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Sana t hana Sa ra t h i  
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SATJĘ * DHARMĘ * ŚANTI * PREMĘ * AHIMSĘ 

(prawdę * prawość * pokój * miłość * niekrzywdzenie) 
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Amrita Dhara  Orędzie Bhagawana z 1 września 1996 r. 

 

 

 

Czyż cebula zaprzestaje wydzielania swego zapachu, nawet gdy  

wysieje się ją w naczyniu na kamforę, doda wonnego piżma  

jako nawozu i podlewa perfumowaną wodą? 

 

ANANDA JEST ISTOTĄ BRAHMANA 

Studenci! 

Człowiek przede wszystkim powinien rozwijać wszystkie swoje siły fizyczne, 

umysłowe i duchowe, aby podtrzymać swoje człowieczeństwo i rozświetlić swą 

boskość. Ludzkie narodziny nie są przeznaczone do radowania się życiem fizycznym, 

materialistycznym i doczesnym. Ptaki i zwierzęta także radują się tym samym 

rodzajem szczęścia, do którego dążycie.   

Człowiek powinien zdawać sobie sprawę ze swej boskości 

Co jest zatem cechą szczególną ludzkich narodzin? Dźantunam nara dźanma 

durlabham (wśród wszystkich istot żyjących, ludzkie narodziny są najrzadsze). Co 

sprawia, iż urodzenie się jako człowiek jest rzadkie i wyjątkowe? Zwierzęta także 

spożywają jedzenie, tak jak wy i rozwijają więzi z rodziną, jak wy. Mają także, jak 

wy, pragnienia. Jeśli prowadzicie życie zwierząt, po cóż całe wasze wykształcenie? 

Czym jest widźniana (wiedza świecka), sudźniana (wiedza duchowa) i pradźniana 

(stała, zintegrowana świadomość), które zdobywacie swoją nauką? Czy całe wasze 

wykształcenie służy jedynie do napełniania brzucha? To nie jest znak 

człowieczeństwa; to nie jest cel ludzkiego życia. Człowiek powinien zdać sobie sprawę 

ze swego prawdziwego ja i uświadomić sobie źródło, z którego przyszedł.  

Karmanubandhini manuśja loke (czyny przywiązują człowieka do świata). 

Również ptaki i zwierzęta dokonują czynów. Zatem człowiek powinien wykonywać 

czyny, które są związane z prawością. Wszelka karma (czyn), której dokonuje 

człowiek, powinna wiązać się z dharmą [prawością]. Człowiek powinien używać swej 

inteligencji oraz siły rozróżniania i działać z całego serca. Przed wykonaniem 

jakiegokolwiek zadania powinien dociekać czy dany czyn jest stosowny dla istoty 

ludzkiej, czy dla zwierzęcia. W człowieku jest obecna nieskończona i niezmierzona 

Boskość. To wstyd prowadzić życie zwierząt, mając  tak święte i boskie - ludzkie 
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narodziny.  

Brahman jest wszechprzenikający. Z Brahmana wyłoniła się akasza (przestrzeń), z 

dźwiękiem jako swoją cechą. Z akaszy pochodzi wiatr, z wiatru pochodzi ogień, z 

ognia pochodzi woda, a z wody pochodzi ziemia. Na ziemi rosną zbiory, ze zbiorów 

pochodzi pożywienie, a z pożywienia powstał człowiek. Życie ludzkie jest podróżą od 

anny (pożywienia) do anandy (błogości). Zaczyna się od anny, a jej celem 

ostatecznym jest dotarcie do anandy. Pomiędzy pożywieniem, Brahmanem a anandą 

istnieje bliski związek. W rzeczywistości ananda jest istotą Brahmana. Dlatego 

opisuje się Boskość jako: Brahmanandam, parama sukhadam, kewalam 

dźnianamurtim (Bóg jest ucieleśnieniem boskiej błogości, najwyższego szczęścia, 

pełnej mądrości). Co jest źródłem brahmanandam? Jak wygląda brahmanandam? 

Jest to stan najwyższego szczęścia. Skąd pochodzi to najwyższe szczęście? Pochodzi z 

pełnej mądrości. Ananda, pochodząca z mądrości, jest podstawą życia ludzkiego na 

świecie. Ale dzisiaj człowiek nie jest zdolny uświadomić sobie, czym jest prawdziwa 

ananda. Nie wie, czym jest prawdziwe szczęście. Materialne i ziemskie szczęście 

uważa za prawdziwe. Jak długo trwa ziemskie szczęście? Jest jak przemijające chmury. 

Czy do takiego szczęścia powinniście dążyć? Mówiłem wam to wiele razy. Adi 

Śankara także nauczał tej samej prawdy. Niektórzy z was mogą pomyśleć, że Swami 

powtarza ciągle te same rzeczy. Chcę zadać wam pytanie. Dlaczego ciągle napełniacie 

ten sam brzuch? Czy nie po to jecie trzy razy dziennie, żeby napełniać ten sam brzuch? 

Sami nie wiecie, jak wiele toreb ryżu zjedliście dotąd i ile jeszcze zjecie.  

Ciężko walczycie w życiu jedynie dla napełniania brzucha. Zdobywacie 

różnorodną wiedzę z różnych dziedzin. Ale nie jesteście w stanie cieszyć się pełną 

błogością. Przyjmijcie więc schronienie w Bogu i rozmyślajcie o Nim. On z pewnością 

pokaże wam właściwą ścieżkę.  

Spożyliście niezliczone torby ryżu. Pomimo to wasz brzuch nie jest pełen. Dlatego 

też powinniście wciąż słuchać tych samych nauk, spożyć ich esencję, wprowadzić je 

w życie i zaznać błogości. Adi Śankara powiedział:  

Ma kuru dhana dźana jauwana garwam, 

harathi nimeśath kalah sarwam. 

(Nie bądź dumny ze swego majątku, potomstwa i młodości; fala czasu może je 

zniszczyć w jednej chwili).   

Całe życie spędzacie na ziemskich dążeniach. Zgłębiacie tak wiele przedmiotów, 

czytacie tak wiele książek i zdobywacie wiele stopni naukowych, ale po co? Jak 

dalece wprowadziliście w życie zdobytą wiedzę? Wcale jej nie wprowadziliście. Jeśli 

jedzenie, podane na talerzu, ma dotrzeć do waszego żołądka, musicie użyć rąk i ust. 

