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Sana t hana Sa ra t h i  

Pismo poświęcone moralnemu i duchowemu rozwojowi ludzkości przez  
SATJĘ * DHARMĘ * ŚANTI * PREMĘ * AHIMSĘ 

(prawdę * prawość * pokój * miłość * niekrzywdzenie) 
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Amrita Dhara  Orędzie Bhagawana z 30 sierpnia 1996 r. 

 

 

 

NIE POZWÓLCIE POLITYCE WCHODZIĆ DO WIOSEK 

 

Z powodu braku strachu przed grzechem i braku miłości do Boga, w istotach ludzkich 

zanikło człowieczeństwo. Jest to szkodliwe dla powszechnego pokoju.   

Prawdziwą edukacją jest ta, co rozprasza ciasnotę poglądów i krzewi jedność. Uczy ona 

człowieka żyć pokojowo z bliźnimi i wprowadza pokój na świecie.    

NIE ZWAŻAJCIE NA RÓŻNICE KAST I WYZNAŃ 

Ucieleśnienia miłości! 

Gdziekolwiek dziś spojrzeć, świat jest w stanie wrzenia, strachu, niepokoju i smutku. W 

czasie, gdy demony niepokoju, nieprzyzwoitości i nieprawości oddają się strasznemu tańcowi 

śmierci, tylko studenci są zdolni przywrócić pokój i bezpieczeństwo w kraju.   

Drodzy studenci! 

Jedynie rozwijając ducha jedności możecie przegnać różnice, smutek i niepokój, a 

wprowadzić pokój i bezpieczeństwo. Ekatma sarwa bhutantaratma (we wszystkich istotach 

mieszka ta sama atma ).  

Studenci powinni utożsamiać się ze społeczeństwem   

Najważniejszym obowiązkiem studentów dziś jest poznanie prawdy, że we wszystkich 

obecna jest  boskość - i postępowanie stosownie do tego. Niestety, studenci chodzą dziś 

swoimi drogami i dążą do własnych korzyści. Nie ma nikogo, kto służy społeczeństwu, mając 

na względzie dobro wszystkich.  

Tak jak woda staje się jednym z mlekiem, tak studenci powinni utożsamić się ze 

społeczeństwem, połączyć ręce z każdym w duchu jedności, wyrozumiałości i 

współodczuwania, i starać się o postęp społeczeństwa. Tylko wtedy będzie pokój w kraju.     

Studenci! 

Obywatele, których widzicie i ludzie z autorytetem, za którymi dziś idziecie, byli kiedyś 

studentami jak wy. Dzisiejsi uczniowie będą obywatelami i przywódcami jutra. Dlatego 

waszym obowiązkiem jest poprawić niedociągnięcia i zaburzenia, jakie widzicie w 

społeczeństwie.   
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Ucieleśnienia miłości! 

Czym dla drzewa są korzenie, tym są dla narodu uczniowie i studenci. Gdy korzenie stają 

się słabe, drzewo pada na ziemię. Podobnie, kiedy uczniowie staną się ludźmi bez 

charakteru, naród będzie cierpiał. Dlatego uczniowie i studenci powinni być stanowczymi, 

prowadzić wzorowe życie i przynosić  społeczeństwu szczęście. Nigdy nie powinny mieć u 

nich miejsca ciasne uczucia, takie jak "ja" i "moja rodzina". Szczęście pojedynczego człowieka 

zależy od rodziny, a szczęście rodziny zależy od społeczeństwa. Tak samo, szczęście 

społeczeństwa zależy od narodu. Szczęście narodu, społeczeństwa i rodziny zależy od 

charakteru i  cnót poszczególnych ludzi.  

Studenci! 

Przybywają tu ludzie z różnych miejsc i krajów, ale we wszystkich jest obecna ta sama 

boskość.   

Jest wiele religii, ale cel jest jeden. 

Jest wiele ubrań, ale przędza jest jedna. 

Jest wiele klejnotów, ale złoto jest jedno. 

Jest wiele krów, ale mleko jest jedno. 

Jest wiele istot, ale oddech jest jeden. 

Jest wiele kast, ale ludzkość jest jedna. 

Jest wiele bytów, ale Atma jest jedna. 

Jest wiele kwiatów, ale nabożeństwo jest jedno. 

Słuchajcie, o waleczni synowie Bharatu! 

  

Od starożytnych czasów ta święta ziemia Bharatu obdarza wszystkich szczęściem poprzez 

krzewienie jedności i boskości. Upaniszady uczą jedności i wzywają człowieka, żeby uznał tę 

jedność za cel życia. Na skutek wadliwego systemu oświaty i tego, że w społeczeństwie 

przeważa samolubstwo i interesowność, ta jedność jest niszczona. Wykształceni ludzie 

wywołują dziś niepokój w społeczeństwie widząc tylko różnorodność w jedności, zamiast 

jedności w różnorodności.   

Podtrzymujcie jedność i czystość na wsi 

W czasach starożytnych we wioskach była jedność i czystość. Kiedy w jakimś domu była 

uroczystość zaślubin, wszyscy mieszkańcy wsi przyłączali się w duchu jedności i pomagali tej 

rodzinie. Wierzyli w zasadę jedności. Jeśli dzisiaj wesele jest w ich domu, jutro wesele może 

być w twoim domu. Jeśli pomożesz innym, jutro inni przyjdą ci z pomocą. Takie szerokie 

uczucia krzewiły świętość na wioskach.   

W tamtych czasach był system rodzin wielopokoleniowych. Jeśli było czterech braci, 

wszyscy oni wraz z żonami i dziećmi żyli razem w tym samym domu jako jedna rodzina.  Ale z 

upływem czasu i zmianą okoliczności, umysł ludzki wypaczył się, skutkiem czego różnice 

pojawiły się nawet w wioskach. Jeśli w jakiejś rodzinie są cztery osoby, mają oni cztery różne 



Sanathana Sarathi   lipiec  2014  

© Organizacja Sathya Sai 
6 

zdania. Jaka jest tego przyczyna? Za sytuację tę odpowiada głównie samolubstwo i chciwość. 

Pragnienie pieniędzy i władzy przekroczyło w dzisiejszym świecie wszelkie granice. 

Pieniądz przychodzi i odchodzi. Jak długo zostanie u ciebie? Co będziesz robić z 

nadmiarem pieniędzy? Trzymaj ich tyle, ile potrzebujesz; nadmiar pieniędzy zepsuje ci umysł. 

Ludzie nie chcą dzisiaj tracić swej władzy i trzymają się stanowisk do ostatniego tchu. 

Polityka krzewi w wioskach niskie cechy i złe zamiary. To właśnie polityka jest 

odpowiedzialna za degenerację wartości na wsi.   

Drodzy mieszkańcy wsi! 

Nigdy nie pozwalajcie polityce wchodzić do waszych wsi. Adweszta sarwa bhutanam –  nie 

czujcie nienawiści do nikogo. Kochajcie wszystkich. Jeżeli jednak pozwolicie na politykę w 

swoich wioskach, wasze samadź (społeczeństwo) zamieni się w samadhi (grób). Dzisiaj ludzie 

na wsi pozwalają, aby takie rzeczy się działy.  

Szczęście zapanuje niepodzielnie, kiedy między członkami rodziny będzie jedność.  Nie 

będzie miejsca dla niepokoju. Wszyscy będą wolni od zmartwień. Jeśli pomiędzy członkami 

rodziny będą różnice, stanie się ona gorsza niż piekło.  

Deho dewalaja proktho dźiwo dewa sanathana (ciało jest świątynią, a jego mieszkańcem 

jest Bóg). W domu ludzkiego życia są trzy osoby, które tam żyją, mianowicie myśl, słowo i 

czyn. Człowiek może cieszyć się spokojem i szczęściem jedynie wtedy, gdy między tymi 

trzema jest jedność. Ale dziś umysł człowieka idzie w jedną stronę, a jego mowa w drugą. 

Jego czyny zaś idą zupełnie inną drogą. Jeśli te trzy "osoby" idą w trzy różne strony, jak w 

takim domu może być pokój? Nie będzie ani śanti (pokoju), ani kanti (światła). Będzie 

zupełna ciemność i niewiedza. W takim układzie, co jeśli nie cierpienie może być losem 

człowieka?  

Wszyscy są dziećmi Boga 

Wielu ludzi sprawia na zewnątrz wrażenie bardzo spokojnych i cichych, tak jakby byli 

wolni od zmartwień. Przybierają taki wizerunek na skutek swego ego. Ale rzeczywistość jest 

inna. Figa może być z wierzchu bardzo ładna, ale kiedy się ją otworzy, może być pełna 

insektów. Podobnie, niektórzy ludzie z wierzchu wydają się jaśnieć, ale gdy spojrzeć uważnie, 

nie będzie w nich nic oprócz złych cech i złych myśli. Nie będzie w nich miejsca na boskie 

uczucia.  

Studenci! 

Zrozumiawszy czym są dzisiejsze czasy, powinniście iść w swoim życiu prawą ścieżką. Nie 

patrzcie na różnice kast i wyznań. Oto ludzka skóra. Jaka jest kasta tej skóry? Krew krąży w 

ciele od stóp do głowy. Jaka jest kasta krwi? Podobnie, w ludzkim ciele są mięsnie i kości. 

Jaka jest ich kasta? Każdą komórkę ludzkiego ciała przenika Atma. Jaka jest kasta boskości? 

Jaka jest kasta pięciu żywiołów, mianowicie ziemi, wody, ognia, powietrza i przestrzeni? 

Niestety, człowiek stworzył różnice oparte na kastach i wyznaniach. Jest to największa 

ignorancja i głupota człowieka. W istocie jest to cecha demoniczna. To właśnie te różnice 
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kast i wyznań wytworzyły tyle niepokoju i cierpień, pogrążając dzisiejsze społeczeństwo w 

pomieszaniu.  

Wszyscy są jednym i wszyscy są dziećmi Boga. Dlatego rozwijajcie ducha Braterstwa 

Człowieka i ojcostwa Boga. Nie ma nikogo, kto nie jest dzieckiem Boga. Wszyscy są 

ucieleśnieniami Boskości. Mamajwamśo dźiwaloke dźiwabhuta sanathana (wieczna Atma we 

wszystkich istotach jest częścią mojej istoty). Pan Kriszna stanowczo oświadczył w 

Bhagawadgicie: „Wszyscy jesteście jakimś przejawem mojej istoty, a nie pięciu żywiołów 

przyrody”.  

