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Amrita Dhara  Orędzie Bhagawana z 29 sierpnia 1996 r. 

 

 
 
 

WIARA W BOGA USUWA WSZELKIE LĘKI 
 

Życie człowieka jest jak łóżko, w którym roi się od robactwa. Jego ciało to lęgowisko chorób. 

Szczerze mówiąc, nie ma on w życiu prawdziwego szczęścia.  Nie zapominajcie tych słów 

mądrości.  

WYROZUMIAŁOŚĆ JEST CECHĄ BOSKĄ 

 

ycie człowieka doszło do stanu tak godnego pożałowania, że zapomniał o swej 

prawdziwej naturze, prawdziwej postaci i miejscu własnego pochodzenia. Niezdolny 

uświadomić sobie wartości ludzkiego życia, które jest jak drogocenny diament, 

człowiek przehandlowuje je, jakby było węglem na opał. Prorektor podniósł tę sprawę w swoim 

przemówieniu: „Co jest celem ludzkiego życia?”. Celem życia jest poznanie swojej prawdziwej 

postaci i dotarcie do miejsca swego pochodzenia.   

Cel ludzkiego życia 

Dla wszystkich istot żywych naturalną rzeczą jest wracanie do źródła swego pochodzenia, a 

nie do żadnego innego miejsca. Jest to cel ludzkiego życia. Zapominając o tej prawdzie, człowiek 

ciężko pracuje - od świtu do zmierzchu - żeby zdobyć majątek, opiekować się żoną i dziećmi, 

zdobyć sławę i cieszyć się pokojem i szczęściem. A to, czego naprawdę potrzebuje to wrócić do 

źródła i dotrzeć do celu swego życia. Głównym celem życia jest powrócić do początku ścieżki. 

Jeśli powstaje pytanie gdzie masz iść, zadaj sobie pytanie, skąd przyszedłeś. Musisz powrócić do 

miejsca, z którego przyszedłeś. Zbaczanie z tej ścieżki nie jest właściwe. Spróbuj poznać, kim 

jesteś. Isawasjam idam dźagat (cały świat przenika Bóg). Bóg jest ekspansywny z natury. Dlatego 

właśnie jest nazywany jest Brahmanem. Gdziekolwiek patrzysz, znajdujesz tam Brahmana. Na 

świecie nie ma takiego miejsca, w którym Go nie ma. Jest On obecny w tobie, w nich i w każdym. 

Jednak nie każdy może mieć silną wiarę w ten pierwiastek jedności. Upaniszady głoszą: Ekoham 

bahusjam (wolą Jedynego było stać się wieloma). Istnieje tylko Jedyny. To jest rzeczywistość. 

Ten Jedyny przybiera wiele postaci. Szczęście można osiągnąć wtedy, kiedy uświadomi się sobie 

tę prawdę.   

Pan Kriszna oświadczył w Bhagawadgicie: Sarwadharman paritjadźa maamekam śaranam 

Ż 
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wraja (Wykonuj wszystkie swoje czyny jako ofiarę dla mnie i jedynie we mnie przyjmuj 

schronienie). Ofiaruj wszystko mi, ja zaopiekuję się tobą - powiedział Kriszna. Co to tak 

naprawdę znaczy? Człowiek ugrzązł całkowicie z powodu wszelkiego rodzaju zmartwień na tym 

świecie.   

Zmartwieniem jest urodzić się, zmartwieniem jest być na świecie; świat jest przyczyną 

zmartwienia i śmierć również; całe dzieciństwo  jest zmartwieniem i tak samo wiek starczy; życie 

jest zmartwieniem, porażka jest zmartwieniem; wszystkie działania i trudności powodują 

zmartwienie; nawet szczęście również jest tajemniczym zmartwieniem.   

Przekaż swoje zmartwienia Bogu 

Życie samo w sobie jest wielkim ciężarem pełnym zmartwień. Jak możesz wieść swoje życie, 

niosąc na głowie tak wiele zmartwień? Co możesz osiągnąć zaplątany w sidła tak wielu 

zmartwień? Jak możesz kroczyć ścieżką prawości? Zmartwienia te nie są jednakże trwałe. Jedno 

zmartwienie odejdzie, czyniąc za chwilę  miejsce innemu zmartwieniu. Dlatego nie dręcz się 

zbytnio tymi zmartwieniami. Jaki kształt ma zmartwienie? To tylko strach tworzony przez umysł. 

Umysł jest ze swej istoty zmienny. Jak zmartwienia mogą być trwałe, skoro są wytworem tego 

zmiennego umysłu? Każde zmartwienie jest jak naja paisa [odpowiednik polskiego grosza]. 

Jedna rupia jest równa 100 naja pajsom, a 100 rupii równa się 10 000 naja paisów. Kiedy zrobisz 

zawiniątko z 10 000 naja pajsami, jest ono dość ciężkie i niełatwe do niesienia. Dlatego Pan 

mówi: daj mi te 10 000 naja paisów, a Ja dam ci banknot 100-rupiowy, który jest bardzo lekki, 

łatwy do niesienia i można go bezpiecznie chronić. To wielkie zawiniątko z 10 000 pajsów raczej 

trudno ochronić. Noszenie go i ochrona przed innymi jest znacznie trudniejsze. Stąd też Pan 

wzywa człowieka, „Mój drogi, oddaj mi ten tobół swoich zmartwień”. Przekaż ten ciężar Panu. 

Bóg naucza tej prawdy w subtelny sposób. Możesz spytać, co w takim razie z Twoimi 

obowiązkami, jeśli wszystko zostawisz Panu? Człowiek ma swoje obowiązki. Musi zarabiać 

pieniądze, opiekować się żoną i dziećmi itd. Nie musisz rezygnować ze swoich obowiązków. 

Wypełniaj obowiązki. Jak?  

Przypuśćmy, że w jakimś przedstawieniu teatralnym odgrywasz rolę ojca. W przedstawieniu 

tym masz syna, dotkniętego jakąś chorobą. Martwisz się, że syn jest chory. Ale prawdę mówiąc, 

ani ty nie jesteś jego ojcem, ani on nie jest twoim synem, ani też nie cierpi na żadną chorobę, ani 

Ty tak naprawdę nie płaczesz. Wszystko to jest jedynie gra w przedstawieniu teatralnym. Nawet 

kiedy płaczesz w tym przedstawieniu, jestem świadom, że nazywasz się tak i tak i uczysz się w 

takiej i takiej klasie. Nawet gdy niepokoisz się chorobą syna, jasno zdajesz sobie sprawę, że on 

nie jest twoim synem, ale chłopcem z innej klasy. Na scenie musisz grać poprawnie. Nawet kiedy 

odgrywasz swą rolę doskonale, nie zapominasz swojego prawdziwego imienia, Przykładowo, 

Nagaiah odgrywa rolę Thjagiaha. Śpiewa: „Och Ramo! Gdzie mam Cię szukać?”, dokładnie jak 

Thjagiah. Ale w rzeczywistości jest świadom, że jest tylko Nagaiahem, a nie Thjagiahem. Gdy 

przedstawienie się skończy, a on zejdzie ze sceny, wszyscy wyrażą mu uznanie, mówiąc: 
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„Nagaiah, bardzo dobrze zagrałeś rolę Thjagaiaha”. To jest tylko Nagaiah, który śpiewa i gra. Ale 

na scenie działa tak jak Thjagaiah. Podobnie, każdy odgrywa w tym dramacie życia jakąś rolę. Na 

scenie jego imię i postać są różne. Ale jego prawdziwym imieniem jest Atma . Nigdy nie 

powinieneś zapominać o tej prawdzie. Pamiętając o tej prawdzie, możesz zagrać dowolną rolę w 

tym dramacie życia. Oto sposób na prowadzenie doskonałego życia i czerpanie z niego błogości.  

Niektórzy ludzie narzekają: „Ofiarowałem Bogu wszystko; poddałem się Mu. Dlaczego więc 

dotyka mnie tyle trudności? Dlaczego Bóg każe mi przechodzić przez tak wiele cierpień?”. 

Studenci powinni to jasno zrozumieć. Kiedy twoje poddanie Bogu jest pełne, jak możesz mieć 

jakiekolwiek trudności? Jak możesz mieć uczucie, że cierpisz? W ogóle nie będziesz miał takich 

myśli. Niczego nie będziesz uważał za trudność i nie będziesz się o to martwił. Jeśli się martwisz, 

oznacza to jedynie, ze nie poddałeś się całkowicie  Bogu. Ten, kto w pełni poddał się Panu, nie 

będzie dbał o żadne zmartwienia. Bóg jest w Tobie. Ale kiedy brakuje ci wiary, że „Bóg jest we 

mnie”, będziesz otoczony zmartwieniami.  

Próbuj zrozumieć, kim jesteś 

Imiona i kształty mogą się zmieniać, ale Bóg jest jeden. Chrześcijanie, muzułmanie, 

zoroastrianie, buddyści i hindusi, wszyscy czczą tego samego Boga. Ale przypisujecie Mu różne 

imiona i postaci oraz czcicie Go na podstawie doktryn religii, za którą idziecie.  

Pewien bramin gotuje coś w kuchni. Na podstawie wykonywanej przezeń pracy nazywamy go 

wanta brahmin (kucharzem). Ten sam bramin nazywany jest pudźari brahmin (kapłanem), gdy 

sprawuje nabożeństwo w świątyni. Kiedy odczytuje almanach, nazywany jest panćanga brahmin 

(astrologiem). Ten sam bramin, gdy idzie do biura i wypełnia swe oficjalne  obowiązki, nazywany 

jest adhikara brahmin (urzędnikiem). Tej samej osobie są więc przypisane różne nazwy. 

Podobnie, każdemu na scenie świata nadano imię, na podstawie odgrywanej przezeń roli i 

zasług oraz przewinień z jego przeszłych żywotów. Prawdę mówiąc, wszystko to jest zwykłym 

złudzeniem. Nie ma w tym jakiejkolwiek prawdy. Za całą tę ułudą odpowiada umysł. Kiedy 

uświadomisz sobie, że wszystko to jest zwykłą bhramą (złudzeniem), będziesz miał zdolność 

widzenia Brahmy. Natomiast kiedy uświadomisz sobie, że jesteś Brahmą, bhrama od razu 

zniknie. W ten sposób, jeśli będziesz czynił wysiłki, żeby pojąć, kim jesteś, na pewno 

uświadomisz sobie prawdę.  

Dla wszystkich żywych istot naturalny jest powrót do źródła ich pochodzenia. Woda oceanu 

zmienia się w parę wodną wskutek gorącego słońca. Para wodna przemienia się w chmury. 

Kiedy chmury te dotrą na chłodny obszar, para wodna zostaje przemieniona w krople wody i 

spada na ziemię jako deszcz. Krople wody, które spadają na ziemię, łączą się i tworzą strumień. 

Te małe strumienie znowuż łączą się, tworząc rzekę. W końcu, gdzie dociera ta rzeka? Dociera 

ponownie do oceanu. W ten sam sposób wszystkie żywe istoty muszą powrócić do źródła 

swojego pochodzenia. To jest cel życia.    
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Oto inny przykład. Garncarz idzie do stawu, wykopuje z niego glinę i przynosi ją do domu. 