Tak samo, aby zaznać szczęścia, musicie wcielić w życie przynajmniej trochę z tego, 

czego się nauczyliście. Po co wam wykształcenie, którego nie stosuje się w życiu? Tak 

wykształceni ludzie są ciężarem na ziemi. Nie tak powinniście prowadzić swoje życie. 

Powinniście służyć społeczeństwu i powstrzymać chaos, jaki dzisiaj panuje w 
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społeczeństwie. Jedynie dzięki wykształceniu człowiek może to uczynić. Tylko 

studenci będą mogli rozwiązać problemy społeczeństwa, ale stają się niezdolni do 

tego, wskutek swego samolubstwa i interesowności. Właściwie prowadzą życie 

zwierząt. To nie jest celem wykształcenia. Zdobywszy ludzkie narodziny powinniście 

tworzyć ideały dla społeczeństwa. Jakiego rodzaju ideały? Ideały stosowne dla istoty 

ludzkiej.  

Co jest celem życia? Wspominałem o tym wczoraj. Nawet martwy królik ma jakąś 

wartość, ale nie martwe ciało istoty ludzkiej. Nawet sandały są dozwolone w domu, 

ale nie martwe ciało. Czy taka jest wartość człowieka? Nie, nie. Dociekajcie, skąd 

przyszliście. Uświadomcie sobie swoje prawdziwe ja i dotrzyjcie do źródła swego 

pochodzenia. To właśnie macie poznawać. W celu poznania tej prawdy powinna 

ujawnić się w was boskość. Powinniście nie tylko uświadomić sobie własną boskość; 

powinniście wszędzie widzieć boskość. Właściwie cały świat jest boski i pełen 

błogości. Smutek w ogóle nie istnieje. W takim razie, dlaczego zaznajecie smutku i 

niedoli? Dlaczego jesteście opętani błahymi ziemskimi pragnieniami? 

Odpowiedzialne za to jest wasze przywiązanie do ciała. Człowiek, który ma być 

atmabhimanim (miłośnikiem atmy), stał się dziś dehabhimanim (miłośnikiem ciała 

fizycznego).   

Ciało jest złożone z pięciu żywiołów i wcześniej czy później musi zginąć, jednak 

dla mieszkańca ciała nie ma ani narodzin, ani śmierci.  Mieszkaniec nie ma 

jakiegokolwiek przywiązania i jest on wiecznym świadkiem. Szczerze mówiąc, 

mieszkańcem tym, który ma postać Atmy, jest sam Bóg.     

Po co zostało dane człowiekowi ciało? To święte ciało ludzkie zostało dane 

człowiekowi, aby poszło ścieżką prawości, żywiło dobre myśli i dołączało do dobrego 

towarzystwa. Właśnie to Gargi powiedziała mędrcowi Jadźnawalkji podczas debaty 

na dworze króla Dżanaki.  

Prawdziwą wiedzą jest uświadomienie sobie jedności   

Dżanaka zwołał na swoim dworze wielkie zgromadzenie uczonych i mędrców, by 

przeprowadzić dyskusję o tym, co jest wieczne a co krótkotrwałe, co jest kszetrą 

(polem, sferą) a kto jest kszetradźnią (znawcą pola). Rozprawa ta trwała przez 21 dni. 

Na koniec powstał Jadżnawalkja i rzekł, że jest gotów odpowiedzieć na każde pytanie 

jakie może być postawione na tym zgromadzeniu. Podniosła się Gargi i spytała go: 

„Co rozumie się przez dźnianę?” Jadźnawalkja rzekł: Adwaita darśanam dźnanam 

(doznanie niedwoistości jest mądrością [tj.dźnianą]). Gargi powiedziała: „Tak, 

przyjmuję to, co powiedziałeś. Osoba, która przestrzega różnic, nie jest dźnianim. 

Prawdziwym dźnianim jest ten, kto ma ekatma bhawę (poczucie jedności). Tylko 

taka osoba jest prawdziwym uczonym. Pandita samadarśina (Panditem jest 

człowiek, który jest zrównoważony). Gargi była wielką uczoną i pod względem 

wiedzy nikt nie mógł się z nią równać. Wiedza jest prawdziwą ozdobą człowieka.  

Fale są ozdobą oceanu, 
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domy są ozdobą wioski, 

lotos jest ozdobą jeziora, 

księżyc jest ozdobą nieba, 

wiedza jest ozdobą człowieka. 

 

Dwudziestego pierwszego dnia, kiedy zakończyła się ta debata, trzeba było 

wybrać kogoś z tego zgromadzenia uczonych i mędrców aby uczcił króla Dżanakę. 

Dżanaka znany był jako wideha - ten, który zupełnie nie jest przywiązany do ciała. Z 

uwagi na głęboką wiedzę i mądrość Gargi, uznano ją za osobę najbardziej zasługującą 

na to, aby uczcić króla Dżanakę. Na takim wielkim zgromadzeniu wybitnych 

uczonych i mędrców, król Dżanaka postanowił przyjąć ów honor z rąk Gargi. 

Mężczyźni i kobiety są różni tylko w wyglądzie, ale wiedza jest wspólna dla 

wszystkich. Bóg jest jeden i ten sam dla każdego, podobnie też - cel. Nie ma żadnej 

różnicy między mężczyznami, kobietami, dziećmi, młodzieżą i osobami sędziwymi, 

jeśli chodzi o wiedzę, ani też nie ma żadnej różnicy na podstawie rodu i różnych 

odcinków [etapów] życia. Wiedza jest jedna. Ekam sath wiprah bahudha wadanti 

(prawda jest jedna, ale mędrcy określają ją różnymi nazwami). Prawdziwą wiedzą jest 

uświadomienie sobie jedności. Dotarcie do tej świadomości nie jest jednak łatwe. 

Mimo to powinniście czynić wysiłki, aby ją osiągnąć. Jeśli podążycie zaleconą 

ścieżką, dotrzecie do celu. Przez stałe ćwiczenie można stać się dobrym śpiewakiem. 

Nawet owoc nim smakuje słodko, kiedy się go ciągle żuje. Drewno sandałowe 

wyżłobi wapień, jeśli będzie ciągle pocierany. Im bardziej obrobi się diament, tym 

większa będzie jego wartość.   

Ciągłym ćwiczeniem można osiągnąć wszystko. Chodzenie, czytanie, jedzenie, 

pisanie - wszystko wymaga ćwiczeń. Ileż musicie ćwiczyć, aby jeździć rowerem. 