Od wielu lat przyjeżdżacie do Prasanthi Nilajam i uczestniczycie w wielu uroczystościach. 

Zapisujecie wszystkie nauki Swamiego i mówicie: „Jak przyjemnie Swami naucza tych 

prawd!” Ale ilu z was idzie za moimi naukami? Po co tu przyjeżdżasz? Jaki jest cel twego 

przyjazdu? Jeśli nie wprowadzisz w czyn przynajmniej jednej z nauk Swamiego, twoje życie 

będzie zmarnowane. W rzeczy samej, zwierzęta są lepsze od was. Mamy naszą słonicę Sai 

Gitę. Jakiekolwiek otrzyma ona polecenia, idzie za nimi szczerze. Jakże jest inteligentna! 

Nazywacie siebie oddanymi osobami]. Co za wstyd, jeśli nie wprowadzacie w czyn nawet 

jednego polecenia Swamiego w codziennym życiu! Czy jest ktoś wśród was, kto jest 

pozbawiony ego i nienawiści? Wręcz przeciwnie, z każdym dniem wasze ego rośnie. Gdy 

wzrasta ego, siła atmiczna słabnie. Czegokolwiek dotkniecie, zmienia się w popiół. Oto 

przyczyna waszego cierpienia. Stąd właśnie Matka Przyroda skarży się Panu.   

Dlaczego jest tak wiele wrogości pomiędzy ludźmi, o Panie! 

Miłość przemieniła się w truciznę. 

Umysł jest całkiem zanieczyszczony, a człowiek stał się ofiarą występków. Po co? 

 

Prakriti (przyroda) i Paramatma (Bóg) pozostają w bliskim związku i są nierozdzielne. 

Filozofia świętego kraju Bharatu oparta na Upaniszadach  jest niezrównana. W 1926 roku 

odwiedził Indie pewien brytyjski filozof. Ponieważ Indie w owym czasie znajdowały się pod 

rządami brytyjskimi, mógł poruszać się po całym kraju zgodnie z własną wolą. Jedność 

Bharathijów wywarła na nim wielkie wrażenie. Po powrocie do Anglii oświadczył: „Jakże 

wielkiego ducha jedności duchowej mają Bharathijowie! Jakże święte są nauki Upaniszad! 

Wszyscy Bharathijowie są zjednoczeni tą jedną nicią boskości”.  Powiedział jeszcze: „Jeśli 

znowu się urodzę, chciałbym urodzić się w świętym kraju Bharatu i chciałbym też w Indiach 

umrzeć. Nie ma żadnego kraju, który może dorównać świętością Bharatowi”. Świętość 

Bharatu uznało wielu brytyjskich filozofów. Dzisiaj jednak ludzie innych krajów posiadają 

lepsze rozumienie kultury i filozofii indyjskiej. Wielu z nich przyjeżdża do Indii w 

poszukiwaniu prawdy, wyrzekając się wszystkich swoich materialnych wygód. 

Wszystkie przyjemności fizyczne są tylko chwilowe.    

Każdy musi odejść z tego świata z pustymi rękami 

Człowiek nie powinien pysznić się młodzieńczym wyglądem swojego ciała. Czym są 

fizyczne przyjemności i wygody! Szczerze mówiąc, nie ma w nich żadnego szczęścia. Właśnie 
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dlatego Adi Siankara oświadczył:   

Ma kuru dhana dźana jauwana garwam, 

harathi nimeśath kalah sarwam. 

(Nie pysznij się swym majątkiem, potomstwem i młodością; fala czasu może je zniszczyć w 

jednej chwili).    

Wszystkie przyjemności fizyczne są chwilowe. Ani przez minutę nie możesz cieszyć się 

prawdziwym szczęściem. Po fizycznym szczęściu następuje smutek, tak jak po jasnej 

błyskawicy następuje ciemność. Widzicie jedynie jasne światło błyskawicy i czujecie się 

szczęśliwi, nie uświadamiając sobie, że za nią następuje zupełna ciemność. Czujecie się 

upojeni światłem swej chwilowej młodości, a nie uświadamiacie sobie, że nastąpi zaraz 

ciemność wieku starczego. Na tym etapie naśmiewać się z was będą wasze własne dzieci. 

Och, człowieku, nie pysznij się swoją urodą, młodością i fizyczną siłą. Bardzo szybko 

zestarzejesz się. Włosy ci posiwieją, skóra się pomarszczy, a wzrok się zamaże. Dzieci będą 

naśmiewały się z ciebie, nazywając cię starą małpą. Nie jesteś lepszy od skórzanej kukiełki. 

Próbuj zrozumieć tajemnicę kryjącą się za tym kukiełkowym przedstawieniem.   

Nic nie należy do ciebie 

To, czego dziś potrzebujecie to jedność. Ale, niestety, jedności nie ma nawet między 

członkami tej samej rodziny. Podobnie brakuje jedności pomiędzy sąsiadami, pomiędzy 

ludźmi jednej wioski i drugiej oraz między jednym narodem a innym. Jakież to nieszczęście! 

Jest to oznaką niegodziwości.   

Ten, kto dąży do postępu narodu, nie będzie wspierał konfliktów. W Bharacie nie brakuje 

wody. Ganga, Jamuna, Godawari, Kriszna i Kaweri to wielkie, nie wysychające rzeki. Dlaczego 

ludzie nie czynią odpowiedniego użytku z wody tych rzek? Zamiast tego walczą ze sobą, 

mówiąc "to jest moje, a tamto twoje". Dlaczego walczycie ze sobą, kiedy nawet wasze ciało 

nie jest wasze? Kiedy odchodzisz z tego świata, kto weźmie twoje ciało? Nikt go nawet nie 

dotknie. Wszyscy twoi krewni pójdą za tobą jedynie do miejsca spopielenia ciała. Nic nie 

należy do ciebie, nawet twoje ciało. Gdzie jest więc problem "mego" i "twego"? Przez całe 

życie gromadzisz majątek, jednak w godzinie śmierci musisz zostawić wszystko i odejść z 

pustymi rękami. Co przyniosłeś z sobą, gdy się urodziłeś? Co możesz zabrać z sobą, kiedy 

odchodzisz z tego świata? Gdy zrozumiesz należycie tę prawdę, w ogóle nie będzie miejsca 

na chciwość. Czy jest ktoś, kto przyniósł ze sobą, rodząc się, choćby mały kawałek tkaniny? 

Nie ma nikogo takiego. Przez całe życie rozwijasz w sobie przywiązanie, mówiąc: „Moja 

rodzina, moje dzieci i moi krewni.” Kto jest rzeczywiście twój?  

W godzinie śmierci, czy możesz dać im adres informujący, dokąd idziesz? Jeśli oni 

naprawdę należą do ciebie, dlaczego odchodząc tego świata, nie zostawisz im swego adresu?  

Nikt nie należy do ciebie. Kto należy do kogo? Jednak dopóki żyjesz, musisz wypełniać 

swoje obowiązki. W sprawach związanych z Bogiem, każdy musi iść własną oddzielną ścieżką.  
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Każda matka kocha serdecznie swoje dziecko. Kiedy dziecko jest chore, matka przechodzi 

cierpienie dziesięć razy większe. Czy dlatego, że matka tak serdecznie kocha syna, to będzie 

mogła wziąć na siebie jego cierpienie? Jest to zupełnie niemożliwe. Tak samo, czy głód 

dziecka zostanie zaspokojony, kiedy matka coś zje? Każdy zdobywa własne zasługi oraz 

grzechy. Nie jest możliwe, aby matka dzieliła zasługi i grzechy syna i na odwrót. Możecie 

podzielić się z innymi majątkiem, ale nie możecie dzielić się z nimi boską łaską. To, co wy 

robicie jest wasze, a to co oni robią jest ich. Ale zawsze powinniście modlić się o dobro 

wszystkich. Jest to szlachetne zadanie. Dlatego na koniec każdego spotkania bhadźanowego 

modlimy się: Samasta lokah sukhino bhawantu (Oby wszystkie istoty ze wszystkich światów 

były szczęśliwe!) 

Ozdabiajcie się klejnotami cnót   

Ucieleśnienia miłości! 

Nie przemieniajcie małych różnic w wielkie walki we wsiach. Kto ostatecznie na tym traci? 

Jeśli zbadacie to głęboko, uświadomicie sobie, że z powodu waszego chwilowego gniewu 

musi cierpieć cała wieś.  Dlatego nie dawajcie pola różnicom i konfliktom. Bądźcie 

zjednoczeni. Czasem możecie być rozgniewani, ale pozwalajcie swemu gniewowi odejść. 

Powinniście mieć na uwadze dobro swojej rodziny i swojej wsi. Starajcie się zdobyć dobre 

imię. Dla podtrzymania swego dobrego imienia powinniście być gotowi nawet poświęcić 

życie.  

Cóż takiego zapewnia piękno waszym rękom? Jakaś bransoleta czy złote kółko?  Nie, nie. 

Prawdziwą ozdobą ręki jest dobroczynność. Hastasja bhuśanam danam (prawdziwą ozdobą 

ręki jest dobroczynność). Satjam kantasja bhuśanam (prawda jest prawdziwym 

naszyjnikiem). To nie naszyjnik zapewnia piękno twojej szyi. Prawdziwą twoją ozdobą jest 

prawda. Srotrasja bhuśanam sastram (słuchaniem świętych tekstów to prawdziwa ozdoba 

uszu.) Po co inne ozdoby? Oto są ozdoby, którymi  każdy powinien się zdobić i zdobywać w 

ten sposób dobre imię.  

Mów prawdę, rozwijaj ducha poświęcenia i słuchaj świętych nauk. Jeśli posiadasz te trzy 

cnoty, żaden bóg nie jest większy od ciebie. W istocie jesteś Bogiem. Bóg nie jest oddzielny 

od ciebie. Ciągle sobie przypominaj: aham brahmasmi (jestem Brahmanem). Kiedy będziesz 

chłonął takie święte uczucia, rozwiniesz w sobie boskie myśli. Kiedy będziesz myślał: ‘jestem 

Bogiem’, twoje sumienie poprowadzi cię, żebyś zachowywał się jak Bóg.  

Aby pielęgnować takie święte uczucia, rozwijaj w sobie przeświadczenie: „jestem 

Bogiem.”  

Bóg nie istnieje w jakimś obcym kraju, 

Jest On w tobie. 

Grzech nie jest gdzieś indziej. Jest tam, gdzie popełnia się zły czyn. 