Wyrzuca tę glinę przed swoim domem. W stawie, wskutek wykopywania gliny, jest jama. Przed 

jego domem stoi kopiec gliny. Kiedy kopie się glinę, tworzy się jama, a kiedy tę samą glinę się 

gromadzi, tworzy się kopiec. Glina z tej jamy jest ta sama, co glina kopca. Wykopałeś jamę, żeby 

postawić kopiec. Kiedy garncarz zużywa tę glinę, żeby robić dzbany i talerze, kopiec coraz 

bardziej się zmniejsza. Dzbany i talerze sporządzone w ten sposób nie mogą utrzymać w sobie 

wody, dopóki nie zostaną wypalone w ogniu. Jeśli naleje się wodę do niewypalonych dzbanów, 

pękną. Dlatego garncarz wkłada je w ogień i poddaje procesowi uszlachetnienia. Niewypalone 

dzbany nie mogą utrzymać wody, podczas gdy wypalone mogą. Dzbana używamy do różnych 

celów. Pewnego dnia, gdy niesiesz wodę ze studni, dzban wyślizguje Ci się z ręki i spada; pęka na 

kawałki. Czy zabierasz te popękane kawałki ze sobą? Nie. Zostawiasz je gdzie są. Te kawałki 

zostaną zmiażdżone pod kołami pojazdów i stopami ludzi i ponownie zamienią się w glinę. 

Dzban, pochodzący z gliny, powraca  z powrotem do stanu gliny. W międzyczasie przybiera 

postać dzbanów i talerzy, ale te kształty są jedynie tymczasowe. Dlatego nie trzeba pytać nikogo, 

dokąd ma iść. Musi z natury powrócić do źródła swego pochodzenia.   

Święty Purandaradasa śpiewał: „O Panie! Urodziłem się na tym świecie, bo zapomniałem o 

Tobie. Gdybym był nie zapomniał o Tobie, nie narodziłbym się na tym świecie”.  

Powiedział: „O Panie! jak długo Ty jesteś przy moim boku, jak  mogę stać się sierotą czy 

nędzarzem? Ty jesteś tym, który daje mi mądrość i wiedzę. W rzeczy samej, jesteś moim 

wybawcą. Jesteś ostatecznym zbawicielem. Jesteś tym, który nadaje osiem rodzajów 

pomyślności. Nawet jeśli niebo spadnie mi na głowę, nie będę się obawiał. W każdym położeniu 

mam Twoje wsparcie. Dlaczego miałbym się obawiać, kiedy Ty jesteś we mnie, ze mną, nade 

mną i pode mną? Nie muszę nigdzie iść w poszukiwaniu Ciebie; Ty jesteś zawsze ze mną. Panie, 

Ty jesteś jedynym sprawcą. Ja jestem kukiełką w Twoim ręku”. 

Kiedy ktoś ma taką silną wiarę, będzie wolny od wszelkich lęków. Nie zabraknie mu niczego. 

Nie dotkną go cierpienia i ubóstwo. Kiedy pan bogactwa jest z Tobą, jak może Ci zabraknąć 

czegokolwiek? Z tak silnym przeświadczeniem, powinniście wypełniać swe obowiązki. Jedynie 

Bóg daje ci wszystko. Nigdy nie dawaj pola ego i przywiązaniu. Jakże głupie jest obwinianie 

słońca o nie dostarczanie światła do twego domu! Skoro słońce oświeca cały świat, jak to jest, że 

nie masz światła słonecznego w swym domu? Słońce śmieje się z twojej niewiedzy i mówi: „Och, 

półgłówku! Wybudowałeś wokół siebie ściany ego i przywiązania, jak więc mam wejść do twego 

domu? Zniszcz ściany ego i przywiązania, a wejdę do domu. Nie musisz wzywać mnie, zapraszać 

ani modlić się do mnie. To jest mój obowiązek, przyjdę z pewnością”. W ten sam sposób Bóg jest 

obecny w twoim sercu. Nie jesteś zdolny uzmysłowić Go sobie. Z jakiego powodu? Zbudowałeś 

ściany ego i przywiązania cielesnego, które zakrywają Boga przed twoim wzrokiem. Jak więc 

możesz nie mieć zdolności widzenia Boga? Jest On jak najbardziej w tobie, jednak ty Go nie 

widzisz. Święty Ramdas mocno trzymał stopy Pana i rzekł:  
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- O, Panie! Nie pozwolę Ci odejść ode mnie nawet na krok, jeśli nie obdarzysz mnie obficie 

swoją łaską. Jak możesz zostawić mnie i odejść 

Wówczas Pan rzekł: 

- Problem opuszczenia cię i odejścia byłby wtedy, gdybym byó na zewnątrz. Ale jestem 

zawsze w tobie. W istocie Ja jestem tobą, a ty jesteś Mną. Myślenie, że opuszczę Cię i odejdę to 

zwykłe złudzenie.  

Bóg nikogo nie opuszcza i donikąd nie odchodzi. Jest zawsze w tobie. W istocie jest On 

obecny wszędzie. 

Dąż do zależności od boskiej łaski 

Mówiłem o tym również w jednym z niedawnych orędzi. Kiedyś pewna Gopika, myśląc, że 

jest sama w domu, chciała zamknąć drzwi. W tej chwili właśnie Pan Kriszna zapukał do drzwi. 

Była w rozterce czy otworzyć drzwi, czy pozostawić je zamknięte. Patrząc na to wszystko, Radha 

była rozbawiona. Potem zaśpiewała:   

Siedzibą Pana jest cały wszechświat, 

gdzie są więc drzwi wejściowe do tego pałacu? 

Graj na strunach życiowych swego ciała, 

ofiaruj siebie u Jego stóp i roń łzy radości, 

Zobacz niebo w tym doznaniu, o dźiwo! 

To jest główne wejście do siedziby Pana. 

Jest pewien element wątpliwości pomiędzy zamknięciem drzwi serca, a otwarciem go po 

usłyszeniu wezwania od Pana. Człowiek chce zamknąć serce, a Pan chce, żeby było ono otwarte. 

Bóg jest niezmienny, dźiwa jest niestała i podlegająca zmianie. Kiedy wróbelek usadawia się na 

kruchej gałęzi drzewa, nie obawia się kołysania się tej gałęzi, gdyż polega na sile skrzydeł, a nie 

na gałęzi. Wróbel ma wiarę w siłę swoich skrzydeł, ale człowiekowi brakuje wiary w jaźń. Nawet 

najmniejsza trudność wywołuje w nim strach i sprawia, że się chwieje. Człowiek nie powinien 

być tak bojaźliwy. Powinien stać się odważny i dzielny poprzez kontemplację imienia Boga. Dziś 

potrzeba ci nie siły fizycznej i inteligencji; potrzebujesz boskiej łaski i siły prawości. Powiedziałem 

wam to także wcześniej.    

Człowiek może mieć fizyczne męstwo i siłę inteligencji, 
ale w udziale przypadnie mu smutek, o ile zabraknie mu boskiej łaski, 

Karna był wielkim wojownikiem, ale jaki był jego los? 
Nigdy nie zapominajcie o tej prawdzie. 

 
Szczerze mówiąc, Karna był większym wojownikiem niż Ardżuna. Został narodzony poprzez 

łaskę boga słońca. Niestety jednak, polegał on bardziej na swojej sile fizycznej i inteligencji. 

Zamiast przyjąć schronienie w Panu Krisznie, wziął stronę Durjodhany i Dussasany. Z jakiego 
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powodu? Głównym powodem było jego ego. Pewnego razu uniemożliwiono mu wzięcie udziału 

w zawodach łuczniczych, gdyż nie był ani księciem, ani kszatriją [wojownikiem]. Wszyscy na 

owym zgromadzeniu śmiali się z niego, mówiąc, że syn woźnicy rydwanów nie zasługuje na 

współzawodniczenie z kszatrijami.  Kiedy czując się głęboko upokorzony, Karna opuszczał arenę, 

Durjodhana zawołał go z powrotem i uczynił go królem Angi. Wiedząc bardzo dobrze, że 

Durjodhana jest nikczemnym człowiekiem, Karna - z wdzięczności i przywiązania - stał się jego 

przyjacielem.  

Powinniście we wszystkich sytuacjach uwalniać się od tak błędnego przywiązania. Człowiek 

nikczemny to zawsze człowiek nikczemny.  

Karna powinien był raczej odrzucić ofertę Durjodhany, niż przyjmować ją i okazywać mu 

przyjaźń. Dlaczego potrzebował pomocy Durjodhany? Powinien był szukać schronienia w Bogu, 

który pomaga każdemu. Ale Karnie brakowało takiej wiary i ducha poświęcenia. Upodlił się, 

przyjmując ofertę królestwa od nikczemnika, takiego jak Durjodhana i stał się jednym z 

duśtaczatusztajów (podłej czwórki, w skład której weszli Durjodhana, Dussasana, Sakuni i 

Karna). W istocie Karna był synem Kunti, a bratem Judhiszthiry.   

Draupadi była ucieleśnieniem wielkich cnót 

Kiedy Draupadi była upokarzana na dworze Kaurawów, Karna również rzucił uwłaczające jej 

uwagi. Draupadi była ucieleśnieniem prawości i wielką patiwratą (kobietą cnoty). Ludzie mogą 

pytać, jak kobieta mająca pięciu mężów może być cnotliwa. Ale pięciu Pandawów nie było 

oddzielnymi ludźmi (jednostkami), za jakich świat ich uważa. Przedstawiali sobą pięć żywiołów.  

Kiedyś w obecności Kriszny prowadzono spór o to, kto jest największą z patiwrat. Kriszna 

oświadczył w jasnych słowach:  

Draupadi była sumiennie posłuszna rozkazowi swoich mężów. Nigdy nie powiedziałaby 

żadnemu z nich, że nie ma czasu mu usłużyć. Zadowolona była ze wszystkiego, co dostawała w 

życiu. Była najwyższym przykładem cnoty i nikt pod tym względem nie mógł się z nią równać.  

Była ucieleśnieniem wielu cnót. Kszama (wyrozumiałość), jaką miała, była niezrównana. Kiedy 

Aśwatthama zmasakrował młode dzieci Pandawów, gdy te spały, było to dla Draupadi 

rozdzierającym serce widokiem. Ardźuna pojmał sprawcę tego okrucieństwa i przywlókł go 

przed Draupadi. Najwyższa cnota wyrozumiałości, jaką okazała w owym położeniu Draupadi, jest 

godna uwagi. Zamiast przekląć Aśwatthamę, upadła mu do stóp i powiedziała:  

To właśnie u stóp twojego ojca, Dronaćarji, moich pięciu mężów nauczyło się wszystkiego, 

co wiedzą. Będąc synem Dronaćarji, czy powinieneś zabijać moje dzieci? Jak mogłeś mieć serce 

je zabić - bezbronne, młode, cicho śpiące, nie żywiące żadnej urazy przeciw tobie i nie 

zamyślające wobec ciebie żadnej krzywdy?    

Kiedy Draupadi upraszała w ten sposób, Bhima nie mógł znieść tego widoku. Wybuchając 
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gniewem, Bhima ryknął:  

- Straciwszy synów, ta Draupadi straciła równowagę umysłu. Inaczej jak padłaby tego 

nikczemnikowi do stóp?   

Ta Draupadi to głupia kobieta, bo błaga o wolność dla tego łajdaka. Nie czuje żadnego gniewu 

na zabójcę swoich synów. Ten morderca Aśwatthama nie jest braminem. Nie uwalniajcie go, ale 

zabijcie go. Jeśli tego nie zrobicie, ja sam walnę mu w głowę swą potężną pięścią, żebyście 

widzieli!   