Możecie upadać dowolną ilość razy, czy jednak rezygnujecie z ćwiczenia? Niestety, na 

ścieżce duchowej rezygnujecie ze swego postanowienia po pierwszej porażce. We 

wszystkich innych wysiłkach, pomimo wszelkich przeszkód, nie zaprzestajecie 

wysiłku. W rzeczy samej, powinniście okazywać tę samą stanowczość, a nawet 

większą na ścieżce duchowej. Dlaczego? Duchowość bowiem prowadzi was do celu 

ludzkiego życia.  

Boskie imię uświęca atmosferę 

Ludzkie narodziny są warte zachodu jedynie wtedy, gdy dociera się do celu życia. 

Osiągnąwszy ludzkie narodziny, powinniście starać się o spełnienie tego celu i zdobyć 

uznanie wszystkich. Czujecie się przygnębieni, kiedy stajecie w obliczu porażki, a 

uszczęśliwieni, gdy spotyka was powodzenie. Skąd taka potrzeba, by wpadać w 

przygnębienie podczas trudności, a radować się, gdy spotka was szczęście. Szczęście 

nie ma żadnej wartości, jeśli nie towarzyszą mu trudności.  

 

Ludzie zasiewają gorzkie nasiona, a oczekują słodkich owoców.  
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Wynik jest taki, że muszą jeść gorzkie owoce, kłócą się i obwiniają  

mnie za swe cierpienie. 

Czy na tym polega człowieczeństwo! To jest wbrew prawom przyrody. Jakie jest 

nasiono, taki jest owoc. Jeśli chcecie cieszyć się słodkimi owocami, powinniście siać 

dobre nasiona. Ludzie dążą do szczęścia w życiu ziemskim. Początkowo może ono 

wyglądać bardzo przyjemnie, ale szczęście to zmniejsza się wraz z upływem czasu. 

Mówiłem studentom to wielokrotnie. Kiedy nowożeńcy idą na przechadzkę do parku 

i mąż zauważa, że jest przed nimi cierń, odciąga natychmiast żonę, mówiąc: „Cofnij 

się, przed tobą jest cierń”. W tym czasie żona jest dla niego wszystkim. Po sześciu 

miesiącach, mąż w podobnej sytuacji ostrzega jedynie żonę: „Uważaj na cierń”. Po 

kolejnych sześciu miesiącach, krzyknie na nią: „Czy  nie widzisz ciernia?”. Ziemska 

miłość ciągle się zmniejsza, dzień za dniem. Tylko miłość boska ciągle się zwiększa.   

Ten, kto buduje ścianę, będzie wspinał się coraz wyżej gdy ta ściana rośnie, ale 

ten kto kopie studnię będzie schodził coraz to niżej. 

Droga do góry lub ześlizgiwanie się w dół zależą tylko od działań człowieka.  

Niektórzy chłopcy mówią:  „Co robić, kiedy wszyscy naciskają mnie, żebym się 

ożenił?”. To ci dopiero. Jeśli ktoś nie jest zainteresowany, cóż mogą zrobić krewni? 

Jeśli ktoś zmusza was do wypicia trucizny, czy wypijecie ją?  Wasze pragnienia są 

odpowiedzialne za wasze cierpienie, a wasze myśli są odpowiedzialne za wasze 

szczęście, jak również za smutek. Zaprawdę, wasze szczęście jest niebem, a wasz 

smutek piekłem. Dlatego powinniście opanować własne myśli. Rozwijajcie jedynie 

szlachetne myśli. Tylko wówczas rozkwitnie w was i zajaśnieje człowieczeństwo.  

Świat jest dziś w stanie zupełnego chaosu. Gdziekolwiek spojrzeć, rośnie niepokój 

i poruszenie we wszystkich krajach. Aby wypędzić aśanthi (niepokój) i wprowadzić 

praśanthi (najwyższy spokój), szerzcie chwałę boskiego imienia. Każda ulica i każda 

piędź przestrzeni powinny rozbrzmiewać śpiewem boskiego imienia. Dopiero wtedy 

będzie na świecie pokój i pogodny spokój. Kiedy śpiewacie bhadźany, święte 

wibracje są niesione przez fale dźwiękowe do wszystkich zakątków świata. Nie ma co 

do tego najmniejszej wątpliwości. Kiedy ktoś wygłasza przemówienie w Radio Delhi, 

jak możecie słuchać go w Prasanthi Nilayam? Dźwięk ten przynoszą wam fale 

elektromagnetyczne w przestrzeni. Kiedy śpiewa się boskie imię, święte wibracje 

wytwarzane w ten sposób rozprzestrzeniają się wszędzie i przepędzają zło oraz 

negatywne wibracje w powietrzu. Kiedy wdychacie takie święte wibracje, rozwijacie 

w sobie święte uczucia. Jeśli zanieczyszczacie atrmosferę złymi wibracjami, będziecie 

musieli wdychać jedynie złe wibracje. Jakiego rodzaju wibracje wdychacie, takie 

rozwijacie w sobie myśli. Powiedziałem już wam wcześniej: jaki ogień, taki dym; jaki 

dym taka chmura, jaka chmura taki deszcz; jaki deszcz takie zbiory i takie pożywienie; 

jakie pożywienie taka głowa.  
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Jedzcie tylko czyste i sattwiczne pożywienie 

Powinniście zrozumieć związek pomiędzy jedzeniem, głową a Bogiem. Żeby 

cieszyć się dobrym zdrowiem, powinniście jeść tylko dobre pożywienie. Zadbajcie o 

swoje nawyki żywieniowe. Nie jedzcie wszystkiego bez wyjątku. Ludzie rozmawiają o 

jedzeniu sattwicznym.O tym, że jedzenie sattwiczne  to mleko, owoce i warzywa. 

Jednak nawet one stają się tamasowe, jeśli spożywacie je w nadmiarze. Przede 

wszystkim, jeśli chcecie rozwinąć w sobie sattwiczne uczucia, powinniście brać kąpiel 

pomiędzy piątą a szóstą rano. Nazywa się ją daiwa snanam (boską kąpielą). Kąpiel 

pomiędzy szóstą i siódmą to manawa snanam (kąpiel ludzka), a ta po siódmej to 

rakszasa snanam (kąpiel demoniczna). Całe wasze życie zostanie uświęcone, jeśli 

będziecie oczyszczali swe serce podczas Brahma muhurty [tj. w godz. 3-6 rano] 

poprzez rozwijanie w sobie świętych uczuć. 