 

  Ani grzech, ani zasługa nie są w jakimś obcym kraju. Wszystkie one są w tobie, Bóg 
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również jest w tobie.  Dlatego czyń święty użytek ze swego ciała.   

(Bhagawan zakończył orędzie bhadźanami Hare Rama, Hare Rama i Subrahmanjam 

Subrahmanjam.) 

– Z orędzia Bhagawana wygłoszonego w Sai Kulwant Hall w Prasanthi Nilajam 

30 sierpnia 1996 roku.   

 

 

 

 

  



Sanathana Sarathi   lipiec  2014  

© Organizacja Sathya Sai 
11 

 

UROCZYSTOŚCI W PRASANTHI NILAYAM 

 

Pielgrzymka wielbicieli ze Srikakulam 

Ponad 2 tysiące wielbicielek Baby przybyło na pielgrzymkę do Prasanthi Nilayam z okręgu 

Srikakulam stanu Andhra Pradesh. 7 czerwca 2014 roku przedstawiły program muzyczny. 

Rozpoczynając poświęconą Panu Ganeszy pieśnią „Siddhi Winajaka Gananajakam” (Pan 

Ganesza, dawca dobrodziejstw), śpiewaczki przez blisko godzinę wyśpiewywały chwałę Pana 

Sai. Pieśni, żarliwie wykonywane, napełniły całe otoczenie nabożnym żarem, poruszając 

serca melodią i słodyczą muzyki.  

Następnie odbyły się bhadźany i rozdano prasadam.  

LETNI KURS KULTURY I DUCHOWOŚCI INDYJSKIEJ    

Instytut Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai przeprowadził w dniach 13-15.VI.2014 letni kurs 

kultury i duchowości indyjskiej w Prasanthi Nilayam, na początku nowego roku 

akademickiego, aby ukazać studentom bogate dziedzictwo kulturalno-duchowe Bharatu. 

Wzięli w nim udział studenci i nauczyciele ze wszystkich uczelni wchodzących w skład tego 

instytutu oraz z wyższej uczelni muzycznej Sathya Sai Mirpuri, wyższej szkoły średniej Śri 

Sathya Sai z Prasanthi Nilayam (z klas 11-12) i z angielskiej szkoły średniej Śri Sathya Sai 

Gurukulam w Radźahmundry.   

Dzień 1 – piątek 13 czerwca 2014 roku 

Poranne zajęcia kursu letniego odbywały się na audytorium Purnaczandra. Pierwszego 

dnia dr T. Rawikumar - profesor nadzwyczajny Wydziału Chemii i kierownik brindawańskiego 

miasteczka akademickiego Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai - w swoim wystąpieniu 

powitalnym opowiedział krótko o dziejach tego Letniego Kursu. Potem prof. J. Shashidhara 

Prasad, zastępca rektora Instytutu wygłosił mowę uroczystego otwarcia, w której podkreślił, 

że dla osiągnięcia nieśmiertelności trzeba zwrócić się raczej do nauk duchowych, niż do 

fizycznych i umysłowych. Zauważył też, że Bóg pojawia się na ziemi od czasu do czasu po to, 

aby uczyć ludzkość tej duchowej nauki.   

Następnie odbyło się przemówienie Śri Nanjundy Dixita, który miał zaszczyt być głównym 

kapłanem Ati Rudra Maha Jadźni, przeprowadzonej przed boskim obliczem Bhagawana w 

Prasanthi Nilayam, w sierpniu 2006 roku. Mówiąc na temat "Znaczenie kultury w rozwoju 

człowieka", podkreślił, że ponadczasowe powiedzenie Bhagawana Kochajcie wszystkich, 

wszystkim służcie jest lekiem na wszystkie nieszczęścia, nie dające żyć współczesnemu 

społeczeństwu.   

Zajęcia poranne zakończył interaktywny program Bhadźan Antjakszari, oparty wyłącznie 
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na bhadźanach śpiewanych w Prasanthi Nilayam. Przeprowadzili go: Śri Amej Deshpande, z 

Wydziału Badań nad Zarządzaniem oraz Śri Siddhartha R., wykładowca Wydziału Języka 

Angielskiego i Literatury Angielskiej. Zajęcia popołudniowe były poświęcone na interaktywne 

kółka studyjne. Studenci rozmawiali o boskim orędziu wygłoszonym przez Bhagawana 

podczas letniego kursu kultury i duchowości indyjskiej, 22 maja 1992 roku pod nazwą”Od 

wiedzy do mądrości”.  

Wieczorne zajęcia odbywały się w hali Sai Kulwant. Złożyły się na nie przemówienia 

dwóch studentów - jedno o Ramajanie, a drugie o Bhagawadgicie.  

Potem nastąpił występ muzyczny studentów instytutu z uczelni w Brindawanie i 

Mudenahalli. 

Dzień 2 – sobota, 14 czerwca 2014 roku 

Podczas sesji porannej dyskutowano na temat: „Wzorowy Student Sai i jego rola w 

społeczeństwie”. Uczestniczyło w niej czterech wychowanków instytutu. Moderatorem był 

prof. A. Anantha Raman. Ta zespołowa rozmowa rzuciła światło na trafne pytania, np. 

dlaczego Swami jest oparciem w życiu każdego studenta i jak dzisiejsi studenci mogą zbliżać 

się do Bhagawana bez bliskości fizycznej. Rozważając pytanie, czy student musi mieć dwoistą 

naturę, aby przetrwać dziś w świecie korporacji, uczestnicy rozmowy stwierdzili stanowczo, 

że jeśli człowiek trzyma się - w każdej chwili życia - zasad naszego Ukochanego Pana, to nie 

będzie na tym świecie nic, co mogłoby zaprowadzić go na ścieżkę nieprawości.    

Następnie odbyło się wystąpienie Śri S. Sai Giridhary, doktoranta wydziału chemii, o 

‘Lekcjach z Mahabharaty dla współczesnego społeczeństwa’ naświetlające dodatnie cechy 

wyrozumiałości i poddania się.  

Następnie Dibba Bhargawi, profesorka nadzwyczajna wydziału języka angielskiego i 

literatury angielskiej, wygłosiła pouczające przemówienie ‘Lekcje Ramajany dla 

współczesnego społeczeństwa’. Dla wyjaśnienia różnych sprawdzianów i trudów, jakim 

stawiały czoła różne postaci w Ramajanie, wskazała na ich podobieństwo do studenckich 

egzaminów. 

Gorąco wyczekiwaną częścią tego kursu letniego jest sprawdzian wiedzy na temat ‘Awatar 

Śri Sathya Sai: jego życie i jego misja’. W tym roku poprowadził go dr S. Subramanian - 

profesor wydziału badań nad zarządzaniem Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai - oraz 

jego zespół. Sprawdzian składał się z kilku ciekawych rund, takich jak lile i mahimy 

Bhagawana, upadeśa Bhagawana, uwaczha Bhagawana, itp  

Porządek zajęć wieczornych był podobnych jak poprzedniego dnia. Studenci uczestniczyli 

w kółkach studyjnych rozmawiając o boskim orędziu, wygłoszonym przez Bhagawana 

podczas letniego kursu kultury i duchowości indyjskiej 24 maja 1992 roku pod nazwą 

„Wznieście się ze zwierzęcości do boskości”.  

Zajęcia wieczorne odbyły się w Sai Kulwant. Dwóch studentów wygłosiło podczas nich 

przemówienia o Bhagawadgicie. Następnie miał miejsce występ studentek z uczelni w 
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Anantapur.   

Dzień 3 – niedziela 15 czerwca 2014 roku 

Rozpoczęły go zajęcia interaktywne pod nazwą ‘Ćwiczenie z analizy Ćinna Kathy’ [tj. 

przypowieści]’. Każda uczelnia przedstawiała jedną Ćinna Kathę Bhagawana Baby i 

prowadziła dyskusję z uczestnikami, aby wydobyć subtelne niuanse danej opowieści. 

Odpowiadali też na pytania ze strony zespołu ekspertów, złożonego ze starszych 

wykładowców.   

Potem odbyła się seria prezentacji studentów wszystkich uczelni i instytucji. Było to 

zbiorowe uczenie się głównych lekcji moralnych i życiowych z orędzi Bhagawana Baby, 

rozważanych podczas kółek studyjnych w dwa poprzednie popołudnia.   

 Kurs letni zakończył się mową pożegnalną, wygłoszoną przez dr Kiron Balę Arorę - 

profesorkę nadzwyczajną języka hindi i kierowniczkę uczelni w Anantapur, która 

podsumowała przebieg kursu letniego i złożyła podziękowania wszystkim, którzy stali za jego 

wielkim sukcesem - poprzez swoją pełną poświęcenia pracę i uczestnictwo.  

 

 

Z naszych archiwów 

WIARA TWORZONA MIŁOŚCIĄ TO MĄDROŚĆ   

 

WZROK CZŁOWIEKA STRACIŁ ŚWIATŁO MIŁOŚCI   

 

Ucieleśnienia boskiej miłości!  

Zapominając o swej wrodzonej, wiecznej boskości, człowiek uważa dziś, że życie jest tylko 

po to, aby dążyć do samolubnych celów. A to właśnie ta boskość powinna być przejawiana w 

życiu człowieka. Stworzenie jest projekcją boskiej woli. Zostało nazwane prakriti (przyrodą).  

W każdej rzeczy pochodzącej z przyrody istnieje i musi istnieć pierwiastek boski. Człowiek 

wyewoluował właśnie po to, żeby ogłosić tę wszechobecność boskości.  

Samolubstwo degeneruje człowieka 

Świadomość w przyrodzie nie jest bezcelowa. Kiedy jest napełniona ego, zniekształca się. 
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Gdy kieruje się ją ku atmie, staje się boska. Komu powinna być poświęcona ta świadomość? 

Powinno się ją ofiarować Boskości. Jednakże człowiek dziś jest pochłonięty samolubnymi 

dążeniami tak bardzo, iż stoczył się do poziomu zwierząt, a okazuje cechy demoniczne. Na 

każdym kroku narusza dharmę (prawość). Jego każde pragnienie przemienia się w chciwość. 

Wielkoduszność zanika. Wzrok człowieka stracił światło miłości. Prawda jest ofiarą w mowie 

człowieka. Duchowość stała się postacią ostentacji. Panują takie cechy takie jak kama 

(pożądanie) i krodha (gniew, złość). Świadomość została w człowieku uśpiona. Związki 

ludzkie stały się mechaniczne i sztuczne. W istocie, człowieczeństwo zniknęło.   