Wtedy Draupadi ułagodziła Bhimę i powiedziała do Ardźuny:   

Och, Partho! Nie jest prawym zabijanie człowieka, który się boi czy stracił odwagę, jest 

pogrążony we śnie lub odurzony, szuka schronienia czy jest kobietą. Nie powinieneś zabijać 

Aśwatthamy, bo jest synem twego nauczyciela.   

Ale Ardźuna rzekł: 

- Ślubowałem, że zabiję tego złoczyńcę. Nie mogę mu przebaczyć i złamać swoje ślubowanie.  

Wówczas Draupadi oddała się przez chwilę rozmyślaniu o Krisznie i podsunęła Ardźunie, żeby 

zgolił głowę Aśwatthamie na znak kary i uwolnił go. Ardżuna zważył na jej radę i postąpił 

stosownie do niej. Tak właśnie Draupadi zachowała się w owym położeniu - nie było w niej 

najmniejszej nienawiści do tego, kto bezlitośnie zgładził całe potomstwo Pandawów. 

Powiedziała: 

- Zabijanie takiej osoby jak Aśwatthama jest przeciwko dharmie kszatrijów. Smucę się z 

powodu utraty synów. Nie chcę przynieść takiego smutku matce Aśwatthamy. Moich synów nie 

można przywrócić do życia, cokolwiek byśmy uczynili. Dlaczego miałabym przynosić smutek 

innej matce? 

Takimi to słowami mądrości powstrzymała Ardźunę przed zabiciem Aśwatthamy. To właśnie 

jej wyrozumiałość chroniła do końca Pandawów i pomogła im zdobyć wielką sławę. Cześć 

rodziny zależy od cnót gospodyni. Dlatego każda kobieta powinna rozwijać w sobie 

wyrozumiałość. Nie tylko kobiety, mężczyźni też powinni to pielęgnować. Ale w przypadku 

kobiet jest ona bardzo ważna. Ten, kto ma wyrozumiałość, może osiągnąć wszystko. W istocie 

wyrozumiałość jest cechą boską; jest darem Boga.  

Każdy, kimkolwiek byłby, musi stawiać czoła skutkom swych czynów.  

Nikt nie może wiedzieć, co czeka go w przyszłości.   

Ale pewne jest to, że każdy musi zebrać skutki swoich czynów. Nawet potężny Rama cierpiał 

ból rozłąki ze swą małżonką Sitą i płakał jak zwykły człowiek. Nawet Pandawowie musieli iść na 

wygnanie i mieszkać w lesie.   

Nie sposób powiedzieć, co czeka daną osobę, gdzie, kiedy i w jakich okolicznościach. To, co 
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musi się zdarzyć, zdarzy się. Jeśli dzieje się coś dobrego, myśl, że jest to dobre dla ciebie. Jeśli 

wydarza się coś złego, przyjmuj to również jako dobre dla siebie. Przyjmowanie zarówno dobra 

jak i zła ze zrównoważonym umysłem jest najwyższą cnotą, która poprowadzi cię do 

uświadomienia sobie Brahmana. Kiedy będziesz miał w sercu tak święte, nektarowe i szerokie 

uczucia, będziesz zwycięski wszędzie i we wszelkich wysiłkach.  

Odniesiesz w życiu wielkie powodzenie.   

(Bhagawan zakończył orędzie bhadźanem „Gowinda Kriszna Dźai Gopala Kriszna Dźai …”) 

– Z orędzia Bhagawana w Sai Kulwant Hall w Prasanthi Nilajam 29 sierpnia 1996 roku. 

 

 

 

 

Wykorzystujcie tę szansę związaną ze Mną tak bardzo, jak tylko można i starajcie się 

tak szybko i najlepiej, jak potraficie, wcielać w życie pouczenia, jakie daję. Wypełnianie 

moich pouczeń wystarczy; da wam większą korzyść niż najsurowsza asceza. Ćwiczcie się w 

satji, dharmie, śanti i premie, które są mi drogie. Postanówcie, by mieć zawsze te wzorce 

przed oczami, we wszystkich swoich myślach, słowach i czynach. To może nadać wam 

summum bonum w postaci połączenia się z najwyższą substancją boskości.   

– Baba 
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UROCZYSTOŚCI W PRASANTHI NILAJAM 

 

 

ełen głębokiego szacunku hołd złożono Matce Iśwarammie w Dzień Iśwarammy, 6 

maja 2014 roku w Prasanthi Nilajam. W przeddzień Dnia Iśwarammy, 5 maja 2014 

roku, uczniowie 3 szkół Śri Sathya Sai zaprezentowali pieśni nabożne, tańce ludowe i 

występy kulturalne w hołdzie Matce Iśwarammie. Pierwszy występ dali uczniowie Śri Sathya Sai 

Widja Niketan z Baghpur w okręgu Hosiarpur (stan Pendżab). Rozpoczynając śpiewami 

wedyjskimi wykonali piękne kawali, po czym zaśpiewali pieśń nabożną i wystąpili z krótką, 

jednoaktową sztuką teatralną, przedstawiającą opowieść o Sudamie i Panu Krisznie. Na 

zakończenie występu grupa uczniów w strojach pobożnych sikhów wykonała Gurbani (święte 

śpiewy ze Śri Guru Granth Sahib).  

Potem nastąpił pokaz iskrzącego się żywością tańca w wykonaniu uczennic oraz porywający 

taniec bhangra uczniów ze Śri Sathya Sai Saraswati Widja Mandiru w pendżabskiej Patiali. 

Występ zamknął piękny taniec ludowy Radżastanu, który wykonały uczennice Wyższej Szkoły 

Średniej Śri Sathya Sai z Dźodhpur w Radżasthanie. W szkołach tych wprowadzono programy Śri 

Sathya Sai Widja Wahini. Ich przedstawienie również uczciło III rocznicę Widja Wahini.  

Po tych przedstawieniach muzyczno-kulturalnych rozdano prasadam i odbyły się bhadźany. W 

międzyczasie uczniom, którzy dali owe widowiskowe występy, ofiarowano ubrania.  

Uroczystość dobiegła kresu wraz Arati o godz. 7 wieczorem.   

Uroczystości poranne w Dniu Iśwarammy, 6 maja 2014 roku, odbyły się przy samadhi 

[grobowcu] Matki Iśwarammy i Peddy Wenkamy Radźu, boskich rodziców Bhagawana. Kiedy o 

8:15 rozpoczęły się bhadźany, krewni boskich rodziców złożyli pełne czci ofiary przed samadhi. 

Wiele osobistości zgromadzonych na tę okoliczność również złożyło pełen szacunku hołd boskim 

rodzicom. Uroczystości poranne przy samadhi zakończyła Narajana sewa, gdzie wszystkim 

ludziom obecnym przy samadhi podano jedzenie.   

Wydarzenia wieczorne odbyły się w hali Sai Kulwant, którą na tę świętą okoliczność stosownie 

ozdobiono. Na samadhi Bhagawana, gdzie wśród kwiatów różnej barwy umieszczono piękny 

portret matki Iśwarammy, były piękne ozdoby roślinne. Uroczystość składała się z dwóch 

występów muzycznych oraz boskiego orędzia Bhagawana. Pierwszy z występów dała 14-letnia 

uzdolniona śpiewaczka muzyki karnatyjskiej, Sarwepalli Śreja z Nellore w Andhra Pradeś. 

Rozpocząwszy swój koncert o godzinie 5.20, śpiewaczka oczarowała zgromadzenie melodyjnym 

wykonaniem klasycznych utworów karnatyjskich oraz bhadźanów, wśród których znalazły się 

P 
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„Iśwaramma prija nandana” (Ukochane dziecko Iśwarammy) i „Ćitaćora Jaśoda ke bal” (Syn 

Jaśody, który kradnie serca oddanych sobie osób).  

Drugi koncert należał do znakomitej śpiewaczki Widźaji Ramanathan z Ponneri w stanie 

Tamilnadu. Otworzywszy swój koncert modlitwą do Pana Ganeśi, śpiewaczka złożyła swymi 

pieśniami nabożnymi i bhadźanami hołd muzyczny Matce Iśwarammie i Bhagawanowi. 

Po owych występach nastąpiło boskie orędzie Bhagawana. Bhagawan wezwał w nim bhaktów, 

żeby szli za wielkimi wzorcami, danymi przez Matkę Iśwarammę, która nigdy nie narzekała na 

trudności, a zawsze starała się pomagać innym. Jak powiedział Bhagawan, miała współczujące 

serce i nigdy nie chciała niczego dla siebie. Bhagawan zakończył swe orędzie bhadźanem „Prema 

mudita manase kaho Rama Rama Ram”.  

Po orędziu Bhagawana nastąpiły bhadźany i rozdano prasadam.  

Z wielkim żarem nabożnym i pobożnością obchodzono w Prasanthi Nilajam święto Buddha 

Purnima, dla uczczenia narodzin, oświecenia i nirwany Pana Buddhy,.  

Bhaktowie z krajów wchodzących w skład 5 i 6 strefy Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai, 

mianowicie: Nepalu, Śri Lanki, Tajlandii, Malezji, Brunei, Singapuru, Indonezji, Japonii, Chin i 

Tajwanu, przybyli, żeby wziąć udział w tych obchodach, które odbyły się w dniach 13-15 maja 

2014 roku. Tematem obchodów tegorocznych było „Mistrz nadal żyje”. 

W przeddzień Buddha Purnimy, 13 maja, do zgromadzenia przemówił Śri Anil Kumar. Rozwodząc 

się nad naukami Pana Buddhy i Bhagawana Baby, ów uczony mówca zauważył, że wszystkie 

religie uczą tej samej prawdy i podkreślają znaczenie duchowości, która stanowi podstawę 

jedności ludzkości.   

14 maja 2014 roku uroczystości rozpoczęły się o 5:30 po południu tradycyjnymi śpiewami 

buddyjskimi bhaktów z Tajlandii.  Dr W.K. Rawindran, przewodniczący Strefy 4. powitał 

uczestników, wyjaśnił krótko znaczenie tej uroczystości i przedstawił dwóch mówców, którzy 

wystąpili przed zgromadzeniem owego świętego dnia. Pierwszym z nich był dr Praneth ze Śri 

Lanki, wykładowca nauk Buddhy. Mówił on szczegółowo o buddyzmie w odniesieniu do nauk 

Bhagawana i objaśnił szlachetną ośmioraką ścieżkę, nauczaną przez Pana Buddhę. Drugim 

mówcą był Śri Billy Fong, główny koordynator  Malezji, który mówił o znaczeniu pięciu wizji, 

mogących wspomóc rozwój organizacji oraz o wielkim znaczeniu prowadzenia sadhany na 

poziomie jednostkowym, rodzinnym i społecznym.  

Po tych dwóch pouczających przemówieniach odbyły się bhadźany w wykonaniu zagranicznych 

bhaktów i studentów. 