Jedzcie tylko świeże jedzenie. Nie jedzcie jedzenia, które zostało przygotowane 

poprzedniego dnia.  

Do przyrządzania jedzenia konieczny jest olej. Lekarze mówią, że nadmiar oleju 

zwiększa poziom cholesterolu. Jednak cholesterol jest również potrzebny. Dlatego nie 

jedzcie pożywienia, które jest zupełnie pozbawione oleju. Powinniście jeść 

pożywienie zrównoważone. Co rozumie się przez jedzenie sattwiczne? Jeśli 

pożywienie jest smaczne, ludzie przejadają się. Ten rodzaj przejadania się jest bardzo 

powszechny, kiedy ludzie uczestniczą w ucztach z takich okazji jak wesela. Nie jest to 

skłonność sattwiczna. Od stołu powinniście wstawać równie lekko, jak wtedy, kiedy 

zasiadaliście do jedzenia. Kiedy siadacie, żeby zjeść, jesteście bardzo czynni i ruchliwi, 

ale po jedzeniu ciężko wam nawet wstać na skutek przepełnienia żołądka. Jest to 

skłonność tamasowa (gnuśna). Powinniście przestać jeść, kiedy czujecie, że możecie 

jeszcze zjeść trochę więcej.   

Warzywa są pożywieniem sattwicznym. Zielone liście są bardzo dobre dla 

zdrowia. Na rynek wchodzi obecnie wiele nowych odmian warzyw. Warzywa, które 

uprawia się przy użyciu szkodliwych chemikaliów i pestycydów, są odpowiedzialne 

za wiele chorób, jakie dotykają dziś człowieka. Jeśli wyjaśniłbym wam to 

szczegółowo, moglibyście nawet nabawić się wstrętu do warzyw. W dawnych 

czasach strąki chili były małe, a mimo to jeden wystarczył dla 5-6 członków rodziny, 

był bowiem bardzo ostry. Dzisiaj jednak uprawia sie chili wielkich rozmiarów przy 

użyciu nawozów chemicznych. Nawet jeśli zjecie całą chili, nie stwierdzicie, aby była 

ona bardzo ostra.   

Powinniście pytać również o to, gdzie uprawia się te warzywa. W mieście 

Bengaluru znajdujecie wiele odmian. Kalafior jest także wielki, podobnie kapusta. Ale 

jak są one uprawiane? Uprawia się je podlewając wodą ze ścieków. Jedzenie takich 

warzyw wywołuje wiele chorób. Rząd powinien powstrzymać te złe praktyki.  

Warzywa opryskuje się także wieloma rodzajami środków owadobójczych. Ludzie 

z miasteczek i miast są tego świadomi i myją warzywa przed pokrojeniem ich i 
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ugotowaniem, ale ludzie ze wsi padają ofiarą chorób, bo nie myją warzyw, 

nieświadomi istnienia szkodliwych chemikaliów, jakimi zostały opryskane. Skutek 

jest taki, że środki owadobójcze, które miały zabijać owady, w rzeczywistości zabijają 

ludzi poprzez wywoływanie śmiertelnych chorób, takich jak rak i atak serca.  

Mało tego, nawet umysł człowieka zostaje skażony z powodu takiego 

zanieczyszczonego pożywienia. Człowiek, który ma prowadzić bardzo czyste życie, z 

powodu złego odżywiania prowadzi nieświęte życie. Zamiast dobrych, w jego sercu 

przeważają negatywne uczucia.  

Mleko uważa się za pożywienie sattwiczne. Jednak nie powinno się pić mleka 

tłustego, ponieważ rodzi ono uczucia tamasowe. Tak czy owak, mleko tłuste nie jest 

dziś nigdzie dostępne. Sprzedawcy mleka sami je rozcieńczają, dodając do niego dużo 

wody. W tym sensie robią dla nas coś dobrego. Tłuste mleko daje wam więcej 

tłuszczu i siły, jednak rozwija także ospałość umysłową. Musicie rozwijać siłę 

fizyczną, do czego konieczne jest zrównoważone jedzenie. Możecie jeść ryż i ćapati 

(naleśniki).  Powinniście rozwijać siłę umysłu, aby odpędzać negatrywne myśli. 

Kiedy wasz umysł jest silny, pozostajecie spokojni w obliczu trudności i smutków.   

Osiągnijcie wyżyny  duchowości  

Studenci! 

Nie lekceważcie tego, co mówię o jedzeniu mięsa, że jest bardzo złe. Gdy jecie 

mięso zwierzęce, rozwijacie w sobie zwierzęce cechy, jak też wiele chorób. Nie tylko 

to - bardzo szkodliwym nałogiem jest palenie. Wyrządza wielką szkodę waszym 

płucom. Z pomocą tlenu, płuca oczyszczają krew, którą serce dostarcza do wszystkich 

części ciała. Zarówno serce jak i płuca są bardzo ważnymi częściami ludzkiego ciała. 

Dlatego właśnie lekarze wykonującą operację serca, korzystają pomocy maszyny 

płuco-serca.  

Z powodu palenia żyły niosące krew stają się twarde. Skutkuje to tym, że serce 

poddane jest większemu ciśnieniu. W gazetach widzicie reklamy papierosów. 

Umieszczają wielką reklamę, ale na dole piszą małymi literami: „Palenie jest 

szkodliwe dla zdrowia”. Niestety, rząd nie wprowadza zakazu palenia, bo zyskuje 

duży dochód z podatku na papierosy. Widzi jedynie ten dochód, ale nie utratę życia 

wielu ludzi, spowodowaną paleniem.  

Jak wytłumaczyć złe skutki palenia papierosów? Oto mały przykład. Przybliżcie 

jakąś białą tkaninę do ust kogoś, kto pali. Kiedy wydycha, tworzy  na tej białej 

tkaninie żółtą plamę. Jeśli od tego dymu biała tkanina staje się brudna, możecie sobie 

wyobrazić jak wiele szkody sprawi on wszystkim częściom ciała. Tytoń zawiera 

nikotynę, która jest bardzo szkodliwa dla zdrowia.  