Bóg jest jedynym guru 

 Czego w tej sytuacji powinien szukać człowiek? Jak może osiągnąć pokój i szczęście? 

Pierwszą wymogiem jest pielęgnowanie miłości do Boga.   

Boskość wciela się, żeby zaszczepiać w ludzkości miłość i uczyć, jak powinno się krzewić 

miłość i stosować ją w życiu. Jedynie kiedy rozwinie taką miłość, człowiek będzie wolny od 

smutku i kłopotów; jego grzechy zostaną starte, a strach przestanie go nawiedzać.  

Tam gdzie jest miłość do Boga, tam będzie też strach przed grzechem. Kiedy i jedno i 

drugie jest obecne, w społeczeństwie panuje moralność.  Głównym obowiązkiem człowieka 

jest rozwijanie: dajwa priti, papa bhiti i sangha niti (miłości do Boga, strachu przed grzechem 

oraz moralności w społeczeństwie. Należy to czynić poprzez rozwijanie bhakti (oddania), na 

fundamentach wiary i miłości. Wszystko powinno być wykonywane z oddaniem. Miłość to 

oddanie; wiara tworzona przez miłość to dźniana (mądrość). Działania czynione w oparciu o 

miłość i wiarę to karma. Połączenie dźniany i karmy prowadzi do upasany (oddawania czci). 

Upasana jest wynikiem bhakti, dźniany i karmy (oddania, mądrości i działania).  

Podczas Guru Purnimy wykonujecie dla pewnych osób jakieś pudże i marnujecie życie. 

Jest tylko jeden guru. Jest nim Bóg. Ten guru jest w tobie. Szukasz guru po całym świecie. 

Twoje guny (cechy) są w tobie w postaci Brahmy, Wisznu i Maheśwary i potrafią cię ochronić, 

podnieść cię.  Gdy działasz w prawy sposób i podążasz prawą ścieżką, one ochronią cię swoją 

wisznutwą (boską siłą). 

Nie zrywaj z Bogiem 

Grzech i zasługa nie istnieją oddzielnie. Nasze czyny i myśli przybierają postaci grzechu 

albo zasługi, zależnie od przypadku. Nade wszystko, bez względu na to, jakie są twoje 

trudności, jakie męki musisz przechodzić, nie zrywaj w żadnej sytuacji z Bogiem. Skupiaj się 

na miłości Boga. Chociaż matka, ojciec i nauczyciel mają być wielbieni jako boskie istoty, nie 

są Bogiem. Boga powinno sie czcić jak matkę, ojca, nauczyciela, krewnego i przyjaciela. 

Ojciec, matka i nauczyciel mieszkają w swoich siedzibach. Ale Bóg mieszka w twoim sercu. 

Kochaj Pana, który mieszka w twoim sercu. Wszystkie inne obiekty miłości są nietrwałe. Na 

co ci wykształcenie, jeśli nie nauczyłeś się oddawać czci Bogu?  

Co znaczy oddawanie czci Bogu? Praktyki takie, jak medytacja, dźapa i pokuta, wszystkie 

są skażone samolubstwem. Prawdziwe oddawanie czci Bogu polega na szukaniu jedności z 
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Bogiem przez uświadamianie sobie własnej boskości. Nikt nie powinien mieć żadnych 

wątpliwości odnośnie do Boga. Wątpiący człowiek nic nie może osiągnąć. Z pełną wiarą i 

pełną miłością możesz osiągnąć wszystko. 

Należy uświadomić sobie, że biegłość w dziedzinach takich jak muzyka, literatura i sztuki 

piękne uzyskuje się dzięki łasce Boga. Wszystkie sztuki piękne są darami od Boga. Nie można 

utrzymywać, że coś jest wyłącznym osiągnięciem człowieka.  

Temu, kto otrzymuje łaskę Boga, niczego nie zabraknie. Nie będzie miał żadnych kłopotów 

i nie wyrządzi żadnych krzywd, gdyż poddał się Bogu.  

Człowiek, który uważa, że Bóg jest wszystkim, co ma, sam staje się jednym z Bogiem. 

Dlatego kieruj umysł ku Bogu.   

– Wybrane z orędzi Bhagawana wygłoszonych podczas świąt Guru Purnima. 

 

 

 

SWAMI POBŁOGOSŁAWIŁ SACHINA 

Prof. A. Prasanna Kumar 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba wybrał i pobłogosławił Sachina Tendulkara 30 grudnia 1997 

roku, żeby przez jego geniusz szerzyć radość i pokój. Jego 22-jardowa dziedzina  i 24-letnie 

panowanie rozszerzą się teraz, przekraczając granice przestrzeni i czasu. 

"Życie jest grą, graj w nią; prostą, a jednak złożoną grą; prostą, a jednak złożoną grą", 

powiedział w jednym ze  słynnych przesłań Bhagawan Śri Sathya Sai Baba. Samo przesłanie 

jest proste, a mimo to głębokie. Kiedy Sunil Gawaskar i Alwin Kallićaran, dwóch żarliwych 

bhaktów Bhagawana poprosiło Go o to, aby był gospodarzem międzynarodowego meczu 

krykieta, Swami z zadowoleniem przyjął zaproszenie i wybrał łaskawie ten mecz krykieta, aby 

rozprzestrzenić przesłanie jedności.   

Mecz krykieta o Puchar Jedności Śri Sathya Sai    

Sprawy zaczęły dziać się prędko.  E.A.S. Prasanna wystąpił z planami przekształcenia 

stadionu Hill View Sathya Sai w Puttaparthi w wysokiej klasy boisko do krykieta. 30 grudnia 

1997 roku odbył się międzynarodowy mecz w krykieta o Puchar Jedności Śri Sathya Sai 
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pomiędzy Indiami XI, prowadzonymi przez Sachina Tendulkara, a drużyną międzynarodową 

XI, prowadzonymi przez zdobywcę pucharu świata z1996 roku, kapitana Ardżunę Ranatungę. 

Mecz krykietowy o Puchar Jedności Śri Sathya Sai, pierwszy tego rodzaju, jaki odbył się, stał 

się ogromnym wydarzeniem sportowym, z obecnością i uczestnictwem najlepszych 

krykiecistów z prawie wszystkich wiodących państw uprawiających grę w krykieta. Dzięki 

sekretarzowi Stowarzyszenia Krykieta w Andhra, N. Wenkacie Rao, ja również miałem 

zaszczyt pojechać tam i być świadkiem tego wyjątkowego zdarzenia. Poprzedniego wieczora, 

Wenkata Rao i ja udaliśmy się na boisko, gdzie były serwujący drużyny Indii, G. 

Kasturirangan, nadzorował wraz z Kallićaranem przygotowania boiska według rad E.A.S. 

Prasanny.  

Kiedy gawędziliśmy, na boisko wślizgnęła się limuzyna. I oto z samochodu tego wysiadł 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba, a za nim szli ze złożonymi dłońmi Sunil Gawaskar, Ardźuna 

Ranatunga i Sachin Tendulkar. Swami spędził 10 minut z organizatorami pytając o szczegóły 

przygotowań, wsiadł z powrotem do wozu wraz z tymi trzema gwiazdami krykieta i odjechał. 

Nagle zauważyliśmy, że samochód się cofa i zatrzymuje się przy pobliskich toaletach. Swami 

wysiadł z wozu i wszedł do owego budynku, aby sprawdzić, jak są utrzymane toalety. Byliśmy 

oszołomieni drobiazgową troską Swamiego o każdą stronę przygotowań i gościnności.  

Nazajutrz rano o godzinie 8.30 Bhagawan pojechał w swym otwartym samochodzie na 

boisko, wiedziony przez studentów niosących flagi 86 krajów. Śri I.K. Gudźral, ówczesny 

premier Indii, podniósł Proporzec Jedności Śri Sathya Sai, zaś Swami zapalił Pochodnię 

Jedności. Wśród honorowych gości byli: premier Andhry Pradesh Śri N. Ćandrababu Naidu, 

premier Karnataki Śri Dź.H. Patel oraz minister spraw zagranicznych Śri Lanki Śri Lakszman 

Kadirgamar. Pośród nich siedział Bhagawan, oglądający cały mecz. Podczas przerwy 

obiadowej uczniowie szkoły podstawowej Śr Sathya Sai wystawili program kulturalny. 

Dla Sachina Tendulkara było to wydarzenie najwyższej wagi. Sunilowi Gawaskarowi od 

samego początku zależało na tym - jak się wydawało - żeby zobaczyć, jak Sachin  otrzymuje 

błogosławieństwa Bhagawana. Tak samo zależało na tym licznym, obecnym tam, fanom 

Sachina. Im bardziej spodziewaliśmy się, że Swami zwróci wzrok na Sachina, tym dłużej 

musieliśmy czekać, gdyż Bhagawan 'droczył się z nami', umyślnie odchodząc od Sachina za 

każdym razem, gdy ten zbliżył się do niego! Potem Sachin był dumnym odbiorcą Pucharu 

Jedności - po świetnym wywijaniu kijem i poprowadzeniu Indii XI do wysokiego zwycięstwa 

nad Międzynarodowymi XI. Otrzymanie Pucharu Jedności z rąk Bhagawana było dla Sachina 

Tendulkara wielką chwilą. My wciąż zastanawialiśmy się, dlaczego Swami nie chce 

powiedzieć ani słowa Sachinowi. Podczas uroczystości Bhagawan podarował specjalnie 

wykonane srebrne puchary zaproszonym gościom i krykiecistom, wśród których byli Clive 

Lloyd, Hanif Mohammed, Zahir Abbas i Alwin Kallićaran.  

Obsypanie Sachina boską łaską  

Potem doszło do tego, za czym każdy tęsknił. Gdy skończyła się uroczystość, Swami 

łagodnie poszedł do Sachina, położył rękę na jego ramieniu i zabrał go na przechadzkę po 
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boisku. Bhagawan mówił coś do Sachina, choć nikt nie potrafił odgadnąć, jakie jest to boskie 

przesłanie. Ta ręka, która ukoiła ramię jednego z największych mistrzów krykietowego kija i 

słowa, które natchnęły go do wzniesienia się na szczyt chwały, były być może przeznaczone 

nie tylko dla Sachina. Były one dla Indii i młodszego pokolenia. To, co nastąpiło potem, jest 

teraz historią, wypisaną złotymi literami.    

Przekazane przez ten mecz przesłanie Śri Sathya Sai Baby zostało trafnie streszczone przez 

Radio Sai e-Magazine z 15 października 2004 roku: Nie tylko krykiet, ale w istocie wszystko w 

tym wszechświecie ma związek z duchowością. 