Uroczystość dobiegła końca wraz z arati o 7 wieczorem, po rozdaniu wszystkim prasadamu.   
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15 maja 2014 roku do zgromadzonych przemówiło dwóch buddyjskich mnichów. Byli to: 

czcigodny Aaron Lobsang Thardodh i czcigodny dr Geśa Lobsang Lhundup. Czcigodny Aaron, 

który przemawiał po angielsku na temat: ‘miłość’, wyjaśnił, jak istoty ludzkie mogą się różnić od 

innych stworzeń poprzez okazywanie swych wrodzonych możliwości zwanych ‘miłością’ - 

najlepszego lekarstwa na wszystkie dolegliwości. Wyborem czcigodnego Geśi było mówić po 

tybetańsku, a tłumaczył  czcigodny Aaron. Przemówienie jego dotyczyło oświecającego życia 

Siddharty, przemienionego w Buddhę oraz głównej zasady Buddhy - niedwoistości.   

Potem młodzież Sai z Malezji wystąpiła ze sztuką teatralną pod tytułem „Mistrz nadal żyje...”,  

przedstawiającą życie wyznawcy, którego tętniące żywością, dynamiczne życie zawaliło się [ang. 

- came crushing down] w następstwie cielesnego odejścia Bhagawana Baby. Przeprowadzając 

porównanie z życiem Anandy, kuzyna Buddhy, który stał się pierwszym uczniem i jego sytuacją 

podczas cielesnego odejścia Buddhy. Przedstawienie ukazało prawdę, że Bhagawan donikąd nie 

odszedł i jest wszędzie obecny, słuchając i odpowiadając, prowadząc i chroniąc każdego z 

bhaktów. 

Owo przedstawienie zakończyło się bhadźanem „Buddham śaranam gaććhami”. Potem 

śpiewano bhadźany w wykonaniu zagranicznych bhaktów, zanim pałeczkę przejęli studenci. Na 

koniec odtworzono nagranie, w którym Bhagawan śpiewa „Miłość jest moją postacią, prawda 

jest moim oddechem”.  

Niezrównane oddanie Sai Gity, słonicy drogiej dla Bhagawana, zostało odmalowane w pięknym 

przedstawieniu, jakie odbyło się w hali Sai Kulwant 22 maja 2014 roku, w VII rocznicę śmierci tej 

wielkiej wielbicielki Bhagawana. Kiedy studenci Swamiego opowiadali o wyjątkowym oddaniu 

Sai Gity, na ekranie obrazowały to urywki wideo, czyniąc to przedstawienie żywszym i 

ciekawszym.  

Oprócz tego złożono w hołdzie Sai Gicie ofiarę muzyczną, ukazując jej silną tęsknotę do 

Swamiego oraz bezgraniczną miłość Swamiego do niej.  

Po tym wyświetlono krótki urywek filmowy z orędzia Bhagawana, w którym Bhagawan chwali 

przykładne oddanie tej wielkiej duszy.  

Następnie odbyły się bhadźany i rozdano prasadam. W międzyczasie uczczono opiekuna Sai 

Gity, Śri Peddę Reddy'ego, za jego pełne poświęcenia służenie Sai Gicie i Bhagawanowi oraz 

podarowano mu ubrania. 
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 Kiedy umieszczasz w swoim sercu Boga, nie ma w nim miejsca na nic innego. Ale dzisiejsi 

aspiranci traktują serce jak krzesło. Chodzą od jednego „swamiego” do innego i przechodzą od jednej 

sadhany do drugiej. Jaki jest pożytek z tego rodzaju karuzeli? To strata czasu i życia. Jedno serce, 

jedna myśl, jeden Bóg, jeden cel. Czy wypowiadasz imię Allach czy Jezus, Buddha, Zoroaster czy 

Guru Nanak – wszystko to jest jednym i tym samym.  

Baba 

 

Z naszych archiwów 

UŚWIADOMCIE SOBIE CHWAŁĘ SWYCH LUDZKICH NARODZIN 

 

Ucieleśnienia miłości !  

en rozległy wszechświat, złożony z ruchomych i nieruchomych obiektów, przenika 

prawda, a wszystkie imiona i kształty opierają się na dharmie (prawości). Dharma 

jest postacią Boga. Atma, obecna jako świadek w najsubtelniejszym spośród tego, 

co subtelne i w najrozleglejszym spośród tego co rozległe, jest zaprawdę Brahmanem 

(wszechprzenikającą świadomością).   

Przyczyną smutku człowieka jest przywiązanie  

Zapominając o duchowej podstawie wszechświata, człowiek przez swoje doczesne przywiązania 

wikła się w cierpienia. Właśnie rozpoznawszy tę prawdę Buddha oświadczył: „Wszędzie jest 

smutek. Wszystko jest chwilowe i wszystko się psuje”. Uważać rzeczy doczesne  za trwałe jest 

przyczyną smutku.   

Jeśli człowiek rozpozna, że świat jest przenikany przez Brahmana, który jest cały błogością - 

uwolni się od przyczyny smutku. Nie rozpoznaje Boskości, która zarządza całą prakriti (przyrodą).  

Uznaje Boskość za jakieś zjawisko przyrodnicze. Choć można zobaczyć w przyrodzie przeróżne 

działania Boskości, człowiek w swym szaleństwie jej nie rozpoznaje. Przyroda w niezliczonym 

T 
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mnóstwie swych postaci jest skutkiem. Przyczyną jest Bóg. Cały wszechświat jest przejawem 

przyczyny i skutku. Stąd też wszechświat jest przejawem Boskości.   

Spośród nauk Buddhy dla świata, czołową nauką jest ahimsa [niekrzywdzenie]. To nie tylko 

powstrzymywanie się od czynienia innym krzywdy. Niekrzywdzenie trzeba wcielać w życie przy 

pomocy trikarana suddhi (jedności myśli, słów i czynów). Nie powinno być złych uczuć, gdyż to 

jest również postacią przemocy. Co dziś robią ludzie? Słuchają tego, co niepożądane. Patrzą na 

nieprzyjemne sceny. Jak zatem mogą mieć nadzieję na spokój? Pokój mogą osiągnąć jedynie 

wtedy, gdy mają zgodność umysłu, serca i języka.  Powinna być jedność  myśli, słów i czynów. 

Buddha określił trzy zasady dla wszelkich działań:   

Wszystkie czyny, jakich dokonuje ręka, powinny być dobre. Prawdziwym naszyjnikiem jest 

prawda, a prawdziwą ozdobą uszu jest słuchanie świętych tekstów. Jakich innych ozdób 

potrzebuje człowiek?   

Nie powinno się szkodzić nikomu nawet mową. Mowa winna być słodka, przyjemna i zdrowa. 

Wszystkie czyny powinny być pomocne dla innych.  

 Wznieście się ponad zwierzęce skłonności 

Pomimo nauczania, w postępowaniu człowieka nie zachodzi żadna zmiana. Jaki pożytek z 

bhadźanów i satsangów (towarzystwa dobrych ludzi), jeśli człowiek nie staje się czysty? Przez 

towarzystwo dobrych ludzi człowiek powinien pielęgnować dobre myśli, które w stosownym 

czasie doprowadzą go do dźiwan mukti (wyzwolenia).  

Postępuj zgodnie z nakazami swego sumienia, które umie rozróżniać pomiędzy dobrem a złem. 

Wznieś się ponad zwierzęce skłonności i urzeczywistniaj chwałę narodzin w ludzkiej postaci. 

Prowadź doskonałe życie, przejawiając wewnętrzną Boskość. Wszystko, co robisz, powinno być 

przykładne. Nawet najmniejszy czyn nie powinien krzywdzić innych.   

Dzieje Bharatu są pełne opowieści i wielkich ludziach, którzy podtrzymywali dharmę. Buddha 

także musiał stawiać czoła krytycyzmowi ze strony swoich współczesnych. Są to doświadczenia 

znane wszystkim awatarom. Żadne wcielenie Boskości nie mogło uciec przed oszczerstwem. 

Wszystkie dobre sprawy również są krytykowane. Pomimo tych napaści i utrudnień, praca 

awatarów skutkuje pokojem i dobrem.   

Oto cztery przepisy dla wszystkich ludzi: 

Z radością przyjmujcie dobre towarzystwo. Unikajcie wszelkiego obcowania z podłymi ludźmi. 

Dokonujcie bez przerwy chwalebnych czynów. Zawsze rozróżniajcie między tym, co przejściowe, 

a tym, co wieczne.   

– Wybrane z orędzi Bhagawana wygłoszonych podczas obchodów świąt Guru Purnima.   
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TO BÓG DAJE NAM TOŻSAMOŚĆ 

Ojciec Henry Fehren 

 

ai Babo i kochani przyjaciele! Dla mnie, który 57 lat temu zostałem wyświęcony na 

księdza, Sai Baba jest wielkim natchnieniem. Wskazuje On, że wszyscy ludzie są jedną 

rodziną Boga. Sai Baba nie potępia żadnej religii. Mówi, że w każdej osobie jest dobro duchowe i 

że powinniśmy się uczyć od każdego, bo w każdym z nas jest jakieś puste miejsce, którego nie 

może zapełnić nikt z wyjątkiem Boga.   

Dostrzegaj w każdym Boga  

Są różne tradycje i drogi, którymi ludzie podążają, by zaspokajać swe religijne pragnienia. 

Musimy więc otworzyć oczy i uświadomić sobie, że wszyscy jesteśmy uczynieni na obraz i 

podobieństwo Boga. Kiedy próbujemy czynić Boga na swój obraz i podobieństwo, oznacza to 

kłopoty. Kiedy myślimy, że mamy Boga w kieszeni, właśnie wtedy sprawy idą źle i jest większe 

prawdopodobieństwo, że będziemy czynić zło w imię Boga. Nauki Sai Baby wywarły na mnie 

wielkie wrażenie. Moja podróż tutaj jest jak pielgrzymka, na którą przybyłem, aby się uczyć. Jeśli 

wszyscy będziemy mieć otwartą głowę i będziemy chętni do uczenia się, to na pewno wzbogaci 

się nasze życie duchowe.  

Czasem wydaje się, że musimy czegoś nienawidzić. Daje to jakąś złudną tożsamość, cel. Oznacza 

to, że straciliśmy widzenie Boga. To Bóg daje nam tożsamość. On nas stworzył; my nie 

sprowadziliśmy samych siebie na świat. Nie potrzebujemy niczego więcej, tylko Boga. 

Lekceważenie innych i pogardzanie innymi jest więc ubliżaniem Bogu, bo oni również są dziećmi 

Boga i Bóg kocha ich i jest w nich. Jezus, do którego często porównuje się Sai Babę, rzekł: „Ja 

jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie”. Sai Baba uczy nas, że Bóg jest w każdym z nas. Dlatego 

obrażanie kogokolwiek jest obrażaniem Boga. Nie możemy więc wyrządzać komuś zła w imię 

Boga. Jeśli wszyscy to pojmą, na świecie będzie pokój. Powiedziano nam, żebyśmy kochali swego 

sąsiada jak samych siebie, ponieważ kochanie swego sąsiada jest kochaniem Boga. Święty Jan 

S 
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Ewangelista powiedział: „Bóg jest miłością”, dlatego miłość Boga jest w nas i jest wszystkim, 

czego nam potrzeba. Ludzie rozwijają w sobie ego - z chciwości, pożądania, żarłoczności, 

namiętności, zemsty, pychy, ale czynienie zła w imię Boga jest pomniejszaniem Boga w nas - 

największym złem, jakie tylko istnieje. Ponieważ Bóg jest miłością, może On działać jedynie z 

miłości. Jako że jesteśmy napełnieni Bogiem, możemy robić jedynie to samo. Dlaczego jednak 

nie kochamy bardziej?  