Studenci powinni spożywać tylko sattwiczne jedzenie i rozwijać siłę fizyczną i 

umysłową. Jeśli będziecie rozwijać siłę fizyczną i umysłową, wasza moc duchowa 

również się zwiększy. Gdy będziecie szli ścieżką duchowości, będziecie wolni od 
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wszelkich wątpliwości i złudzeń. To właśnie złe jedzenie wywołuje złe skłonności, 

takie jak złość, żądza, napięcie itd. i powoduje wszystkie problemy. Dlatego 

powinniście zawsze jeść sattwiczne pożywienie. Moim zdaniem, powinniście 

osiągnąć taki stan zdrowia, w którym nie będziecie potrzebować żadnych leków. To 

ciało wkroczy zaraz - za dwa miesiące -  w 71. rok życia. Wierzcie czy nie, ale jak dotąd 

nie zjadłem ani jednej pigułki. A jednak  nie mam żadnych kłopotów ze zdrowiem. 

Potrafię stawić czoła każdej sytuacji. Nie używam żadnych boskich mocy, żeby 

utrzymywać swoje ciało. Z fizycznego punktu widzenia moje ciało jest takie samo jak 

wasze. Dlaczego więc jestem  w stanie zachować dobre zdrowie? Tylko z powodu 

umiaru w jedzeniu i nawykach.  

Niektórzy studenci mają niepożądane nawyki, niszczące ich zdrowie. Powinni 

całkowicie uwolnić się od nich. Jeśli powstaje w was jakieś złe uczucie, przypomnijcie 

sobie dziesięć razy: „nie jestem zwierzęciem, jestem człowiekiem”. Mówcie z pełnym 

przekonaniem, że jesteście istotą ludzką. Wówczas wasze zwierzęce myśli natychmiast 

znikną. Jest to łatwy sposób zahamowania waszych złych myśli. Powinniście 

osiągnąć w duchowości podniosłe wyżyny i krzewić na świecie ścieżkę duchowości. 

Tylko wtedy zostaną pokonane niepokój, strach i nikczemność, panujące obecnie na 

świecie.  „ 

Studenci! 

Nie uważajcie się za zwyczajne ludzkie istoty. Jesteście Bogiem, jesteście Bogiem. 

Jeśli ktoś was spyta, gdzie jest Brahman, powinniście oświadczyć: aham brahmasmi 

(ja jestem Brahmanem).  

Powinniście powiedzieć jestem Brahmanem, z odwagą i przekonaniem.  Tego 

właśnie uczą Wedy. Jeśli będziecie ciągle przypominali sobie: jestem Brahmanem, na 

pewno uwolnicie się od bhramy (złudzenia).    

(Bhagawan zakończył orędzie bhadźanem Gowinda Gopala Prabhu Giridhari) 

– Z orędzia Bhagawana wygłoszonego w sali Sai Kulwant w Prasanthi Nilayam – 

1 września 1996 roku. 
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 BURRA KATHA O ŻYCIU MATKI IŚWARAMMY   

Starożytna odmiana sztuki ludowej ze stanu Andhra Pradesh -  „burra katha” - 

ożyła w Prasanthi Nilayam, kiedy trzech doktorantów Instytutu Wyższej Wiedzy Śri 

Sathya Sai z Prasanthi Nilayam wystąpiło 27 lipca 2014 roku. Występ ukazywał 

znakomite życie Matki Iśwarammy, naświetlając jej prostotę, czystość i współczucie. 

Upiększony słodkimi tekstami piosenek i trafnymi rozmowami, oczarował bhaktów 

przez blisko godzinę.  

Następnie odbywały się bhadźany, zakończone odtworzoną z nagrania pieśnią 

Pibare Rama Rasam w wykonaniu Bhagawana.  

Uroczystość ta, rozpoczęta o godz. 5:00 po południu, dobiegła końca wraz z arati o 

6.30.   

 MUZYKA NABOŻNA BHAKTÓW Z WIELKIEJ BRYTANII   

Grono bhaktów, w tym uczniowie Bal Wikas, przybyło z Wielkiej Brytanii z 

pielgrzymką do Prasanthi Nilayam i wystąpiło 1 sierpnia br. z muzyką nabożną, pod 

nazwą  „Sai Samarpan – nasza droga do Sai”. Rozpocząwszy o godzinie 5:00 po 

południu, bhaktowie z Wielkiej Brytanii wykonali poruszające duszę pieśni nabożne 

w językach: hindi, angielskim, tamilskim i telugu. Objęły one karnatyjskie utwory 

muzyczne, bhadźan Miry i pieśni zbiorowe. Swój znakomity, 50-minutowy występ 

zakończyli zaś pieśnią Dźai Ma Sai Ma, ofiarowując Bhagawanowi swe pełne 

oddania serca.  

 PIELGRZYMKA BHAKTÓW EUROPEJSKICH 

W ramach pielgrzymki do Prasanthi Nilayam w dniach 1-8 sierpnia br., ponad stu 

wielbicieli z krajów strefy 7 Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai, a mianowicie z 

Austrii, Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Grenlandii, 

Węgier, Islandii, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Słowacji i 

Szwecji wystąpiło z chóralnym programem pieśni nabożnych pod nazwą 

„Wdzięczność”, w hali Sai Kulwant, 7 sierpnia br. Rozpocząwszy swój znakomity 

występ o 5:00 po południu Ganapati Prarthaną (modlitwą do Pana Ganeśi) w 

sanskrycie, śpiewacy wykonali 17 poruszających duszę pieśni nabożnych w 9 

językach, opiewając chwałę Bhagawana  sercami pełnymi oddania i wdzięczności 

przez ponad godzinę, a kończąc pieśnią Sai Ma, Sai Ma. Następnie wyświetlony 

został krótki film wideo, ukazujący piękno tych krajów oraz działania służebne 

podejmowane w nich przez Organizację Sai. 

Następnie odbyły się bhadźany i rozdano prasadam. Uroczystość zakończyło o 

6.30 Arati, po wyświetleniu filmu wideo ze śpiewanym przez Bhagawana bhadźanem 
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Gowinda Kriszna dżaj.  

 

Na okoliczność 68. Dnia Niepodległości Indii, 15 sierpnia br. doktoranci Instytutu 

Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai w Prasanthi Nilayam wystawili w hali Sai Kulwant 

przedstawienie pt. Badlenge hum, badlega watan (Naród uczyni postęp, kiedy 

przemienione zostaną jednostki). Rozpocząwszy wierszem o chwale Bharatu 

śpiewanym przez Bhagawana, przedstawienie to ukazało, w jaki sposób zmiana w 

postawie lekarza szpitalnego nie tylko uratowała życie syna ubogiego sprzedawcy 

herbaty, ale wywołała również zmianę w całym systemie szpitalnym, podkreślając 

wagę przemiany jednostkowej dla postępu i dobrobytu kraju.   