Pięć tysięcy lat temu Pan Kriszna oznajmił: „Każdy dobry czyn, jeśli jest ofiarowany Mi z 

miłością, staje się święty. Jest to sposób przekształcania nawet zwykłej pracy w 

nabożeństwo”.  Baba przypomniał człowiekowi to ponadczasowe przesłanie dając do 

zrozumienia, iż nawet mecz w krykieta staje się duchowy, jeśli rozgrywa się go w pełni dla 

przyjemności Pana i ofiaruje Mu z miłością. Sachin Tendulkar podczas swojej świetnej kariery 

podtrzymał ducha tego przesłania. W swym przesłaniu pożegnalnym dla młodszego 

pokolenia, Sachin znów wyraził to przekonanie, kiedy poradził im skupiać się na działaniu, 

bez przejmowania się wynikiem. Bhagawan Śri Sathya Sai Baba wybrał i pobłogosławił 

Sachina Tendulkara 30 grudnia 1997 roku, żeby poprzez jego geniusz szerzyć radość i pokój. 

Jego 22-jardowa dziedzina i 24-letnie panowanie rozszerzą się teraz, przekraczając granice 

przestrzeni i czasu.  

– Autor, prof. A. Prasanna Kumar, jest byłym członkiem Rady Akademickiej Instytutu 

Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai. 

 

 

Kącik studencki 

ROZKWIT LUDZKIEJ DOSKONAŁOŚCI PRZEZ BAL WIKAS  

Dzisiaj będę mówił na temat „Śri Sathya Sai Bal Wikas – Educare dla Loka Wikas”. Przede 

wszystkim, czym jest Bal Wikas? Bal Wikas to rozkwitanie u dziecka cech, które są w jego 

wnętrzu.  Śri Sathya Sai Bal Wikas to program edukacyjny, stworzony przez naszego 

ukochanego Bhagawana, mający na celu rozkwit doskonałości w człowieku. Oddają to słowa 



Sanathana Sarathi   lipiec  2014  

© Organizacja Sathya Sai 
18 

Swamiego: „Ideałem Bal Wikas jest wychowanie pokolenia chłopców i dziewcząt, którzy mają 

czyste sumienia”. Krótko mówiąc, celem Śri Sathya Sai Bal Wikas jest wspieranie rozwoju 

charakteru i przemiany duchowej.   

Ja zacząłem uczęszczać na zajęcia Bal Wikas z jednym z moich kuzynów, który już 

wcześniej chodził na te zajęcia. Z wolna i stopniowo, zacząłem też uczęszczać na niedzielne 

bhadźany i brać udział w programie Bal Wikas. Na szczęście, tym razem otrzymałem 

sposobność wzięcia udziału w spotkaniu uczniów i wychowanków Śri Sathya Sai Bal Wikas. 

Wierzcie mi, przyjaciele, że dołączyłem do Śri Sathya Sai Bal Wikas z powodu swego kuzyna, 

a teraz moi rodzice również są wielbicielami Sai. Ojciec przyjechał ze mną do Prasanthi 

Nilayam, aby uczestniczyć w tym spotkaniu Bal Wikas. 

Śri Sathya Sai Bal Wikas rozwinęło się stopniowo na przestrzeni lat w Wychowanie w 

Wartościach Ludzkich, a teraz w educare. Celem educare jest wcielanie w życie pięciu 

ukrytych w człowieku wartości ludzkich, tj. satji, dharmy, śanthi, premy i ahimsy. Swami 

mówi: „Dobra edukacja to taka, która naucza metod osiągania światowego pokoju, która 

zmienia ciasne myślenie, a krzewi jedność, równość i pokojowe współistnienie istot 

ludzkich”. Bal Wikas Swamiego jest więc nie tylko dla dzieci. Jest tak samo dla rodziców, 

nauczycieli i całego świata. Jest to w istocie educare dla Loka Wikas. 

Nasz ukochany Swami podarował całemu światu najpiękniejszy dar w postaci Śri Sathya 

Sai Bal Wikas. To właśnie dzięki temu programowi nasi guru pomagają wydobyć nasze 

wrodzone cechy przy pomocy pięciu sposobów nauczania: modlitwy, cichego siedzenia, 

śpiewania w grupie, opowiadania i działania w grupie. Poprzez program Śri Sathya Sai Bal 

Wikas my, dzieci, doznajemy przemiany jako pierwsze, potem nasi rodzice i oczywiście nasza 

rodzina. Pewnego dnia również społeczeństwo i cały świat będą przekształcone  przez ten 

boski ruch Bal Wikas.   

– Z przemówienia Welinda z Manipur, który wystąpił 4  stycznia 2014 roku na 

narodowym zjeździe wychowanków Bal Wikas i uczniów 3 Grupy, w Prasanthi Nilayam. 
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NIEZAPOMNIANE WSPOMNIENIA CZASÓW 

STAREGO MANDIRU   

Widżaja Kumari 

Dawno temu w 1945 roku mój ojciec, który nigdy nie wierzył w świętych i moja matka, 

która otrzymała we śnie wezwanie do odwiedzenia Puttaparthi, wyruszyli w podróż ze swej 

małej wsi Kuppam do odległej wioski Puttaparthi w stanie Andhra Pradesh, wraz ze swymi 

czterema synami i trzema córkami. Wsiedli do ślimaczącego się pociągu w Bengaluru i dotarli 

do stacji kolejowej Penukonda, skąd wzięli autobus do Bukkapatnam, jechali do Puttaparthi 

na wozie zaprzężonym w woły, po przebyciu rzeki, która wówczas wezbrała. Na szczęście 

zaznali ciepłego powitania - z dużą miłością i uczuciem - ze strony grupy nieznanych im ludzi. 

Ta podróż w nieznane była naszą podróżą do nieba na ziemi. Jakieś dziwne uczucie zmogło 

nasze serca i spowiło nas upojną radością, jakiej nie sposób oddać w słowach.   

Najukochańszy boski mistrz   

Nie wiedzieliśmy, że tym przystojnym chłopcem w grupie jest młody Sai Baba, póki nie 

dotarliśmy do Starego Mandiru. Chociaż miał 19 lat, wyglądał na dwunastoletniego chłopca, 

o szczupłym ciele i talii. Miał uroczą twarz i urzekający uśmiech, pełen niezgłębionej miłości. 

Poddawaliśmy się mu nieświadomie; było to zaiste jak magia - bez żadnych wątpliwości, 

żadnych pytań czy pomieszania. Przyjęliśmy go całym sercem jako swego najukochańszego 

boskiego mistrza, jedynie dzięki jego łasce. W owej chwili nie wiedzieliśmy jeszcze, jakie 

szczęście spotkało rodzinę z Kuppam, nawet nie śniąc o tym, co jeszcze miało nas czekać. 

Stary Mandir, chociaż mały i prosty, był ucztą dla oczu. Figlarne psoty młodego Swamiego 

w niewiarygodny sposób wprawiały każdego w osłupienie. Zwłaszcza jego postępowanie 

wobec osób starszych otwierało nam oczy. W prosty sposób młody Sai uczył nas, młodzików, 

jak szanować starszych, jak ich uszczęśliwiać i jak korzystać z ich rad, które wypływały z 

dziesiątków lat ich doświadczeń. Szanowanie starszych było jednym z najważniejszych 

obowiązków, jakie przekazywał nam nasz psotny i figlarny, młody Sai.   

Prawdziwy nauczyciel muzyki  

Mamy też to szczęście, że Swami był naszym mistrzem muzyki. Z wielkim zapałem i 

radością nauczył nas wielu pieśni. Po wielekroć każąc nam codziennie godzinami śpiewać, 

nasz ukochany Pan zasiał głęboko w naszej świadomości nasiona oddania. Gdy Swami 

śpiewał bhadźany Miry, wychwalające Pana Krisznę, łzy radości i błogości wynosiły nas, bez 

naszej świadomości, na poziom najwyższego oddania. Dopiero w późniejszych latach 

pojęliśmy, jakie jest to ważne. Szczególną uwagę nasz młody, umiejący wzbudzić posłuch 



Sanathana Sarathi   lipiec  2014  

© Organizacja Sathya Sai 
20 

mistrz Sai, przywiązywał do porządku i nic nie uszło jego zawsze czujnym oczom. Nasz 

wymagający mistrz szybko poprawiał każdy błąd podczas śpiewów, gotowania czy rozmowy. 

Godziny śpiewania rozwinęły w nas trudno osiągalne skupienie i musieliśmy zawsze czujnie 

baczyć na jego rozkazujące ruchy, nakazujące zaprzestania śpiewu, śpiewania dalej lub 

wskazujące, co śpiewać w następnej kolejności. W ten sposób, poprzez śpiewanie chwały 

wszystkich imion Boga, tchnął w nas bez słów pobożność oraz oddanie. Jest to naprawdę 

godne podziwu i przekracza ludzkie pojmowanie.  

Te boskie melodie i pełne znaczenia wiersze kołysały nasz zmysły do snu; żołądek drętwiał 

od rytmu i zapominał o głodzie; gardło w zachwycie tańczyło do tych melodii i zapominało o 

pragnieniu; umysł tańczył do taktu i zapominał o domu, zmartwieniach i ziemskich 

pragnieniach. Bez naszej wiedzy młody Sai powiódł naszą rodzinę głęboko w dziedziny 

duchowości i nauczył nas jedności w wielości oraz w bardzo prosty sposób odsłonił nam, iż 

jest tylko jeden Bóg. 

Nauczanie własnym przykładem 

Stary Mandir był przez cały czas bardzo czysty, gdyż młody Sai osobiście troszczył się o 

czystość i każda rzecz miała pod jego nadzorem własne miejsce. Należało mówić łagodnie. 

Jakiekolwiek naruszenie tej zasady i Swami zjawiał się znikąd, jak pod wpływem 

czarodziejskiej różdżki. Wystarczyło jedno jego spojrzenie, kiedy stał z rękoma na biodrach i 

już wszyscy pojmowali przesłanie. Choć Matka Czitrawati [rzeka] była blisko i pełna wody, 

nasz drogi Pan pilnował, aby nikt niepotrzebnie jej nie marnował. Co zaskakujące, bez 

względu na liczbę odwiedzających i niespodziewanych gości, na koniec dnia w kuchni nie 

było żadnego marnotrawstwa. Mimo napiętego rozkładu zajęć Swami zawsze osobiście 

doglądał zaopatrzenia i zużycia, upewniając się, że nie marnuje się ani ziarnko. Nic nie 

dostarczano do Starego Mandiru bez jego wiedzy, a pobieranie czegokolwiek z 

pomieszczenia magazynowego odbywało się tylko za jego zgodą. Swami dawał nam taki 

przykład już w tak młodym wieku, a my patrzyliśmy ze zdumieniem, jak bardzo potrafi być 

drobiazgowy, w każdym aspekcie.  