Jezus miał w sobie bezgraniczną miłość 

Prawdziwa miłość nie jest łatwa; jest wymagająca. Czasem, kiedy myślimy, miłość jest tylko 

połowicznym; niewyraźnym, ckliwym, romantycznym, nierzeczywistym uczuciem. Czasem 

kochamy, bo ktoś sprawia nam przyjemność. To płytka miłość, która nic nas nie kosztuje. Kochaj 

kogoś, kogo nie lubisz, kogoś, kto raczej nienawidziłby nas lub był nam obojętny. Tej właśnie 

miłości oczekuje od nas Bóg. Bóg kocha nas wszystkich, choć jesteśmy na wiele sposobów 

pogmatwani. Jeśli Bóg kocha osobę, która nas zraniła, czy nie możemy kochać tak, jak kocha 

Bóg? Jak powiedział Jezus: "Jeśli kochacie tych, co was kochają, jaka przypada wam z tego 

zasługa"? Nawet grzesznicy kochają tych, którzy ich kochają. Jezus uczył miłości i był jej 

przykładem. Wiedział, że miał bezgraniczną miłość do każdego. Nawet jego miłość do tych, co 

mieli spowodować jego męczarnie i śmierć, była bezgraniczna. Podczas jego śmiertelnej udręki 

w ogrodzie w nocy przed ukrzyżowaniem, Piotr, Jerzy i Jan, jego bliscy uczniowie pozasypiali, 

mimo to on ich kochał. Piotr publicznie się go wyparł, jednak ten kochał go. Judasz zdradził go, 

jednak ten go kochał. Miłość nigdy nie jest łatwa czy bezwysiłkowa. Jezus zniósł śmiertelną 

udrękę biczowania przy słupie, koronowania cierniami, szyderstwa żołnierzy i widzów, 

ukrzyżowanie, przybicie gwoździami do krzyża i wiszenie na nim przez trzy godziny. Czy Jezus 

potępił kogokolwiek? Nie. Nadal kochał ich wszystkich i z krzyża modlił się: „Ojcze, przebacz im, 

bo nie wiedzą, co czynią”. Przebaczenie jest częścią miłości i jeśli nie przebaczamy, nie kochamy. 

Nawet, jeśli myślimy, że kochamy swego sąsiada, łatwo być nań obojętnym. Być może 

powinniśmy badać swoje sumienie sprawdzianami, jakie dał nam Jezus. "Panie, kiedy 

widzieliśmy głodnych, spragnionych, czy jakąś obcą osobę, czy nagich, chorych, czy uwięzionych, 

czyż nie służyliśmy Tobie?" - spytali jego uczniowie. Jego odpowiedzią było: „Zaprawdę 
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powiadam wam, czego nie zrobiliście dla kogoś z najmniejszych spośród nich, nie zrobiliście tego 

dla mnie”.  

Jezus przedstawił następującą opowieść. Pewnego dnia jakiś człowiek wędrował drogą z 

Jerozolimy do Jerycha. W drodze zatrzymali go rozbójnicy. Zabrali mu pieniądze, podarli ubrania, 

pobili i zostawili na wpół żywego. Wkrótce nadszedł jakiś ksiądz. Zobaczył tego poszkodowanego 

mężczyznę, leżącego tam, ale nie zatrzymał się, aby udzielić pomocy. Nie powiedział temu 

biednemu człowiekowi nawet dobrego słowa. Potem przeszedł obok lewita. On również 

zobaczył tego rannego człowieka, leżącego przy drodze, ale drugi raz  nań nie spojrzał. 

Pospieszył dalej, pozostawiając tego biednego mężczyznę, aby umarł. Być może człowiek ten 

umarłby, gdyby nie nadszedł pewien Samarytanin o dobrym sercu. Samarytanin zobaczył 

leżącego tam owego mężczyznę. Od razu zatrzymał swego muła, zsiadł i pochylił się nad 

nieznajomym. Ranny był Żydem. Chociaż Żydzi nie byli przyjaźni wobec jego ludu, Samarytanin 

ten poczuł, że musi pomóc owemu Żydowi, będącemu w wielkim kłopocie. Najpierw polał oliwą 

jego rany i obandażował je. Potem, dźwignąwszy mężczyznę na swego muła, Samarytanin zabrał 

go do gospody. Tutaj zaopiekował się tym rannym człowiekiem. Nazajutrz Samarytanin musiał 

ruszyć w dalszą drogę. Dał właścicielowi zajazdu pieniądze i wyjaśnił : 

- Opiekuj się tym człowiekiem, aż wydobrzeje. Jeśli będziesz potrzebował więcej pieniędzy, 

zapłacę, kiedy będę wracał.  

Był to czyn miłości i dlatego był czymś wielkim. Był to czyn współczucia. Był tam więc Bóg. Bóg, 

który jest miłością i ucieleśnieniem współczucia.   

Bóg jest ponad wszelkimi definicjami 

Niektórzy ludzie mylą prawa wprowadzone przez ludzi z religią, którą powinna przenikać miłość. 

Oczywiście społeczeństwo, rodzina potrzebują kierownictwa, nakazów, zasad, tradycji, praw. 

Jednak Jezus dał tylko dwa przykazania, a były nimi: kochać Boga całym sercem, duszą i 

umysłem oraz kochać swego sąsiada jak samego siebie. Jezus nie założył religii jako takiej. 

Potępił faryzeuszy i przywódców religijnych za ustanowienie zbyt wielu praw. Mieli ich 613 z 

pierwszych pięciu ksiąg Biblii - Tory. Podobnie, Sai Baba nie założył żadnej religii z określonym 

zestawem praw. Mówi On, zachowuj własną religię, gdyż religie są dobre i przyniosły na 
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przestrzeni wieków olbrzymie dobro.  

Wszystko to sprawia, że uświadamiasz sobie, kim jesteś i to, że mieszka w tobie Bóg. Ale czasem, 

dla usprawiedliwienia zła, możemy być rozczarowani Bogiem. Bóg jest tajemnicą, jednak my 

chcemy ograniczyć Boga do własnego sposobu myślenia. Najpowszechniejszą skargą na Boga, 

jaką słyszę, jest to, że kiedy coś dzieje się źle, ludzie mówią mówią: jeśli Bóg nas kocha, to 

dlaczego pozwala na to? Powiedziane jest jednak, że Bóg działa na tajemnicze sposoby.   

Człowiek nie może iść w zawody z mądrością Boga, który jest w nas, który nas wypełnia, który 

nas kocha. Człowieka strzela, ale to Pan Bóg kule nosi... Kiedy doświadcza się przygnębienia, być 

może dobrym pomysłem jest poczytać Księgę Hioba w Biblii.  

Doświadczał on jednego nieszczęścia po drugim, nawet żona mu dokuczała. Ale dzięki ufności, 

jaką pokładał w Bogu, wszystko wyszło pięknie, bez względu na to, jak wiele rzeczy poszło źle. 

Tak więc życie jest łatwiejsze, jeśli przyjmujemy miłość Boga i jesteśmy spokojni.   

Mów o miłości - powiedział jeden urzędnik. Cóż, za miesiąc będę miał 85 lat i byłem w 194 

krajach świata. Ale nigdzie nie usłyszałem dobrej definicji miłości. Być może dlatego, że Bóg jest 

miłością, nigdzie nie znalazłem dobrego określenia Boga. Nie można ograniczać Boga do jakiegoś 

określenia. Nie można Go określić. Nie może zostać ograniczony do jakiegoś określenia. My, 

filozofowie, badamy wszystko, poddajemy rozbiorowi, drążymy wszystko, dla wszystkiego 

szukamy znaczenia. Kiedy więc widzimy takie słowo jak miłość, które powiecie, że usłyszycie 

milion razy, czym to jest? Próbuje się je zrozumieć. Ale my  znamy  miłość, zaznajemy miłości. 

Rozumiemy miłość na podstawie jej skutków w naszym własnym życiu. Wiemy, że miłość jest 

wspaniałym doznaniem, że jest podstawą i koniecznością w naszym życiu. Chroni nas przez 

bezładem i nieporządkiem. Jest pomocna, kiedy porządkujemy cele naszego życia. Jedynie 

miłość przynosi naszym duszom pokój, który przechodzi wszelkie pojęcie. Święty Paweł w 

pierwszym liście do Koryntian tak podsumowuje to dla nas wszystkich.  

 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź 

brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i 

posiadał wszelką wiedzę i wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał,  

byłbym niczym.  

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym 
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nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka 

poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się 

gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.  

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko 

przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Ale 

największa z tych trzech jest miłość. Amen. 

– Z przemówienia Ojca Henry'ego Fehrena, wygłoszonego na Zjeździe Międzyreligijnym,  

jaki odbył się w Prasanthi Nilajam 22 lipca 2005 roku.   

 

 

Blask boskiej chwały 

JJJaaahhh   BBBiiilllllliii   KKKeee   LLLiiijjjeee   

 

ysiące mil stąd ktoś gdzieś płacze i przychodzi odpowiedź! Zamiauczał biedny kot, 

tysiąc pięćset mil stąd, a Swami usłyszał jego płacz. Otóż pewna pielęgniarka miała 

siostrę, a ta siostra miała swoje ulubione zwierzątko - kota. Starsza siostra uczulona 

była na koty i obwiniała młodszą za to, że trzyma w domu koty. Obwinianie, obwinianie, 

obwinianie przez cały czas. Nie karmiła go, napastowała kota za każdym razem, mówiąc, że coś 

ukradł lub zabrudził jakieś miejsce. Jeśli nie złapał myszy, młodsza siostra była temu winna: 

- Co jeszcze umie robić ten kot? Dlaczego nie łapie myszy? Po co masz go karmić? Co my 

dostajemy w zamian? 

W ten sposób, co dzień kłóciła się ze swoją młodszą siostrą. Biedne kocisko nic o tym nie 

wiedziało. Siadało po prostu ludziom na kolana, ogrzewając je. Pewnego dnia porwało z kuchni 

kawałek ryby i starsza siostra strasznie się rozgniewała. Nie potrafiła tego ścierpieć. Wyszedł cały 

jej tłumiony gniew. Napadła młodszą siostrę za trzymanie go w domu. Młodsza siostra była tak 

T 
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rozdrażniona, że zaczęła dotkliwie bić kota. Zdarzyło się to tysiąc pięćset mil od miejsca, gdzie 

był w owym czasie Swami. Śpiewały w swym domu co czwartek i niedzielę bhadźany, a zdjęcia 

Swamiego były wszędzie: w pokoju świątynnym, w holu, w kuchni, nad drzwiami wejściowymi i 

w innych miejscach. Kiedy bity był ten kot, kiedy ów nieludzki czyn był popełniany w miejscu, 

gdzie były wibracje bhadźanowe, gdzie były zdjęcia Swamiego, wszystkie obrazy Swamiego - 

szesnaście - pospadały ze ścian. Odwiedziłem ów dom i bardzo dobrze ten dom znam. Zdjęcia 

Swamiego - na drzwiach wejściowych, w kuchni, w pierwszym pokoju, w holu, na stole i 

gdziekolwiek tylko były, spadły wszystkie! Pomyślały, że to trzęsienie ziemi! Pospadały jedynie 

obrazy Swamiego, inne obrazy nie. Starsza siostra zmieszała się.    

