2013 roku przeprowadzono badanie oczu oraz rozdano okulary do czytania i leki. Gabinetowi 

fizjoterapii z tego domu podarowano rower do ćwiczeń. Rozdano też 50 zestawów pościeli, 50 

ręczników i 70 par gumowych kapci. Pracownicy i mieszkańcy tego domu Siostrzyczek od 

Biednych byli wdzięczni za świadczone z miłością usługi.   

Dom Bethsaida, położony w wiosce Korrompoi w Kitengeli na południe od Nairobi, to 

dom opieki dla kobiet w wieku 85 lat lub starszych oraz dla niepełnosprawnych fizycznie. 20 

października 2013 roku, 25 uczniów i  absolwentów oraz dwóch nauczycieli ze Szkoły Sathya Sai 

w Kisaju rozdali w Domu Bethsaida jedzenie i inne rzeczy, w tym koce, ryż,  sól, olej, cukier i 

mąkę kukurydzianą oraz świeże pomidory, cebulę, kapustę i kapustę z farmy tej szkoły Sai. 
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NEPAL 

Ośrodki Sathya Sai i grupy bhadźanowe z całego kraju zorganizowały bhadźany i działania 

nabożne i służebne dla upamiętnienia Dnia Ogłoszenia przez Babę misji awatara. Zakopano 

kamień węgielny pod przedsięwzięcie dostarczenia wody pitnej dla społeczności na górskim 

obszarze, które ma służyć 335 rodzinom i 335 uczniom. Z miłością podano jedzenie ponad 5 

tysiącom ludzi. Paczki pomocowe, złożone z produktów spożywczych na cały miesiąc oraz ubrań 

dla całej rodziny, rozdano 30  rodzinom bez środków do życia. Inne działania służebne objęły 

służenie ponad 220 osobom na obozach medycznych, podawanie pożywnych posiłków ponad 

300 pacjentom w szpitalu, sprzątanie w obrębie szpitala i świątyń oraz służenie w domach 

starców.   

 

GUJANA 

Po Młodzieżowym Zjeździe "Boskich Deszczy" w sierpniu 2012 roku, w którym wziął udział 

prezydent Gujany, Donald Ramotar, Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z Gujany 

uświadomiła sobie, że istnieje potrzeba wykonywania operacji  włókniaka macicznego. Na 

zalecenie prezydenta, w początkach 2013 roku zakończono przygotowania do służby 

międzynarodowej grupy medycznej bhaktów Sathya Sai z USA - w ścisłym współdziałaniu z 

władzami państwowymi.   

Dwie grupy medyczne Sathya Sai z USA, liczące 4-5 ochotników każda, przeprowadziły 52 

operacje włókniaka macicznego w Szpitalu Georgetown i w West Demerara Hospital w dniach  

8-23 listopada 2013 roku. Każda operacja powiodła się. Pacjentki, u których rozpoznano 

włókniaka, cierpliwie czekały cztery do siedmiu lat. Na skutek tego wiele z nich miało bardzo 

duże włókniaki maciczne z wielorakimi zmianami chorobowymi. Operacje były więc 

skomplikowane i trwały w wielu przypadkach ponad trzy godziny.   

 

WŁOCHY 

 20 października 2013 roku 120 wolontariuszy z 15 ośrodków Sathya Sai wraz z wieloma 

innymi osobami rozdawało jedzenie 650 potrzebującym ludziom dla upamiętnienia Dnia 

Deklaracji Awatara (20 października). Różne ośrodki Sathya Sai we Włoszech rozdały też posiłki i 

racje żywnościowe rodzinom potrzebującym i bezdomnym ludziom w Piemonte, Lombardii, 

Weronie, Udine, Lazio i Rzymie. W Emilii ochotnicy służyli ponad 70 posiłkami w Ośrodku Faenzy 

i rozdali paczki żywnościowe. W miejscowej gazecie ukazał się artykuł o tej służbie.   
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HONG KONG 

W ramach inicjatywy "Służcie Planecie", na dziesięć dni, poczynając od 10 października 

2013 roku, przygotowano przedsięwzięcie pod nazwą „Wyłącz, żeby włączyć”, aby wyłączać 

urządzenia elektroniczne i skupiać się na wewnętrznych działaniach duchowych.  Przygotowano 

działania oświatowe, aby uszanować Matkę Ziemię poprzez zachęcanie do wysiłku na rzecz 

niemarnowania zasobów naturalnych. 19 października w Ośrodku Sathya Sai odbyły się 

uroczystości pod nazwą „Dzieci – nasza przyszłość”. 10-dniowe wydarzenie objęło wyświetlanie 

filmów wideo, występy dziecięce, krótkie skecze i medytację światła. Na wyspach Kowloon i 

Hong Kong, 18 ochotników Sathya Sai rozdało 20 października 180 paczek składających się z 

różnych produktów spożywczych. Tego samego dnia 22 ochotników z Ośrodka Tsuen Wan 

rozdało 121 pudełek z gorącymi posiłkami i potrzebującym ludziom w Kowloon. 

W dwóch ośrodkach Sathya Sai w Hong Kongu uczczono urodziny Bhagawana. Wieczorem 

[23 listopada 2013 roku] na uroczystości, rozpoczynające się przedstawieniem teatralnym, 

przyszło ponad 1200 ludzi. Akcja Chrześcijańska, instytucja pozarządowa służące ludziom z 

innych krajów, szukającym azylu) wystąpiła z wiązanką lubianych pieśni chrześcijańskich, 

zaśpiewanych do wtóru bębnów djembe.   