Uosobienie miłości! 

Do zrozumienia prawdziwego znaczenia miłości doszliśmy dopiero po przybyciu do 

młodego Bhagawana. Każdy jego czyn ukazywał bezinteresowną, nieskalaną, nieskazitelną, 

czystą miłość. Na każdym kroku naszego życia mieliśmy dowody, że jego życie jest jego 

przesłaniem. Zawsze twierdził uparcie, że człowiek powinien trzymać się, z silną wiarą, 

własnej religii i własnego guru. Jakiekolwiek rozmyślanie o zmianie guru, aby spełnić nasze 

doczesne potrzeby jest niemądre - uparcie twierdził młody Sai. Nie ma potrzeby biegać tu i 

tam w poszukiwaniu Pana, ani nie ma potrzeby trudnej pokuty czy dżapy. Po prostu 

codzienne rozmyślanie o Panu i wyśpiewywanie boskiej chwały zanurza człowieka w błogiej 

radości. Do dnia dzisiejszego jesteśmy pewni, że zostaliśmy naprawdę obdarowani i 

pobłogosławieni tym, że jesteśmy pod parasolem miłości naszego współczującego 

Bhagawana Sai.   
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Jego czysta miłość działała jak mocne lekarstwo; kasowała i leczyła śmiertelne choroby. 

Jego bezinteresowna miłość przemieniała zgorzkniałych ludzi w uprzejmych i skromnych. 

Jego czysta miłość rozwiązywała zawiłe problemy, aby wywoływać pokój i harmonię. Jego 

eliksir miłości oświecił wiele dusz i przemienił je w chodzące symbole duchowości, żeby 

służyli narodowi.   

W naszym niedojrzałym wieku zostaliśmy przyciągnięci do Swamiego, naszego młodego 

mistrza. Śmialiśmy się z nim jak z największym komikiem; graliśmy z nim jak z mistrzem gier.  

Gdy wygrywał wszystkie gry, uważaliśmy go za superbohatera, a kiedy byliśmy świadkami 

jego cudów, padaliśmy na kolana i kłanialiśmy się przed nim jak przed władcą wszechświata. 

Kiedy Swami z miłością trzymał nasze ręce i stał przy nas jak kolumna, w czasach kryzysu, 

bałaganu i zamieszania, dawało nam to siłę do stawiania czoła nieszczęściom, śmiało i 

odważnie. Dzięki mocnej wierze w niego i jego nauki nie obawialiśmy się niczego. Ten czuły 

związek sprawił, że byliśmy coraz bardziej przywiązani do jego postaci i byliśmy niezwykle 

przygnębieni, gdy musieliśmy wracać do swojej wioski. Ale wspomnienia, nawyk śpiewania 

podczas wykonywania codziennych uciążliwych zajęć, sprawiły, iż utrzymywaliśmy go w 

umyśle i pozostawaliśmy blisko niego, choć byliśmy daleko od jego postaci. Nasz Pan jest 

niczym innym, jak tylko miłością, miłością i miłością. Lekcje te nie tylko kazały nam Go mocno 

kochać, ale także kochać nawet swoich wrogów, aby wywołać w nich zmianę. Rozwinęły 

cierpliwość i powoli z naszego słownika zniknęło znaczenie słów gniew i nienawiść. Te lekcje 

sprawią, że każdy przekroczy wszelkie bariery kasty, wyznania i religii, nadając najwyższe 

znaczenie językowi serca. Stać się jednym z nim powinno być i jest  - celem życia.   

Podarowanie drugiego życia mojemu ojcu, ocalenie nas przed wieloma wypadkami, 

dawanie w porę rad, słów pocieszenia, współczującej troski i matczynej opieki wszystkim 

członkom rodziny przyjęło kształt nierozerwalnej więzi pełnej radości. Matka Sai i my, jego 

dzieci, staliśmy się jednym, wyłącznie dzięki jego boskiej woli.   

Na każdym kroku zachodziła w nas przemiana, bez naszej wiedzy o tym. Wszystkie rodziny 

zjednoczyły się jako jedna rodzina Sai i wszyscy jako dzieci Sai dzieliliśmy razem to, co dobre i 

złe. Kochanie i pomaganie sobie nawzajem stało się częścią naszego codziennego życia. 

Swami nakazał nam wcielać w życie swoje ideały. Dzisiaj rozprzestrzenianie jego przesłania 

czystej miłości do wszystkich zakątków świata przynosi nam niezmierną radość i satysfakcję.  

Bóg i Jego wielbiciele są nierozdzielni   

W czasach Starego Mandiru figlarny Swami niekiedy znikał. Po naszym wielkim krzyku 

zaskakiwał nas wyłaniając się zza pobliskiego krzaka i. Albo wołał do nas z czubka jakiegoś 

ogromnego drzewa czy ze szczytu wzgórza.  

Teraz nie musi krzyczeć, bo zawsze jest w naszych sercach. Z czasem to czułe wołanie nas 

po imieniu,  czarujące uśmiechy, liczne padanamaskary, niezliczone osobiste rozmowy 

powoli zanikały. Po wielu latach, urzekał nasze serca sam widok z dala jego postaci. Nasz 

psotnik Sai swoją zachwycającą grą przygotował nas do tego, abyśmy oddalili się od Jego 

postaci fizycznej, a utrzymywali go zawsze blisko siebie w naszych sercach. Na początku, 
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widząc jego zachwycającą postać, jednoczyliśmy się z nim. Po powrocie do naszej wsi 

czuliśmy jego obecność wśród nas dzięki jego czułym, współczującym listom i łaknęliśmy jego 

postaci. Widząc naszą sytuację, Swami rzekł kiedyś: „Kim ja jestem bez wielbicieli?” Kiedy nie 

mogliśmy tego zrozumieć, nasz słodki Pan powiedział:  „Kim jest wielbiciel bez Pana?”. Choć 

nie zrozumieliśmy wtedy tego w pełni, sprawił, że w ciągu nadchodzących lat pojęliśmy to, 

choć z trudem. Teraz znamy prawdę: że On i oddane mu osoby są nierozdzielni. Tajemnicą 

jest, iż to On sprawił, że uświadomiliśmy sobie tę prawdę, że cała ludzkość to Radha wobec 

Kriszny.   

Nie bez powodu natchnął nas do wydania książek o najwyższym oddaniu i maji („Maja i 

mistrz”). Jego boskie wyczucie czasu przekracza ludzkie rozumienie. W tych czasach kali jugi 

jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, iż wszyscy są wielbicielami Boga, że oddaniem  możemy - 

bez żadnych barier - przenikać przez zasłonę maji, zawsze mając wizję Pana. Widząc Go 

okiem mądrości - wszędzie, przez cały czas, wiecznie.   

– Widźaja Kumari jest autorką słynnej książki  „Anjatha Saranam Nasti” i wielu innych 

książek o Bhagawanie Śri Sathya Sai Babie. 

 

 

 

Ćinna Katha (Przypowieść) 

Drzewo spełniające życzenia 

Idąc przez las w piekącym żarze słońca, pewien człowiek natknął się na ogromne drzewo i 

zatrzymał się pod nim dla odpoczynku. Było to drzewo spełniające życzenia, jednak 

wędrowiec nie zdawał sobie z tego sprawy. Gdy tylko pomyślał, jak miło byłoby, gdyby mógł 

dostać trochę wody do picia, zobaczył przed sobą dzban pełen chłodnej wody. Uwolniwszy 

się od zmęczenia po wypiciu wody, poczuł głód i pomyślał, jakże szczęśliwy byłby, gdyby 

mógł też dostać wyborne jedzenie, aby zaspokoić głód! Jego szczęście i zdumienie 

zwielokrotniły się, kiedy pojawił się przed nim suty posiłek. Najadłszy się do syta 
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wyśmienitego jedzenia, poczuł się senny i pomyślał, jak cudownie byłoby, gdyby była jakaś 

sofa, na której można by się położyć. W tej samej chwili pojawiła się przed nim sofa, tak jak 

pragnął. Kiedy wędrowiec położył się, pomyślał, jak miło byłoby, gdyby była tam jego żona, 

żeby masować mu stopy! W następnej chwili stwierdził, że jest przy nim żona.   

Niezwykle zaskoczony widząc żonę, pomyślał: „Moja żona mieszka we wsi. Dotarcie tu 

zajęłoby jej dwa dni. Jak mogła dotrzeć tutaj natychmiast, gdy o niej pomyślałem? Być może 

nie jest moją żoną; raczej w jej postaci pojawił się jakiś goblin, który teraz mnie zje”. 

Spełniające życzenia drzewo daje to, czego człowiek zapragnął. Stąd pojawił się natychmiast 

goblin i połknął go.   

Bóg jest także jak drzewo spełniające życzenia, dla tych, co przyjmują w Nim schronienie. 

O cokolwiek Go proszą, spełnia ich prośbę i daje tę upragnioną rzecz. Mądrzy ludzie modlą 

się do Boga jedynie o Jego łaskę, która może im dać wszystko. Ci, co zaczynają prosić Boga o 

to czy tamto, są głupi. Ostatecznie proszą o coś, co doprowadza do ich zguby. Dlatego jest 

powiedziane, że jaki mathi (umysł), taki gathi (los).  

 

 

Blask boskiej chwały 

PODINSPEKTOR POLICJI DROGOWEJ  

 

Jeden z moich pacjentów, emerytowany zastępca komisarza policji imieniem Krisznan, 

którego leczyłem w szpitalu Apollo, opowiedział tę oto prawdziwą historię.   

W latach 50. XX wieku mianowano go podinspektorem policji drogowej w Tirunelweli. W 

owych czasach nie było żadnych krótkofalówek i podinspektor drogówki musiał być przez 

cały czas na drodze. Usłyszał wówczas, że w pobliżu obozuje jakiś Swami zwany Sathya Sai 

Babą. Będąc człowiekiem uduchowionym, postanowił udać się tam z przyjacielem, złożyć 

wyrazy szacunku i wieniec z kwiatów temu nowemu Swamiemu i powrócić w porę na służbę. 