Wykrzyknęła: 

- Nie zabijaj tego kota, Baba jest rozgniewany, wszystkie Jego obrazy pospadały!  

Młodsza siostra postawiła kota na stole, a gdy ten potrzasnął ciałem, z ciała jego wydobyło się 

wibhuti i rozprzestrzeniło prawie na stopę wokół na stole. Futro jego pokryte było wibhuti. 

Swami umieścił wibuti na jego ciele, będąc tysiąc pięćset mil dalej!   

Po około trzech miesiącach, na urodziny Swamiego przybyło stamtąd do Puttaparthi kilka osób. 

Swami oznajmił:  

- Przybyło trochę osób z Assamu, walcząc ze słońcem i deszczem, pokonując wszelkiego rodzaju 

kłopoty podczas siedmiodniowej podróży. Wszyscy, którzy przyjechali w tym autobusie, idźcie 

na salę modlitewną, przyjdę z wami porozmawiać.  

W Assamie były w owym czasie pewne niepokoje społeczne i kiedy autobus przejeżdżał przez 

Assam, wszyscy Bengalczycy zostali wyciągnięci z autobusu i pobici! Kiedy autobus przejeżdżał 

przez Bengal, wyciągnięto i pobito wszystkich Assamczyków! Autobus był pełen Assamczyków i 

Bengalczyków. Potem przejechali przez straszny cyklon, przez  deszcz i wiatr, więc jak powiedział 

Swami, wiele wycierpieli. Zebraliśmy ich wszystkich w sali modlitewnej, a ja byłem osobą, która 

przyniosła Swamiemu koszyk wibhuti do rozdania im. Swami rozmawiał z nimi przez około pół 

godziny i pozwolił im na padanamaskar oraz rozdał po garści paczuszek wibhuti każdemu. Była 

wśród nich dziewczyna w wieku około 16 lat. Dał jej garść paczuszek wibhuti. Poszedł trochę 

dalej, wrócił znowu do tej dziewczyny i dał jej drugą garść paczuszek wibhuti, mówiąc: „Jah billi 

ke lije” (To jest dla tego kota!)! Szedłem z tym koszykiem wibhuti i pomyślałem:  „A cóż to za billi 



Sanathana Sarathi   czerwiec  2014  
 

© Organizacja Sathya Sai 
23 

ke lije!” Prasadam dla kota?! Zapamiętałem tę dziewczynę, znalazłem ją później i spytałem:  

- Cóż to za prasadam dla kota? 

Dziewczyna opowiedziała tamto zdarzenie. Kiedy pojechałem do Assamu, udałem się do ich 

domu i popieściłem tego kota. To taka błogosławiona dusza. Mam w domu jego zdjęcie, po 

prostu po to, żeby pamiętać, że Swami kocha wszystkie żywe istoty. Oto jest siła Jego miłości. 

Miłość ta wypełniona jest taką mocą, że może okrążyć świat.   

– Z książki „Sathya Sai Baba: Bóg w działaniu”, pióra prof. N. Kasturiego. 

 

 

 
Moją misją jest podniesienie świadomości człowieka do poziomu, na którym ani się niczym 

nie cieszy, ani nad niczym nie płacze. W tym najwyższym stanie człowiek przechodzi 

powtórne narodziny i powtórną śmierć w każdej chwili, ponieważ w istocie te akty są 

jednym i tym samym - wyłanianiem się z bezkształtnego w jakiś kształt, przechodzeniem z 

formy w bezforemność. Wówczas nie ma żadnego powodzenia ani przeciwności losu; żadnej 

radości ani smutku. Kiedy bhakta dotrze do tej jedności, jego podróż do mnie ustanie, 

gdyż będzie ze mną wiecznie.   

- Baba 
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Kącik studencki 

 

ROZSZERZAJĄC WYMIARY BAL WIKAS 
 

rzede wszystkim jestem wdzięczny Bhagawanowi Babie za obdarzenie mnie 

sposobnością przemawiania na temat „Śri Sathya Sai Bal Wikas i moja rola jako ucznia 

Bal Wikas”. Pierwszym pytaniem, jakie przychodzi na myśl jest: jakie jest znaczenie Bal Wikas? 

Bal Wikas to potężne narzędzie, przez które podróżujemy od ‘ja’ do ‘my’. To właśnie to 

narzędzie uczy nas, jak przybliżać się do społeczeństwa. Ono determinuje nas do tego, aby nie 

zajmować się jedynie sobą i swoją rodziną, ale patrzeć szerzej, tak aby objąć nie tylko ludzkość, 

ale całą przyrodę, w jej niezliczonych przejawach, takich jak drzewa i rzeki.   

 

Najpierw, kiedy dołączyłem do szkoły Bal Wikas, miałem uczucie, że chodzę tam dla własnej 

przemiany i że uczenie się bhadźanów i bawienie z innymi uczniami w klasie będzie dobrą 

zabawą.   

Teraz, kiedy ukończyłem prawie dziewięć lat w klasie Bal Wikas, uświadomiłem sobie, że Bal 

Wikas było i jest źródłem mego wszechstronnego rozwoju. Przyczynia się do rozwoju 

społeczeństwa i pomaga naszemu narodowi osiągnąć nowe wyżyny. Chciałbym zobrazować to 

przykładem swojej starszej siostry, która również była uczennicą Bal Wikas.   

Pewnego dnia  nauczycielka zawołała ją i rzekła: 

- Dziecko, nie podoba mi się charakter twojej koleżanki. 

Moja siostra powiedziała: 

- Proszę pani, ja zmienię jej charakter.  

Na to nauczycielka rzekła: 

- Masz w sobie możliwości do zmiany nie tylko swojej koleżanki, ale całej klasy.    

Chciałbym podzielić się z wami innym przykładem.  Pewnego razu, kiedy siedziałem na zajęciach 

Bal Wikas, jedna ciocia przyprowadziła na te zajęcia swe dziecko i powiedziała, że chce, aby jej 

dziecko również dołączyło do Bal Wikas Śri Sathya Sai. Dziecko było upośledzone, co 

zdecydowało o tym, że nasza nauczycielka zaczęła się zastanawiać, jak można przyjąć to dziecko 

do naszej klasy. Tamta ciocia powiedziała nauczycielce, że jej dziecko badali i leczyli najlepsi 

P 
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lekarze w Indiach, jednak nie można go wyleczyć. Myśląc, że każde dziecko przychodzące do Bal 

Wikas jest przysyłane przez samego Bhagawana, przyjęła je do klasy. W pierwszym roku każdy 

uczeń tej klasy czuł, że obecność tego dziecka przeszkadza mu. W drugim roku nastąpiła pewna 

poprawa w zachowaniu się tego dziecka. W trzecim i czwartym roku dziecko osiągnęło zupełną 

normalność. Wszyscy lekarze, którzy leczyli to dziecko, zadziwieni byli cudownym jego 

wyleczeniem, przekraczającym możliwości medycyny. Zdarzenie to jest żywym przykładem tego, 

jak Bal Wikas Śri Sathya Sai może prowadzić do Loka Wikas.  

Dzisiaj zdajemy sobie sprawę z obecności uczniów Bal Wikas na całym świecie. Możemy być w 

szkole, na targu czy gdzieś indziej - gdzie jest jakiś uczeń Bal Wikas, środowisko wokół niego 

zmienia się na lepsze. Jak kraj może rozwinąć się dzięki garstce uczniów Bal Wikas, myślałem? 

Na początku byliśmy garstką, która razem wyruszyła do celu, dzisiaj jednak będziecie zaskoczeni, 

widząc, że ludzie nadal się zbierają i ta karawana wciąż się powiększa i zmierza do celu - 

społecznej przemiany.  

Myślę, że bez Bal Wikas nie da się rozproszyć w naszym społeczeństwie ciemności, 

spowodowanej degradacją wartości ludzkich. W tym scenariuszu każdy uczeń Bal Wikas jaśnieje 

jak lampa, wnosząc swój wkład w rozproszenie tej ciemności.   

– Z przemówienia Saiśy Rao z Madhja Pradeś, który przemawiał 4 stycznia 2014 roku na Narodowym Zjeździe 

Wychowanków i Uczniów Grupy 3 Bal Wikas w Prasanthi Nilajam. 

 

 

WSKAZÓWKI BHAGAWANA DLA STUDENTÓW 

 Studenci w przeszłości praktykowali „proste życie, a wzniosłe myślenie”. Dzisiaj jednak 

oddają się „szałowemu życiu, a niskiemu myśleniu”. Szałowe życie ponagla ich do zarabiania i 

gromadzenia pieniędzy, które podlegają dewaluacji i ubywają . Ale bogactwo wiedzy i charakteru 

jest wolne od tego. Ogień nie może tego spalić ani rząd skonfiskować. Powodzie nie mogą tego 

zalać ani złodzieje nie mogą z tym uciec, jak mówi powiedzenie. Rodzina nie może rościć sobie 

prawa do tego. Dziel się tym szczególnym bogactwem z innymi; nie zmniejsza się ono, a wzrasta z 

każdym darem.  
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Ćinna Katha 

CHCIWOŚĆ PROWADZI DO STRATY 

 

Była sobie kiedyś młoda i piękna grecka księżniczka, obdarzona także odwagą i pewnością siebie. 

Ponadto zdobyła sobie wielkie imię w wyścigu biegaczy i dlatego oświadczyła, że poślubi tylko 

tego młodego księcia, który potrafi pokonać ją w wyścigu. Wielu książąt greckich przybyło, aby z 

nią współzawodniczyć4, z pragnieniem poślubienia jej, ale księżniczka była tak wielką biegaczką, 

że nikt nie mógł jej pokonać. Nie będąc w stanie znieść upokorzenia klęski zadanej im przez 

księżniczkę, wszyscy ci książęta zebrali się razem, aby obmyślić jakiś plan pokonania jej w taki czy 

inny sposób i ukorzenia jej dumy. Pewien mądry starszy człowiek powiedział im, jak podstępem 

pokonać księżniczkę.   

Ponieważ wszyscy ci książęta byli dość bogaci, zebrali swoje drogocenne złote ozdoby i dali je 

księciu, którego wybrali, żeby współzawodniczył z księżniczką. Ujawnili mu też ów podstęp, 

podsunięty przez starszego człowieka. Kiedy rozpoczął się wyścig, książę upuszczał w biegu, 

jedną za drugą, te ozdoby. Widząc te piękne ozdoby, księżniczka zatrzymywała się podczas 

wyścigu, aby je zdobyć. Dzięki temu książę pierwszy dotarł do mety. Pokonawszy księżniczkę w 

ten sposób, książę zdobył jej rękę.   

Nauka, jaką możemy wynieść z tej opowieści jest taka, że ów książę zdobył upragniony owoc - 

małżeństwo z księżniczką, ponieważ porzucił cenne ozdoby. Tymczasem księżniczka przegrała 

zawody z powodu swojego pragnienia ozdób. Poświęcenie prowadzi do zwycięstwa, podczas 

gdy przywiązanie prowadzi do klęski. Przyczyną obu jest umysł człowieka.   