Następnie odbyły się krótkie bhadźany.  

 ŚRI KRISZNA DŹANMASZTAMI 

Głębokim żarem nabożnym odznaczyły się obchody święta Śri Kriszna 

Dźanmasztami w Prasanthi Nilayam 18 sierpnia br. Uroczystości poranne rozpoczęły 

się od muzyki, po której popłynęły pełne uczuć pieśni nabożne, stotry (wiersze) i 

zaczął się barwny taniec studentów uniwersytetu. Kiedy studenci zaczęli swój 

występ, do Sai Kulwant wkroczył uroczysty pochód ślicznie ozdobionych krów, 

prowadzony przez śpiewających Wedy studentów. Starsi administratorzy aszramu 

nakarmili potem te krowy, jak również ptaki, jelenie i króliki. Później krowom 

ofiarowano arati i uroczysty pochód powrócił do Gokulam. Tymczasem studenci 

nadal śpiewali - Pandurangasztakam, Madhurasztakam, utwór karnatyjski oraz 

zagrali krótkie przedstawienie taneczne o życiu Pana Kriszny. Swój znakomity występ 

zakończyli bhadźanem Narajan Bhadźa Narajan.  

Uroczystość wieczorną studenci otworzyli śpiewaniem Wed o godz. 4.30. 

Następnie odbyło się pouczające przemówienie o deklaracji Pana Kriszny dla 

ludzkości, wygłoszone przez Śri Premę Anosha, wychowanka Instytutu Wyższej 

Wiedzy Śri Sathya Sai, pracującego w Radiu Sai. Przytaczając dla zobrazowania 

swego przemówienia wiersze z Bhagawadgity, mówca podkreślił deklarację Pana 

Kriszny o tym, że całkowite poddanie się Panu zapewnia człowiekowi zbawienie i 

uwolnienie od wszelkich grzechów.  

Po tym wystąpieniu wyświetlono film wideo z uroczystości wcześniejszych świąt 

Śri Kriszna Dźanmasztami, przedstawiający Bhagawana karmiącego Sai Gitę i krowy 

oraz obficie błogosławiącego bhaktów, uczniów i studentów.  

Następnie odbyły się krótkie bhadźany, zakończone pieśnią Narajan Bhadźa 

Narajan, śpiewaną [z nagrania] przez Bhagawana.   

Wcześniej - 17 sierpnia br. - w przeddzień Śri Kriszna Dźanmasztami, z uczoną 

mową wystąpił dr Dź. Suman Babu, starszy bhakta Bhagawana. Przywołując dla 

zobrazowania swego przemówienia różne wydarzenia ukazujące boskość Bhagawana, 

uczony mówca powiedział, że Bhagawan Baba jest nikim innym, jak samym panem 
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Kriszną.  

Po przemówieniu został wyświetlony film wideo z orędziem Bhagawana, w 

którym opowiada On, jak Pan Kriszna ukazał gopalom (pasterzom) swoją boskość i 

uratował ich od wszelkich niebezpieczeństw. Bhagawan opowiedział także o tym, jak 

intuicja doprowadziła rosyjskiego mistyka Wolfa Messinga do Kamalapuram i jak 

zatopił się on w ekstazie po dostąpieniu darszanu Bhagawana. Swoje orędzie 

Bhagawan zakończył bhadźanem Gowinda Kriszna dźaj. Po orędziu Bhagawana 

nastąpiły bhadźany.  

 

 

 

 

 

 

K.R. Prasad 

 
Jestem prawie nieznany wśród bhaktów Bhagawana Baby, chociaż ci z 

dawniejszych czasów, którzy tu jeszcze są, mogą mgliście przypominać sobie mój 

długi związek - kilkudziesięcioletni - z Bhagawanem i to, co mogę nazwać swym 

bliskim związkiem z nim. Ale z wyjątkiem krótkotrwałych odwiedzin w Prasanthi 

Nilayam w ubiegłym roku, nie byłem w aszramie od 2000 roku.   

Ów doniosły dzień w sierpniu z 2000 roku jest wciąż żywy w mojej pamięci. 

Wówczas skłonny byłem myśleć, iż okoliczności powodujące mój wyjazd z aszramu 

były spowodowane przez innych; wkrótce jednak uświadomiłem sobie, że jest to 

krok ku spełnieniu jakiegoś boskiego zamysłu. Swami nadal jest nierozdzielną częścią 

mojego życia - od owego zimowego poranka na początku lat 70. XX wieku, kiedy 

odwiedził On  nasz dom w Manipal na prośbę mej żony, której rodzina była z Babą 

od dawna. Na przestrzeni 30 lat doświadczyliśmy wielu przeżyć z Nim związanych - 

niektóre były zadziwiające, a inne ogromnie podnoszące na duchu. Jest On duchem 

sprawczym, stojącym za każdym istotnym działaniem w naszym życiu. To właśnie On 

podpowiada mi, żebym podzielił się kilkoma wydarzeniami z Czytelnikami 

Sanathana Sarathi. 

Boska łaska darszanu 

Pierwszym z nich jest zdarzenie, w którym uczestniczyło i które widziało wielu 

bhaktów, w owych latach, kiedy to Bhagawan w swój niewytłumaczalny, anielski 

sposób sunął o świcie, obdarzając swoim boskim darszanem oczekające chciwie 
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tysiące ludzi w hali Sai Kulwant i wokół niej. Tę pogodną, uroczystą i 

wysublimowaną ciszę o świcie wzmacniały łagodne brzmienia muzyki, zwiastujące 

to, że Swami wyszedł ze swego mieszkania. Wyłaniała się tam  drobna postać w 

czerwonej szacie, płynąca naprzód niemal bez dotykania stopami ziemi, wzdłuż 

darszanowych rzędów z tysiącem twarzy wzniesionych w górę w nadziei i 

oczekiwaniu jakiegoś słowa z Jego ust, spojrzenia Jego eterycznych oczu, a niektóre 

dusze o wielkich dążeniach - nawet więcej. Trudno jest wyobrazić sobie coś bardziej 

transcendentalnie i bosko wspaniałego, bardziej nieodparcie wzniosłego niż widzenie 

na tym świecie Istoty nie z tego świata. Wśród tych tysięcy zgromadzonych nie ma 

nikogo, kto nie byłby poruszony. Niewysłowione spełnienie wypływa z każdego 

wilgotnego oka, pijącego ten niebiański widok; piękna, które zawsze daje radość.   