Pojechali samochodem terenowym, ale przekonali się, że trwają bhadźany i nie mogli dostać 

się blisko Swamiego. Postanowili odjechać, ale samochód nie chciał zapalić. Jakiś bhakta 

zapytał ich, czy poprosili Swamiego o pozwolenie na odjazd. Gdy odpowiedzieli przecząco, 

rzekł: „Cóż, w takim razie samochód nie zapali!”. Zostali na dyskurs i na obiad, a wieczorem 

zdołali ofiarować Swamiemu swój zwiędnięty już wieniec oraz otrzymać Jego 

błogosławieństwa i wibhuti! Samochód zapalił natychmiast, gdyż teraz mogli odjechać.  
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Kiedy dotarł do domu, starszy brat i ojciec czekali z niepokojem.”Gdzie byłeś, na miły 

Bóg?” - zapytali gniewnie. „Były dziś dwa wypadki; jeden z udziałem policyjnego samochodu 

terenowego, a drugi – państwowego. Gdzie byłeś?”. Krisznan nie mógł spać przez całą noc. 

Zastanawiał się, jaką karę dostanie za nieobecność. Zawieszenie? Pokazowa nagana? 

Zwolnienie? Degradacja? Modlił się do Baby o pomoc!  

Nazajutrz rano powoli udał się na posterunek policji. „Och, proszę pana, co też byśmy 

zrobili, gdyby pana tam nie było!” - zwrócił się doń posterunkowy. Nie mógł zrozumieć, co 

ten człowiek mówi; wszystko  było bardzo niejasne. Przemknął się, usiadł na swoim krześle i 

nic nie powiedział. Później poszedł powoli do biura szefa policji, który powiedział: „Co za 

wstyd, żeby policjant pił i kierował, a ten drugi kierowca autobusu... cóż, to była wina 

pieszego … ach! W każdym razie zrobiłeś wszystko, co mogłeś. Dobrze”. Krisznan nie mógł 

uwierzyć własnym uszom! Później, zestawiając wszystko, co usłyszał tu i tam, odtworzył to, 

co "się wydarzyło". ‘On' był tam na miejscu obu wypadków, ‘On’ ukarał sprawców, pojechał z 

rannymi do szpitala, zawiadomił władze... zrobił, co potrzeba szybko i najlepiej jak można 

było” – jak stwierdzono oficjalnie! 

Krishnan pospieszył z powrotem do Baby. Wiedział, że to Baba go uratował pojawiwszy się 

w jego postaci i wykonując prace podinspektora policji drogowej. Współczujący Swami 

pocieszył go i pobłogosławił. Wówczas Krisznan powiedział Swamiemu, że chce odejść z 

pracy i służyć Swamiemu. Baba rzekł, że nie powinien tego robić, że ma do skończenia pewną 

karmę; że Baba zawsze będzie z nim. Krisznan walczył o powstrzymanie łez napływających 

mu do oczu, gdy opowiadał mi to prawie 40 lat później. Nie trzeba dodawać, że jego gruźlica 

szybko została wyleczona.   

– Wybrane z „God in our Midst” [Bóg pośród nas], pióra dr Hiramalini Seśadri.  
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NOWINY Z OŚRODKÓW SAI 

Indonezja 

Ośrodek Sathya Sai z Dżakarty obchodził 24 kwietnia 2014 roku dzień Mahasamadhi 

Bhagawana poprzez rozdawanie jedzenia potrzebującym rodzinom oraz dzieciom-sierotom 

w wiosce Semper Timur w północnej Dźakarcie. Ponad 1500 rodzin otrzymało łącznie 15 ton 

ryżu, 1.5 ton zielonej soczewicy, 780 kg brązowego cukru, ponad 7800 kartonów mleka w 

proszku i makaronu błyskawicznego. Te potrzebujące rodziny otrzymały także herbatniki, 

bułki, pomarańcze, słodycze indonezyjskie i kubki na wodę, jak również odzież. Wieczorem 

ów Ośrodek Sathya Sai był gospodarzem 4-godzinnych bhadźanów, w których uczestniczyło 

240 bhaktów.  

Stany Zjednoczone Ameryki 

 Dzień Mahasamadhi Bhagawana był obchodzony w całych Stanach Zjednoczonych 

Ameryki przez wolontariuszy Sai, którzy uczestniczyli w medytacji dżjoti (światła) i rozdawali 

jedzenie oraz świadczyli opiekę humanitarną tysiącom potrzebujących. W regionie 

środkowo-atlantyckim Stanów Zjednoczonych Ameryki przeprowadzono 40 odrębnych 

działań. W stanie Virginia, ośrodki Sathya Sai z South Bethesda, Fairfax i Loudoun wspomogły 

obóz medyczny; dzieci Sathya Sai z Ośrodka Hampton Road odwiedziły chorujących 

mieszkańców Domu Opieki Beacon Shores w Virginia Beach; w Norfolk rozdano żywność; 

Ośrodek z Richmond rozdawał śniadanie setkom potrzebujących osób, zaś ochotnicy Sathya 

Sai w Charlottesville podali obiad bezdomnym w schronisku Armii Zbawienia. Wolontariusze 

posprzątali plażę Jamaica w Queens (New York), a w Syracuse (New York) posprzątali 

miejscowy ośrodek i rozdali jedzenie potrzebującym. W Doylestown (Pennsylwania) odbyły 

się zajęcia z Wychowania w Wartościach Ludzkich dla miejscowych dzieci. W Maine 

członkowie Ośrodka Sathya Sai ze Scarborough przyrządzili kanapki dla schroniska dla 

bezdomnych Preble Street i odwiedzili Dom Weteranów Maine, aby zapewnić towarzystwo 

weteranom II wojny światowej.  

Mieszkańcom schronisk dla bezdomnych w Orlando (Floryda) rozdano jedzenie, ubrania i 

przybory toaletowe. Jedzenie i i paczki rozdano w Nashville, Memphis i Chattanooga 

(Tennessee), jak również w St. Louis (Missouri). Wolontariusze z Bostonu, Chelmsford i 

Northborough w stanie Massachusetts pomogli posprzątać Park Narodowy Lowell Heritage. 

W Teksasie rozdano jedzenie potrzebującym rodzinom w obszarach wiejskich oraz w 

schronisku dla bezdomnych w Houston.   

W Phoenix w kwietniu 2014 roku wykonano kilka przedsięwzięć służebnych, w tym 

zbudowanie domu dla pewnej potrzebującej rodziny.  Dzieci Sathya Sai w Arizonie 

dostarczyły rozrywki mieszkańcom miejscowego domu opieki. Natomiast w Południowej 

Kalifornii ponad tysiąc ubogich ludzi otrzymało jedzenie, zaopatrzenie i zestawy toaletowe z 
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ośrodków Sathya Sai.  

Kuba 

Ponad 70 osób oddanych Sathya Sai wzięło udział w obchodach święta Siwarathri na 

Kubie. Owo całonocne wydarzenie, które rozpoczęło się 28 lutego 2014 roku, obejmowało 

nabożny śpiew, medytację oraz oglądanie filmów o Bhagawanie. Uczestniczył w nim 

ambasador indyjski na Kubie wraz ze swoją rodziną.   

Rosja 

Ochotnicy z Ośrodka Sathya Sai w Kaliningradzie przeprowadzają dwa obozy medyczne 

rocznie dla zubożałych mieszkańców północno-zachodniej Rosji, gdzie wskutek jej oddalenia 

od Rosji brakuje lekarzy i ośrodków opieki medycznej. 5 kwietnia 2014 roku ośmioro 

ochotników Sathya Sai, w tym ginekolog, endokrynolog i psycholog, pomocnik medyczny i 

dwie pielęgniarki, przeprowadziło obóz medyczny w wiosce Lublino, gdzie 83 pacjentów 

otrzymało opiekę medyczną.   

Hong Kong 

10 ochotników Sathya Sai odwiedziło 33 starszych mieszkańców domu starców  

22 IV 2014. Wygłoszone zostało wówczas krótkie przemówienie o życiu i naukach Swamiego i 

zaśpiewano kilka bhadźanów w języku hindi oraz po chińsku. Przeprowadzono medytację 

światła w języku chińskim, a mieszkańcom podano lekkie przekąski.    

W Dzień Mahasamadhi Bahagawana 14 bhaktów Sathya Sai podało śniadanie 

130 mieszkańcom Domu Miłości Matki Teresy. Po południu tego samego dnia 13 ochotników 

Sathya Sai świadczyło służbę 10 potrzebującym rodzinom żyjącym w źle utrzymanych 

budowlach zwanych „domami klatkowymi”, jak również 60 osobom starszym i rodzinom, 

które samotnie wychowują dzieci. Każdy obdarowany otrzymał 4-kg torbę ryżu, olej, 

herbatniki i makaron. Tego samego dnia około 350 osób oddanych Sathya Sai uczestniczyło 

w wieczornych bhadźanach w ośrodku Sai, gdzie została odsłonięta nowa strona internetowa 

„Sathya Sai Universe” (Wszechświat Sathya Sai). 

Brazylia 

W dniach 18-19 IV 2014 Instytut Edukacji Sathya Sai w Brazylii odbył swój X zjazd 

narodowy w swojej siedzibie głównej w Ribeirão Preto. W spotkaniu tym, o nazwie 

„Wartości ludzkie dla integralnej integracji”, uczestniczyło około 150 wychowawców z pięciu 

szkół Sathya Sai z całego kraju oraz innych. Otwarcia zjazdu dokonał sekretarz oświaty z 

zarządu miasta, wraz z przewodniczącym Instytutu. Wygłoszono 18 odczytów i 

przeprowadzono 5 warsztatów poświęconych działaniom oświatowym Sathya Sai w Brazylii. 

Od początku swego istnienia w 2000 roku, Instytut przeprowadził ponad 100 kursów, 

warsztatów i przemówień dla wsparcia zarówno rozwoju akademickiego, jak i rozwoju 

charakteru.   
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Tajwan 

Ochotnicy Sathya Sai obchodzili dzień Mahasamadhi Bhagawana na Tajwanie, podając 

jedzenie mieszkańcom domu dla upośledzonych fizycznie i umysłowo w Pali oraz 

rozmawiając z nimi i rozdając drobne podarki. Uczniowie przedszkola Śri Sathya Sai 

odwiedzili wraz z nauczycielami dwa domy starców w mieście Taipei, gdzie uczniowie ci 

zaśpiewali pieśni związane z wartościami ludzkimi, ofiarowali tym starszym ludziom masaż i z 

miłością rozdali jedzenie. Owi starsi ludzie poprosili nauczycieli o przyprowadzenie znów tych 

dzieci w przyszłości.   