Życie ludzkie jest jak bieg wyścigowy. Ogniskuj swój umysł na celu, z pełnym skupieniem. Kiedy z 

powodu doczesnych pokus tracisz skupienie umysłu, nie możesz dotrzeć do celu.   
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KOCHAJĄCY SADGURU 

iedyś w rozmowie mój ojciec wspomniał Swamiemu, że od dzieciństwa 

ciekawią mnie sprawy duchowe. Swami z wielką miłością poczynił uwagę, że 

mogłem ciekawić się sprawami duchowymi [ang. spiritual matters], ale mój 

umysł spoczywa [ang. is "in rest"] w innych rzeczach. Pojąłem prędko, że oznacza to, iż Swami, 

będąc świadkiem wszystkich rzeczy we wszechświecie, jest świadom wszystkich pokładów naszej 

świadomości. Ogólnie, zwykła istota ludzka ma w sobie zarówno dobro, jak i zło, które 

współistnieją ze sobą. Ale w różnych pokładach naszej świadomości są stare wasany, gotowe 

odrosnąć, kiedy warunki są dla nich odpowiednie. Powierzchowne warstwy mogą wyrażać coś 

bardzo świętego, ale głębsze pokłady mogą czekać na sposobność do wyrażenia się później, bo 

bieżące warunki nie są sprzyjające. Przez większość czasu możemy nie być świadomi tych 

głębszych warstw; świadoma ich jest tylko Boskość. Takie było moje kłopotliwe  położenie w 

obecnej sytuacji. Swami dał do zrozumienia, że jeśli nawet jest zainteresowanie duchowością, to 

wewnątrz czyhają głębsze pokłady, które są ziemskie i czekają na to, by się wyrazić.  

W ten oto sposób ukształtowało się moje dociekanie - po tamtym spotkaniu z Boskością. Od 

owego czasu zależało mi na byciu świadomym swojej głębszej istoty, dzień po dniu, chwila po 

chwili. Robienie tego jest fascynującą rzeczą: ta samoświadomość może być początkowo 

druzgocąca, gdyż możemy natknąć się na groteskowe przejawy swojej osobowości. Ale jeśli 

wytrwamy bez strachu, wówczas przynosi to hojne dywidendy. Kiedy jesteśmy świadomi samych 

siebie, nie ma żadnego osądzania ani potępiania. Widzimy siebie takimi, jakimi naprawdę 

jesteśmy, bez określania czegokolwiek jako dobrego czy złego. Jeśli się to dobrze robi, ta prosta 

świadomość uwalnia nas od wasan, czyli skłonności nagromadzonych podczas różnych żywotów. 

Swami, łagodnie wskazując na mój wewnętrzny stan, otworzył mi z wielką miłością oczy - na 

zawsze. Czy jest większy kochający Sadguru niż Sai?   

– Z: „My Experiences with Swami” [Moje Przeżycia ze Swamim], pióra P. Kriszny Kumara. 

 

K 
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NOWINY Z OŚRODKÓW SAI 

iele dzieci na Trinidadzie cierpi na choroby serca na skutek braku kardiologów 

dziecięcych. W dniach 2-9 kwietnia 2014 roku Międzynarodowa Organizacja 

Sathya Sai przeprowadziła misję kardiologiczną dla dzieci z wrodzonymi 

zaburzeniami serca, takimi jak wady przegrody, brak drożności tętnic, zwężenie zastawki 

płucnej, wrodzone zwężenie aorty, które mogą prowadzić do niewydolności serca i ostatecznie 

śmierci, jeśli pozostawia się je bez leczenia. Czterech lekarzy i czterech sanitariuszy z USA, 

wspomaganych przez trzech lekarzy i jedną pielęgniarkę z Wenezueli, zbadali 114 dzieci i 

wykonali 24 złożone procedury sercowe w Zespole Nauk Medycznych Góra Nadzieja. O 

zdarzeniu tym napisała miejscowa gazeta Guardian, która zamieściła 26 kwietnia całostronicowy 

sprawozdanie sporządzone przez miejscowe władze, dziękując ochotnikom i 

międzynarodowemu Komitetowi Medycznemu Sathya Sai.   

Obchodząc Dzień Awatara Organizacja Sathya Sai z Panamy przygotowała obóz medyczny w 

Lomas de Campana, w Capirze, 16 listopada 2013 roku. Ponad 30 ochotników Sathya Sai, 

dziewięciu lekarzy, jeden chirurg, czternaście pielęgniarek i sześciu dentystów zapewniło usługi 

medyczne 273 potrzebującym pacjentom, cierpiącym na przeziębienie, ból mięśni, zakażenia 

skórne, nadciśnienie, pasożyty jelitowe i inne powszechne dolegliwości. 57 kobietom wykonano 

badania piersi i usługi ginekologiczne; 114 ludziom zapewniono okulary, 153 zaś otrzymało 

opiekę dentystyczną, w tym profilaktykę. Ochotnicy Sathya Sai rozdali też lekarstwa, ubrania, 

buty i jedzenie.  

12 kwietnia 2014 roku odbył się obóz medyczny w Chiriquí, blisko opuszczonej plantacji 

bananowej, która została zamknięta przed pięcioma laty po wybuchu zarazy. Uprzedni robotnicy 

W 
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opuścili ten obszar w poszukiwaniu pracy gdzie indziej, zostawiając kobiety i dzieci - 40 rodzin, 

aby troszczyły się same  o siebie. Nie ma na tym obszarze wody ani elektryczności. Ośrodek 

Sathya Sai z Bugaby dostarcza tym pozbawionym środków do życia mieszkańcom jedzenie, 

ubrania i lekarstwa od czasu zamknięcia plantacji i okresowo urządza obozy medyczne. 12 

kwietnia lekarz ogólny i pediatra zbadali 28 dorosłych i 38 dzieci. Ochotnicy Sathya Sai podali 

jedzenie wszystkim uczestnikom.   

18 marca 2014 roku Organizacja Sathya Sai z Malezji zorganizowała – we współpracy z innymi - 

międzyreligijne zgromadzenie, aby pomodlić się za ofiary malezyjskiego lotu linii powietrznych 

MH370, który zniknął 8 marca 2014 roku. Około 100 ludzi, w tym miejscowi przywódcy wiary 

muzułmańskiej, chrześcijańskiej, buddyjskiej, sikhijskiej i hinduskiej, uczestniczyło w tym 

wydarzeniu [które miało miejsce] w dostojnym meczecie Tuanku Mizan Zainal Abidin, znanym 

również jako Żelazny Meczet w  Putradźaji. Wszystkim uczestnikom podano obiad, po którym 

odbyły się modlitwy - prowadzone przez przywódców tych grup religijnych - oraz konferencja 

prasowa. W wydarzeniu wziął udział urzędnik rządowy z Wydziału Jedności i Integracji 

Narodowej.   

36 ochotników Sathya Sai z siedmiu miast przygotowało i przeprowadziło w dniach 4-6 kwietnia 

2014 roku XIX obóz medyczno-służebny w mieście Saran w obwodzie Karaganda. Lekarz, 

psycholog i dermatolog zbadali 66 pacjentów i dostarczyli lekarstwa. Dermatolog dał też wykład 

o higienie i opiece osobistej.   

Ochotnicy Sathya Sai odnowili pomieszczenie klasowe w szkole z internatem malując i 

naprawiając okna, ściany i sufit; spawając osprzęt; wymieniając sprzęt elektryczny, deski i 

linoleum, wstawiając nowe drzwi z zamkiem. Ochotnicy podawali trzy gotowane posiłki dziennie 

i dostarczyli 35 paczek cukru, ryżu, mąki gryczanej, makaronu, herbaty, oleju słonecznikowego, 

masła, mleka, daktyli, chałwy i jabłek do domów mieszkańców. Rozdane zostały nowe ubrania. 

Wychowawcy Sathya Sai, w tym 13 nauczycieli duchowej edukacji Sai, wygłosiło do starszych 

uczniów z rodzin o niskich dochodach przemówienia o szkodliwym wpływie alkoholu i tytoniu. 
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W dowód wdzięczności kierownik szkoły podarował Organizacji Sathya Sai z Kazachstanu 

świadectwo zasługi. 

 

W dniu 19 kwietnia 2014 roku zrealizowany został pierwszy obóz medyczny Sathya Sai w mieście 

Nowy Jork; odbył się w East Elmhurst w Queens. Usługi z zakresu opieki zdrowotnej zapewniło 

65 wolontariuszy medycznych i niemedycznych, w tym interniści, specjaliści, pielęgniarki i 

pomocnicy medyczni. Zrządzeniem Boskości, badania glukozy we krwi, ciśnienia krwi i wskaźnika 

masy ciała wykonano 108 uczestnikom - głównie potrzebującym mieszkańcom z miejscowej 

społeczności.  

14 kwietnia 2014 roku bhaktowie Sathya Sai uczcili Dzień Mahasamadhi Bhagawana przez 

podanie śniadania i obiadu potrzebującym  na chodnikach Manhattanu w mieście Nowy Jork. 

Ponad 300 ludziom ze schronisk dla bezdomnych podano śniadanie w Parku Placu Tompkins, 

obiad zaś podano na Pierwszej Alei na Manhattanie. Ochotnicy Sathya Sai rozdali także zestawy 

higieniczne i kosmetyczki.  

20 kwietnia 2014 roku, obchodząc Dzień Mahasamadhi Bhagawana w Południowej Kalifornii, 70 

ochotników z ośrodków Sathya Sai z Lakewood, Mission Viejo i Tustin podało świeżo 

przyrządzone posiłki 650 dorosłym i 50 dzieciom w 11 schroniskach dla bezdomnych w Santa 

Ana, Long Beach, Costa Mesa i Placentia. Tego samego dnia ochotnicy Sathya Sai z Arcadii, 

Glendale i Hollywood podali jedzenie ponad 200 bezdomnym ludziom w centrum Los Angeles.   

27 kwietnia 2014 roku ponad 20 ochotników z Ośrodków Sathya Sai z Arcadii, Camarillo i 

Glendale w Południowej Kalifornii rozdało około 4 500 kg suchej żywności i artykułów, wraz z 

zestawami higienicznymi - 250 skrajnie ubogim rodzinom w jednym z kościołów w Oxnard, około 

100 km na zachód od Los Angeles. Wędrowni robotnicy i ich rodziny otrzymali ryż, fasolę, cukier, 

kasze, dżem, żywność w konserwach, olej i masło z orzechów ziemnych, jak również koc, ręcznik, 

dwie pary skarpet, płyn do zmywania, mydło, pastę do zębów, szczoteczki do zębów, bandaże, 

grzebienie oraz chusteczki higieniczne.  

Około 20 ochotników, w tym dzieci, zapakowało te torby jedzenia, artykułów i zestawy 
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higieniczne w Banku Żywności Arcadia-Glendale 26 kwietnia.    

 

Przewodniczący i pięciu członków Instytutu Wartości Ludzkich Sathya Sai przeprowadzili w 

dn. 15-16 marca w ratuszu w Santiago warsztaty poświęcone wartościom ludzkim. Ponad 100 

uczestników, w tym burmistrz, przywódcy społeczni i miejscowa policja otrzymało wiedzę o 

wartościach ludzkich: prawdzie, prawym postępowaniu, pokoju, miłości i nie-przemocy oraz o 

tym, jak je stosować w pracy i życiu osobistym. Burmistrz Santiago poprosił o te warsztaty na 

pożytek urzędników publicznych, jak również tamtej społeczności. Warsztaty zostały dobrze 

przyjęte i wzmocniły więź między tą społecznością, a instytutem oświaty w wartościach ludzkich 

Sathya Sai z pożytkiem dla przyszłej pracy.    