 

TANZANIA  

20 października 2013 roku ochotników Sathya Sai podało jedzenie ponad 400 ludziom, w 

tym kobietom i dzieciom w meczecie Shariff na obszarze Kunduci Dar es Salaam. Imam tego 

meczetu łaskawie urządził sesję modlitewną, której uczestniczyli wszyscy ochotnicy Sathya Sai. 

Dzieciom dano herbatniki. Wszystkim dzieciom i paniom rozdano gumowe obuwie, dzieciom 

rozdano też podkoszulki.  

20 października 2013 roku ochotnicy Sathya Sai świadczyli służbę około 400 ludziom, w 

tym 100 niewidomym dzieciom w społeczności Kondo ja Bahari, położonej 14 kilometrów od Dar 

es Salaam. Rozdano gorące jedzenie, ubrania, obuwie, napoje bezalkoholowe, wodę i przekąski. 

Przed rozdaniem gorącego jedzenia i innych rzeczy przeprowadzono modlitwy. Z wydarzenia tego 

zdały sprawozdanie tańzańskie Wiadomości Codzienne.   

 

KANADA  

Ośrodki Sathya Sai z całej Kanady odpowiedziały na obywatelski pomysł "Służ Planecie" 

poprzez karmienie głodnych 20 października 2013 roku. W Kolumbii Brytyjskiej 30 członków i 
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młodych dorosłych z ośrodków Sathya Sai nakarmiło 300 ludzi w centrum Vancouver. W Ontario 

młodzi dorośli przeprowadzili całodniowe przedsięwzięcie, służąc śniadaniem, obiadem i kolacją 

ludziom bezdomnym w Toronto. W innych częściach Ontario ochotnicy Sathya Sai dostarczyli 

jedzenie do schronisk, "kuchni zupowych" i innych placówek, służących ludziom bezdomnym i 

osobom niepełnosprawnym.  

– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai  

BHARAT 

 
Gudżarat  

28-29 grudnia 2013 roku odbył się w Nadiad doroczny zjazd osób funkcyjnych Organizacji 

Sai na szczeblu stanowym. Jego tematem było „Szerzenie się miłości w działaniu”. Uczestniczyło 

300 osób funkcyjnych jak również czynni członkowie. Śri Arwind Balasubramanja, członek 

zespołu  Radia Sai, opowiedział na tym zjeździe o swoich przeżyciach związanych z Bhagawanem i 

lekcjach, jakie z nich wyciągnął.  

Osoby funkcyjne podzielono na osiem grup, aby odbyli zespołowe rozmowy na różne 

tematy. Następnie przywódca grupy przedstawił streszczenie i podjęto końcowe postanowienia. 

Na koniec wszyscy uczestnicy złożyli przysięgę, iż dotrzymają zobowiązań poczynionych przez 

wszystkich na tym zjeździe.  

 
Maharasztra i Goa  

Na świętej ziemi Śirdi odbył się w dn. 11-12. I. 2014 Zjazd Organizacji Sewy Śri Sathya Sai 

poziomu stanowego, na który przybyło około 2 tysięcy delegatów, aby zastanawiać się nad 

tematem „Przemiana poprzez informację”. Na początek, Śri Rameś Sawant, przewodniczący 

stanowy, powitał to wielkie zgromadzenie i wyjaśnił, dlaczego odbywa się ten  zjazd. Śri Nimish 

Pandja wezwał słuchaczy do tego, aby nieprzerwanie wpisywali ‘SAI’ w swoje życie codzienne i 

doznawali cudu przemiany serca. Po wystąpieniu Śri Pandji nastąpiło kolejne przemówienie, 

wygłoszone przez Śri Hari Randźana Rao, sekretarza premiera stanu. Śri Rao wyraził gorące 

podziękowania dla ruchu Bal Wikas i sposobu, w jaki przemienił on miliony dzieci na całym 

świecie.  

 12 stycznia 2014 roku Śri Adźit Popat z Londynu w Wielkiej Brytanii oraz Śri Satjadźit 

Halian podzielili się ze słuchaczami, zwłaszcza osobami funkcyjnymi, lekcjami, jakie przyswoili 

sobie od Bhagawana Baby. Przemówienia były przeplecione ciekawymi rozmowami zespołowymi 

o gałęzi oświatowej, gałęzi duchowej i gałęzi służebnej, z czynnym uczestnictwem delegatów.   
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Radżasthan 

W radżasthańskim Bhilwarze urządzono doroczny zjazd Organizacji Sewy Śri Sathya Sai. 

Odbył się on w dniach 28-29 grudnia 2013 roku. W budzącej natchnienie przemowie Śri Bharat 

Dźhawar, przewodniczący stanowy, naświetlił znaczenie 9-punktowego kodeksup postępowania, 

który, jak powiedział, jest podstawą stawania się doskonałym posłańcem Sai.   

24 grudnia miała miejsce uroczystość, w której 36 czynnych starszych członków 

organizacji otrzymało gratulacje z powodu swego wkładu w Organizację.  

Koordynatorzy tego stanu i przewodniczący okręgów przygotowali plany działania na 

następny rok. 

W zjeździe wzięło udział ponad 400 delegatów z różnych okręgów Radżasthanu. 

 

 

Żyjcie w miłości 

W społeczeństwie szerzy się dzisiaj kłamliwość, niesprawiedliwość 

i podłość. Człowieczeństwo zostało obrócone w proch. Za ludzką postacią nie 

kryją się żadne ludzkie cechy. Wartości ludzkie zostały porzucone. Pomiędzy 

człowiekiem a człowiekiem nie panuje miłość Jeśli utraci się miłość, co 

pozostaje? Miłość to życie. Człowiek bez miłości jest żywym trupem. Dlatego 

pielęgnujcie miłość. Dzielcie się nią. Żyjcie w miłości. Jest to potrzebą tych 

czasów Kali.   

– Baba 

 

 

 