Po południu, po bhadźanach nastąpiła medytacja światła w ośrodku chińskim i 

postanowiono, że odtąd medytację będzie się wykonywać po każdym spotkaniu 

bhadźanowym. Bhadźany odbyły się też w ośrodku Sathya Sai Tienmou. 

Francja 

W ośrodku Sathya Sai w Paryżu ponad 40 osób obchodziło Dzień Mahasamadhi 

Bhagawana 24 IV 2014 roku - programem nabożnym, czytaniem orędzia o medytacji dżjoti 

oraz wyświetleniem filmu wideo z bhadźanami Swamiego. Pięciu ochotników Sathya Sai 

podało jedzenie i gorącą kawę 15 bezdomnym, żyjącym w namiotach w lasach. Dodatkowo 

około 10 ochotników Sathya Sai rozdało bezdomnym, w ramach swej comiesięcznej 

działalności, jedzenie, odzież, koce, ręczniki, pastę do zębów, szczoteczki do zębów, mydła i 

inne rzeczy. Ochotnicy zapewnili też gorącą kawę i rozmawiali z tymi ludźmi bez środków do 

życia, którym w ten sposób służono. 

Tajlandia 

 20 kwietnia 2014 roku  ochotnicy Sathya Sai z ośrodków Sai Praśanti i Radźdamneo 

odwiedzili ubogą społeczność Dźadźrurat. Ochotnicy dostarczyli mleka i przekąsek około 40 

potrzebującym dzieciom, uczyli ich tajskich pieśni związanych z wartościami ludzkimi oraz 

rozdali  45-kilogramowe worki ryżu 300 potrzebującym rodzinom. Te dwa ośrodki Sathya Sai 

dały też obiad około 60 dzieciom i dorosłym z miejscowych sierocińców.   

3 maja obchodzono Dzień Iśwarammy - przedstawieniem teatralnym związanym z 

wartościami ludzkimi, a dotyczącym wzorowych żywotów Lakszmibai, Helen Keller i Florence 

Nightingale, z których wszystkie okazywały odwagę, stanowczość i ducha służby. 

Uroczystość, na którą przybyło około 360 gości, obejmowała również tajski taniec dzieci 

szkolnych Sathya Sai, a 55 uczestniczących dzieci otrzymało medale.  

6 maja ochotnicy Sathya Sai podali więźniom w miejscowym więzieniu 176 paczek puri, 

zawierających smażone ziemniaki, słodycze i ciasta.  

Nowa Zelandia 

Około 8 ochotników Sathya Sai w Nowej Zelandii prowadzi przedsięwzięcie 

społecznościowe, dające stałą pomoc potrzebującym dzieciom. Pomaga się dzieciom w pracy 

szkolnej, zapewnia śniadania i zabawia muzyką, grami i sportem. 10 maja 2014 roku około 
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20 dzieci z birmańskich rodzin oraz 10 dzieci rodzin z Wyspy Pacyficznej przyszło na 

przedsięwzięcie społecznościowe w Rongomai w Południowym Auckland, gdzie skorzystały 

zarówno z nauki, jak i otrzymały jedzenie oraz uczestniczyły w zajęciach sportowych i grach. 

Te dzieci birmańskie biorą udział w „Programie nauki i opieki” w Kościele św. Marii w Glen 

Innes, który od roku 2000 pomaga dzieciom szkolnym w ich pracy domowej. 

Włochy 

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z Włoch uczestniczyła w festiwalu „Świat, jakiego 

bym chciał” koło Mediolanu w dn. 24 IV - 4 V 2014.  Festiwal ten - obejmujący przyrodę, 

środowisko, jedzenie organiczne, dobry stan (fizyczny i psychiczny) oraz naturalne sposoby 

życia - odwiedziły setki ludzi. 25 ochotników Sathya Sai pomogło w przygotowaniu 

warsztatów Wychowania w Wartościach Ludzkich dla dzieci, stoiska z książkami, wystawy 

zdjęć i kilku konferencji dotyczących wartości ludzkich. Dzieci robiły maski, śpiewały piosenki 

i grały w przedstawieniach o wartościach ludzkich. Odwiedzający okazali żywe 

zainteresowanie programem wartości ludzkich, a wielu rodziców poprosiło, aby zawiadomić 

ich o przyszłych warsztatach i seminariach.   

Hiszpania 

Podczas Wielkanocy 18 IV 2014 w Madrycie odbyły się narodowe rekolekcje Sathya Sai 

pod nazwą „Jego życie naszym natchnieniem, Jego przesłanie wyzwaniem dla nas”. W 

zdarzeniu tym uczestniczyło 75 członków Organizacji Sathya Sai, w tym liderzy organizacji z 

Włoch, którzy skupili się na służbie oraz na tym, jak stać się przykładem Jego powszechnego 

przesłania miłości i jedności. Odbyło się kilka warsztatów, a uczestnicy podzielili się 

doświadczeniami i przemyśleniami. Wygłoszono inspirujące przemówienia o stosowaniu 

przesłania Swamiego w społeczeństwie oraz o tym, jak duchowość potrafi wszystkich 

jednoczyć. Młodzież Sathya Sai przeprowadziła „polowanie na skarb” wartości ludzkich, co 

połączyło zabawę z edukacją.   

– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai  

 

BHARAT 

Gudżarat:  

Organizacja Sewy Śri Sathya Sai z Suratu przeprowadziła 4 IV 2014 inicjację Upanajanam, 

w której, przy śpiewie mantr wedyjskich w wykonaniu 12 kapłanów, wprowadzono w mantrę 

Gajatri 18 chłopców, a wszystkie obrzędy przeprowadzono według określonego z góry 

porządku. Chłopcy dostali po trzy pary ubrań, także rodzicom dano ubrania, które mieli na 

sobie podczas tej uroczystości.  

Przewodniczący i założyciel Śri Sathya Sai Sewa Samithi w Suracie, Śri Agnihotri 

Nilkanthbhai Śastri pobłogosławił wszystkich chłopców i wyjaśnił im znaczenie mantry 

Gajatri.  



Sanathana Sarathi   lipiec  2014  

© Organizacja Sathya Sai 
29 

Do uczestnictwa w tej uroczystości zaproszono po 20 krewnych z każdej rodziny. Pod 

koniec, chłopcom i ich rodzicom dano podarunki i słodycze.  

Podobne, wspólne Upanajanam, przy uczestnictwie 12 chłopców, odbyło się w 

Ahmedabadzie.  

Harjana i Ćandigarh:  

W tygodniu Iśwarammy przeprowadzono międzyszkolne zawody deklamatorskie na 

poziomie stanowym, w celu krzewienia wartości ludzkich. Początkowo zawody te 

przeprowadzono na poziomie okręgowym 10 V 2014. Uczestniczyło w nich 180 uczniów z 

przeszło 80 szkół. Zdobywcy pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody z każdego okręgu przeszli 

do zawodów na poziomie stanowym, które przeprowadzone zostały 17 V 2014 w Jamuna 

Nagar. Łącznie uczestniczyło 21 zawodników z 8 okręgów. Zwycięzcy otrzymali od 

przewodniczącego stanowego nagrody i świadectwa. Szczegóły dotyczące zawodników 

umieszczono na stanowej stronie internetowej www.saihry.com . Zostali oni również 

przyjęci na członków stanowego klubu literackiego.   

Maharasztra i Goa:  

W Dharmakszetrze pięć niepełnosprawnych par złożyło solenne ślubowanie bycia razem 

przez całe życie, w świętym obrębie Śanti Diip w Dharmakszetrze w Dzień Śri Rama Nawami 

8 IV 2014. Przygotowało to Borivili Samithi, w połączeniu z fundacją pomocy niewidomym. 

Owych pięć par zostało połączonych węzłem małżeńskim w boskiej siedzibie Bhagawana Śri 

Sathya Sai Baby w Mumbaju wśród pomyślnych dźwięków mantr i błogosławieństw.  

Radżasthan:  

Przez cały tydzień, od 21 do 27 kwietnia, obchodzono w całym stanie Radżastan Śri Sathya 

Sai Aradhana Mahotsawę. W Dżodhpur 24 kwietnia przeprowadzono, otwarte Bhadźan 

Sandhja, podczas gdy bhaktowie z Samithi w Dżajpurze przeprowadzili Narajana Sewę i obóz 

honorowego krwiodawstwa. Sai Samithi z Udaipuru rozdało potrzebującym dzieciom  torby 

szkolne i przeprowadziło Gajatri Jadźnę. Śri Sathya Sai Sewa Samithi z Adźmer 

przeprowadziło na tę okoliczność szczególną, otwartą uroczystość, którą rozpoczęto 

Omkarem i bhadźanami, po których nastąpiło wyświetlenie pokazu wideo, ukazującego 

rozwój misji medicare Swamiego, prowadzący do zbudowania dwóch superspecjalistycznych 

szpitali w Praśanthigram i Whitefield (Bengaluru). Potem słynny artysta Śri Sathjanarajanan 

Nair złożył Bhagawanowi muzyczną dań, wykonując lubiane bhadźany Sai i trzymając 

w urzeczeniu słuchaczy przez blisko półtorej godziny.  

6 maja 2014 roku w całym stanie Radżasthan obchodzony był Dzień Iśwarammy. W 

Ajmerze przeprowadzono „Zlot Bal Wikas”, w którym dzieci i dorośli, śpiewając bhadźany, 

przeszli ulicami, z afiszami w rękach, przedstawiającymi nauki Swamiego dla ludzkości. Po 

godzinie zlot zakończył się w Ośrodku Samithi. Wieczorem odbyła się uroczystość, podczas 

której barwny występ dały dzieci.  

W Dżajpurze owego dnia zagrano nabożne przedstawienie-musicalowe pod nazwą „Suno 

http://www.saihry.com/
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Sai Ki Sundar Kahani”. W pięćdziesiąt minut przedstawiło ono całą historię życia Bhagawana 

Śri Sathya Sai Baby.   

Śri Sathya Sai Sewa Samithi z Ajmeru przeprowadziło 7 maja 2014 roku rozdawnictwo 

jedzenia i wody dla tysięcy pielgrzymów, przybywających tam, by oddać hołd słynnej na cały 

świat świątyni sufickiego świętego, Khwadźy Moinuddina Ćistego, podczas całotygodniowych 

uroczystości Urs w Adźmer.  

 

 

 