Około 350 bhaktów Sathya Sai z całej Indonezji wzięło udział w narodowym obozie i zjeździe 

młodzieży Sai, który odbył się w dn. 6-8 grudnia 2013 roku w ośrodku Sathya Sai w Tegehkuri w 

Denpasar na Bali. Indonezyjska Organizacja Sathya Sai odbyła też spotkania swoich gałęzi 

oświatowej, służebnej i kobiecej 6 grudnia 2013 roku. 7 grudnia wygłoszono kilka podnoszących 

na duchu przemówień, na wieczór zaś przygotowano występy kulturalne. Trzeci dzień 

wypełniony był zabawami i zajęciami rodzinne w ogrodzie botanicznym Bedugul w Tabanan na 

Bali. 

8 lutego 2014 roku 239 bhaktów Sathya Sai oraz innych ludzi przybyło, aby zobaczyć 

przedstawienie teatralne o nazwie „Sant Mira” w mandirze Sathya Sai w Dubaju. Trzynaścioro 

dzieci z SSE (Edukacji Sathya Sai) dało 3-godzinny występ przedstawiający życie Miry - poprzez 

pieśń, taniec i rozmowę.   

27 lutego 2014 roku 9 ochotników z Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai z Dubaju wzięło 

udział w zbiórce puszek, razem z EEG najbardziej poważaną organizacją ekologiczną na Bliskim 

Wschodzie. Wydarzenie to zostało zorganizowane w parku Zabeel w Dubaju, gdzie ochotnicy 
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ułatwiali zbieranie, ważenie, rejestrowanie i ładowanie tych idących do recyklingu puszek.   

 

 15 lutego i 12 marca 2014 roku Instytut Edukacji Sathya Sai zorganizował dwudniowe szkolenie 

dla wolontariuszy, służących w Szpitalu Ogólnym Humanitas w Rozzano nieopodal Milanu. 

Fundacja Humanitas kieruje 200 ochotnikami, oddającymi się wspieraniu pacjentów i ich rodzin 

w szpitalu. Szkolenie objęło przywódców 13 grup wolontariuszy, a poświęcone było służeniu, 

duchowości i Edukacji w Wartościach Ludzkich. Uczestnicy wysoko ocenili to szkolenie, 

podobnie jak uczynił to Zarząd Fundacji; zaplanowano dalsze seminaria w celu przeszkolenia 

pozostałych ochotników.    

– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai   

Gudżarat:  

Organizacja Sewy Śri Sathya Sai z Gudżaratu przygotowała na 8 kwietnia 2014 roku i 

przeprowadziła w całym Gudżaracie zlot „Marsz dla Wartości”. W każdym z miejsc zlot otwierały 

znane osobistości, które zastosowały wartości w swoim życiu. Na czele marszów szła grupa 

śpiewająca Wedy, za nimi postępował zespół muzyków, rydwan, palankin i platformy 

przedstawiające wielkich ludzi, którzy podążali za tymi wartościami. Zlot ten zorganizowano z 

wielkim oddaniem i zapałem w 18 miastach na obszarze całego Gudżaratu.  W przybliżeniu 

ponad 3,200 ludzi uczestniczyło w owym zlocie, w tym bhaktowie, uczniowie i nauczyciele Bal 

Wikas, uczniowie, nauczyciele i rodzice ze Szkoły Śri Sathya Sai. Przechodniom rozdawano 

podczas tego zlotu ulotki o znaczeniu wartości w życiu człowieka. W miejscu, gdzie się on 

zakończył, osobom potrzebującym rozdano rowery trójkołowe i maszyny do szycia. Zjazd 

zakończył się zobowiązaniem poczynionym przez wszystkich, że będą trzymali się wartości i 

prowadzili życie oparte na wartościach, w ten sposób wprowadzając pokój w samych sobie, w 

domu, narodzie i na świecie.   

Maharasztra i Goa:  

Organizacja Sewy Śri Sathya Sai z Maharasztry i Goa przygotowała na 27 kwietnia 2014 roku - i 
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przeprowadziła - wieczór muzyki nabożnej na sali zebrań NSCI w mumbajskim Worli, aby wyrazić 

wdzięczność Bhagawanowi Śri Sathya Sai Babie w 3. rocznicę Jego Mahasamadhi. Uroczystość 

rozpoczęła się śpiewem pieśni nabożnych w wykonaniu czworga zwycięzców Bhadźan 

Mahotsawy, na poziomie stanowym, jakie odbyły się wcześniej dla dzieci Bal Wikas z różnych 

okręgów Maharasztry i Goa.  

Później starsi członkowie Central Trust Sri Sathya Sai i Międzynarodowej Organizacji Sai wyrazili 

uznanie Śri Indulalowi Shahowi, seniorowi światowej Organizacji Sewy Śri Sathya Sai za jego 

nadzwyczajny wkład w tę organizację. Ogłoszono kilka przedsięwzięć służebnych jako nowych 

inicjatyw na polu educare, medicare i sociocare - które będą formalnym początkiem obchodów 

90. rocznicy Urodzin Bhagawana.   

Wybitna aktorka Aishvarya Rai Bachchan opowiedziała z tej okazji o swoich uczuciach i 

przeżyciach, kiedy występowała przed Babą w Puttaparthi jako uczennica Bal Wikas. 

Wśród słynnych artystów, którzy swoimi występami zahipnotyzowali wręcz sześciotysięczną 

widownię, znaleźli się: Pandit Siw Kumar Śarma, Anup Dźalota, Pankadź Udhas, Kawita 

Krisznamurthy Subramaniam, Padmadźa Phenany Dźoglekar, Rića Śarma, Sumit Tappu, Gauraw 

Ćopra i Keśaw Prasad. Wieczór był stosownym hołdem Legendzie Czystej Miłości! Dla wielu na 

tej sali był też wycieczką w przeszłość.  

Odisha: 

Wiejski Ośrodek Szkolenia Zawodowego Śri Sathya Sai, który otwarto uroczyście w Dzień 

Iśwarammy 6 maja 2014 roku, będzie służył jako jedno z trzech działań narodowych, podjętych 

przez Ogólnoindyjską Organizację Sai w ramach obchodów 90 Urodzin Swamiego i 50 rocznicy 

istnienia Organizacji Sai. Ośrodek ten zapewni bezpłatne szkolenie z zakresu wielu umiejętności 

bezrobotnej młodzieży z wiosek objętych Zintegrowanym  Przedsięwzięciem Wiejskim Śri Sathya 

Sai. Na początek, w pierwszym rzucie, przyjęto sześcioro takiej młodzieży z wiosek Odishy 

objętych przedsięwzięciem mieszkaniowym. Zajęciami, jakie wybrano były roboty hydrauliczne, 

naprawianie pojazdów i rowerów dwu- i trzykołowych, naprawianie urządzeń elektrycznych i 

elektronicznych. Każda grupa uczniów będzie miała szkolenie półroczne, a na cały ten okres 

będzie im zapewniony internat. Oprócz rozwijania umiejętności szkolonych osób, ośrodek 

będzie również zaspokajał ich potrzeby duchowe.   
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W dn. 21-23 marca 2014 roku w Damandźodi w okręgu Korapaut odbył się XXXVIII Zjazd 

Stanowy Organizacji Sewy Śri Sathya Sai, w którym uczestniczyło ponad 2 tysiące delegatów z 

całego tego stanu. 21 marca miało miejsce spotkanie osób funkcyjnych poziomu okręgowego, 

po którym przemówił do delegatów Śri Nimiś Pandja, zastępca przewodniczącego 

ogólnoindyjskiego. Obrady pierwszego dnia zakończył występ kulturalny uczniów Bal Wikas. Na 

posiedzeniu, jakie odbyło się 22 marca, wystąpienie programowe należało do Śri Nimiśa Pandji, 

a przemówienie wygłosił Śri R.K. Misra, dyrektor Nalco.  

Przemawiając na tę okoliczność, przewodniczący stanowy Odishy przedstawił krótkie 

sprawozdanie z bieżącej działalności organizacji i oświadczył, że obecny rok jest obchodzony 

jako rok Bal Wikas. 23. rano miał miejsce zjazd uczniów Bal Wikas, a 12 nowym samithi  

przekazano uroczyście proporzec Prasanthi. Wyrażono uznanie kilku starszym bhaktom za ich 

wkład w organizację. Na posiedzeniu pożegnalnym Śri Satjadźit, koordynator narodowy Śri 

Sathya Sai Widja Wahini mówił na temat: Śri Sathya Sai Widja Wahini, zaś Śri Nimiś Pandja 

przemawiał na temat ‘Organizacja Sewy Śri Sathya Sai  – dar Bhagawana dla ludzkości’. 

Zjazd dobiegł kresu wraz z uwagami zamykającymi, z jakimi wystąpił przewodniczący stanowy.   

Pendżab:  

W niedzielę 4 maja 2014 roku organizacja Bal Wikas Śri Sathya Sai z Batali zorganizowała 

uroczystość pt „Jest Bóg - Mój Kochający Bóg - Moi Rodzice”. Rozpoczęła się ona śpiewaniem 

Wed, po którym uczniowie Bal Wikas oddali cześć swoim rodzicom. Uczniowie podarowali 

rodzicom kokosa, kwiaty i słodycze oraz ofiarowali im arati, zgodnie z bogatą tradycją kultury 

indyjskiej, którą szerzył swoimi naukami Bhagawan.   

Tamilnadu:  

Organizacja Sewy Śri Sathya Sai z Tamilnadu przygotowała na 6 maja 2014 roku - i 

przeprowadziła - Dzień Iśwarammy w Sai Śruti w Kodaikanal. Wczesno-poranne uroczystości 

rozpoczęły się od Omkaru i Suprabhatam, po czym nastąpił nagar sankirtan. Po zakończeniu 

nagar sankirtanu, wszyscy bhaktowie ofiarowali kwiaty u posągu Matki Iśwarammy na znak 

swojej czci dla Boskiej Matki. O 8:30 rano podniesiono proporzec, po czym odbyły się Weda 

Parajanam i bhadźany. Później dzieci Bal Wikas z Chennai Metro West wystąpiły z burra kathą i 

wyraziły miłość Bhagawana do ludzkości oraz bezgraniczne współczucie Matki Iśwarammy dla 
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innych.  

Następnie miejscowe dzieci szkolne wykonały taniec. Dalej, przeprowadzono Narajana Sewę 

poprzez podanie jedzenia i ofiarowanie ubrań i koców około dwóm tysiącom dwustu 

mieszkańcom wsi. Wszystkim dzieciom, przybyłym 6 maja do Sai Śruti rozdano przybory do 

pisania w użytecznych torbach, które mogą im się przydać w szkole.   

 

 

 

 

Jaśniej blaskiem swojej prawdziwej istoty 

Paramatma przyciąga do siebie dźiwatmę; ta bliskość jest istotą obu, gdyż  

są one tym samym. Są jak żelazo i magnes. Ale jeśli żelazo jest zardzewiałe 

i pokryte warstwami brudu, magnes nie jest w stanie go przyciągnąć. Usuń  

tę przeszkodę - to jest wszystko, co musisz zrobić. Jaśniej w swojej 

prawdziwej istocie, a Pan przyciągnie cię do swego łona. Próby, ciężkie 

doświadczenia oraz cierpienia są środkami, przez które dokonuje się to 

oczyszczanie.   

– Baba 

 

 

 

 