Każde oko skupione na tej anielskiej postaci z zapartym tchem czeka na jego gest, 

dotyk dłoni, poklepanie, ujmujący uśmiech, kochające spojrzenie, a nawet gest 

zapraszający na upragnioną audiencję. Tylko ci, co doświadczyli tego przeżycia, mogą 

rozumieć duchowe przeniesienie na  wyższą płaszczyznę, na którą każdy był chociaż 

na kilka minut podnoszony, kiedy Swami zbliżał się do werandy przed pokojem 

rozmów. Och! Czego byśmy nie dali, aby kąpać się znowu w falach miłości i ciepła, 

jakie płynęły od Baby w tamtych chwilach czystej ekstazy!   

Doświadczenie zmartwychwstania 

W połowie lat 80. w Bangalore (obecnie Bengaluru), doznałem dwóch zawałów 

serca, z których drugi był niemal śmiertelny. To sprawiło, że udałem się do Stanów 

Zjednoczonych, aby rozważyć operację wszczepienia bajpasów. Nie potrzeba 

właściwie dodawać, że odbyło się to za pozwoleniem Swamiego i z jego 

błogosławieństwem. Zostałem zoperowany w szpitalu społecznym w Fort Myers na 

Florydzie 9 października 1985 roku. Kardiologia nie była wtedy tak zaawansowana, 

jak dzisiaj. Sądzę, że pacjentowi przez dość długi czas po operacji podawano silne 

środki uspokajające. Opowiem, czego doświadczyłem, będąc w stanie, kiedy nie 

byłem świadomy niczego poza owym przeżyciem.   

Byłem w dziwnym miejscu i z dziwnymi stworzeniami, które stały przy 

podziemnym grobowcu. Wszedł Swami w swojej czerwonej szacie, z dłońmi 

splecionymi na plecach. Przeszedłszy się parę razy w jedną i drugą stronę, zapytał 

rozkazującym głosem: 

- Gdzie jest ciało Prasada? 

Tamte stworzenia odpowiedziały: 

- Jest ono wraz z setkami ciał, które umarły i są trzymane tutaj.  

Głos Swamiego zagrzmiał władczo: 

- Nie! Prasad nie jest martwy. Wyjmijcie tamto ciało. 

Dziwne stworzenia bojaźliwie wyłowiły moje ciało, położyły je przez nim, a 

potem zniknęły. W chwili następnej odzyskałem przytomność i byłem na sali 
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szpitalnej, w pełni żywy, choć niezbyt ruchliwy.  Dziwne, że podczas całego okresu 

mego powrotu do zdrowia i później, aż do chwili obecnej, nie zaznałem ani odrobiny 

bólu z powodu tamtej operacji. 

Powróciłem do Indii 19 listopada, a trzy dni później, po południu byłem przed 

jego świętym obliczem. Swami powitał mnie uściskiem i wziąłem udział w 

uroczystym pożegnaniu absolwentów na stadionie Hill View. Sędzia Eradi otrzymał 

polecenie zabrania mnie tam swoim samochodem. Podczas swych następnych 

odwiedzin w Puttaparthi, kilka dni później, opowiedziałem Bhagawanowi o całym 

tym zdarzeniu. Jedyną Jego odpowiedzią był piękny uśmiech. 

Wizja świetlanej postaci   

Drugie zdarzenie miało miejsce dużo później, w połowie lat 90., kiedy Swami 

zmienił swoje mieszkanie na to położone na tyłach hali Purnaćandra. Mieszkał tam 

na pierwszym piętrze, dokąd prowadziła winda, a zjeżdżał na dół, aby dawać darśan. 

Z windy wchodziło się do pokoju, z którego trzeba było zejść stopień czy dwa, żeby 

dojść do korytarza (werandy), wychodzącego na otwartą przestrzeń, blisko rzędów 

darśanowych. Ci z nas, co mieli zaszczyt tam wejść, zwykle czekali w tym korytarzu, 

gdzie Swami czasami spoczywał na sofie, kiedy zjechał na dół.  

Było to wczesnym rankiem, około 6:30. Byłem w tym korytarzu sam, czekając na 

przybycie Swamiego, kiedy wyszedł On przez drzwi u szczytu schodów i stanął, a ja 

pospieszyłem, aby upaść przed nim w pokłonie. Odczekał chwilę, a ja spojrzałem w 

górę. Był to widok dla bogów. Obraz Swamiego, jaki miałem tamtego ranka, mogę 

opisać jedynie poprzez sięgnięcie pamięcią do sceny ze swoich młodszych lat, gdy to, 

zwłaszcza podczas obchodów Nawaratri, w domach hinduskich wystawiano 

celuloidowe zabawki w postaci różnych bogów, zwierząt itd. Niejednokrotnie 

celuloidowa zabawka w ludzkiej postaci świeciła oślepiająco, bo w jej "ciele" 

instalowano lampę elektryczną.  

Kiedy dotarłem do jego stóp i spojrzałem w górę, Swami przemienił się w 

świetlistą postać, rozjaśnioną jakimś białym światłem - od stóp po głowę - prawie 

oślepiając mnie na kilka sekund. W płonącym słońcu widać było jedynie ledwo 

widoczny zarys Jego przezroczystej postaci. Nie mogłem się tym nasycić. Bardzo 

szybko przyjął swą zwykłą postać i jedynie podniósł brwi, pytając: „Ćusindawa?” 

(Widziałeś?). Ta wizja nie opuściła mnie nigdy, po dzień dzisiejszy; wielokrotnie 

opowiadałem o tej życzliwej łasce swoim bliskim.  

Nie ma wyjaśnienia dla tego pokazu i nie sposób go pojąć. Mogę tylko wznieść 

ręce w cichej modlitwie do tego Najwyższego Ducha wysoko, wysoko nade mną.  

– Autor, Śri K.R. Prasad z Bengaluru, jest adwokatem i żarliwym wielbicielem 

Bhagawana. 
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Z naszych archiwów 

 

BRAHMAN TO NAJWYŻSZA ŚWIADOMOŚĆ 

 

Umysł ma cztery poziomy działania: manas, buddhi, ćitta i ahamkara (umysł, 

intelekt, rzeczy umysłowe i ego). Choć tym, co działa jest ciało, to umysł poznaje, a 

rzeczywistością jest atma. Istnieje pewna siła, która obejmuje wszystkie te trzy. Mówi 

się, że na poziomie myśli i wątpliwości działa umysł. Na poziomie rozróżniania działa 

buddhi - intelekt wskazujący, co jest dobre, a co złe. Jest to także pewien przejaw 

umysłu. Ciągłe myślenie to istota działania ćitty. Potem jest atma. Jest ona 

wszechprzenikająca. Ego – ‘ja’ powstaje z przywiązania do ciała. Wszystkie te cztery są 

różnymi postaciami umysłu. Różne nazwy oznaczają różne funkcje. Wedanta głosi, że 

umysł jest przyczyną zarówno niewoli, jak i wyzwolenia.   

Pradźniana to Brahman 

Jest pewien mistrz, który przewodniczy tym czterem funkcjom umysłu. Jest on 

znany jako pradźnia. Pradźnię zrównuje się często z intelektem, inteligencją, 

mądrością lub wiedzą. Ale nie jest to właściwe.  Te ostatnie cechy są przemijające i 

nietrwałe. Ale pradźnia jest trwała. Wedanta twierdzi, że pradźnia jaśnieje w ciele, 

umyśle i atmie.  Pradźnianam Brahma (Brahman to najwyższa świadomość) - głoszą 

Upaniszady.   

Nie ma żadnej różnicy pomiędzy pradźnianą a Brahmanem czy prawdą. 

Pradźniana jest opisywana jako stała, zintegrowana świadomość. Pradźniana ta jest 

obecna we wszystkich ludziach. Jak człowiek który nie pojmuje własnej, prawdziwej, 

ludzkiej istoty, może pojąć Boskość? Pierwszym etapem [na drodze do zrozumienia 
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Boskości] dla człowieka jest uświadomienie sobie, że nie jest żadną zwykłą istotą.  

Życie cesarza Balego obrazuje tę prawdę. Kerala to obszar uświęcony przyjściem 

trzech awatarów Wisznu – Narasimhy, Wamany i Parasuramy. Pan przyjął postać 

Wamany, aby sprawdzić wielkość Balego. Wamana, w postaci młodego chłopca, 

został przyjęty ze stosowną ceremonią i zapytany, czego chce. Bali obiecał dać to, o co 

poprosi. Poprosił o trzy kroki ziemi, odmierzone jego [tj. Wamany] stopami. Bali 

spytał go, dlaczego prosi o tak błahą rzecz; może poprosić o wspanialsze rzeczy. 

Wtedy guru Balego, Sukraćarja, ostrzegł go, że ten młody karzeł to nikt inny jak 

Wisznu i jeśli nie wycofa się z obietnicy, straci wszystko.  Ale Bali nie zważał na 

słowa swego guru. Nie chciał wycofać się ze swojej obietnicy, nawet jeśli 

oznaczałoby to utratę królestwa i życia. Tak wielki był Bali, z powodu którego Kerala 

cieszy się szczodrymi darami przyrody.   

Wcielajcie w życie ideały cesarza Balego  

Kerala, mały stan, osiągnęła trwałą wielkość jako miejsce związane z trzema 

awatarami. Stąd też serce każdego mieszkańca Kerali powinno być wypełnione 

świadomością Boga. Dzisiaj, z powodu współzawodnictwa politycznego, podupadły 

wartości moralne i dążenia duchowe. Jednak otuchy dodaje to, iż można zauważyć, że 

pomimo tego upadku wszyscy w Kerali - od czasów odległej przeszłości po czasy 

współczesne - obchodzą Onam jako święto narodowe.  

Przykład Balego powinien służyć Keralczykom jako natchnienie do trzymania się 

prawdy i kochania wszystkich ludzi. Onam powinno się obchodzić nie ucztami i 

uroczystościami, ale stosowaniem ideałów, których przykładem był cesarz Bali.   

Bali był wielką osobą, która dla Boga wyrzekła się wszystkiego. Ale miał jedną 

słabość. Cierpiał na nieznaczne poczucie ego.  

Kto jest wielkim człowiekiem? Czy ten, który widzi człowieka nawet w Narajanie 

(Bogu), jest wielki? Nie, wielkim człowiekiem jest ten, kto widzi Boga nawet w 

człowieku. Ważniejsze jest jednak, aby ludzie byli dobrzy, niż żeby byli wielcy. 

Wielkość oznacza ilość. Dobroć jest wskaźnikiem jakości. Wamana wcielił się z 

powodu niepożądanej cechy - ego - obecnej w cesarzu Balim, aby ją wykorzenić. Bali 

był znany z miłości do swych poddanych. W jego królestwie nie znano ubóstwa. Z 

miłością troszczył się o dobro swego ludu. Był dumny ze swego królestwa i swojego 

ludu. Wamana chciał usunąć nawet tę pychę i zbawić Balego.  

Przed odejściem do dolnego świata (krainy umarłych), Bali obiecał swemu 

ludowi, że będzie powracał do nich co roku w święto Onam i błogosławił ich.   

Ucieleśnienia Miłości!  

Waszym głównym celem dziś powinno być uświadomienie sobie siły miłości. 

Bóg mieszka w sercu każdego jako wcielona miłość. Celem życia jest rozpoznanie tej 

prawdy i dzielenie się swą miłością z tymi, którzy są wokół was.    

Każda istota ludzka powinna poczytywać urzeczywistnienie Boskości za główny 
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cel życia, a wszelkie swe działania poświęcać służeniu bliźnim, pamiętając ciągle o 

Bogu jako o tym, który mieszka we wszystkich.  

Oto sposób na zbawienie własnego życia.   

– Wybrane z orędzi Bhagawana wygłoszonych podczas świąt Onam. 

 

     

 

 

Ćitrawati jest międzystanową rzeką południowych Indii, która wypływa ze 

wzgórz Hari Hareśwar na północ od Nandi Durg - starożytnej twierdzy niedaleko 

Bengaluru, w okręgu Ćikkaballapur stanu Karnataka. Potem dostojnie płynie przez 

region Bagepalli w okręgu Ćikkaballapur, zanim dotrze do okręgu Anantapur w stanie 

Andhra Pradesh, blisko wsi Kodikonda w regionie Hindupur. To właśnie niedaleko 

stąd wpływa do niej pierwszy jej dopływ - Kuśwati. Stąd płynie na północ, po 

skalistych i pagórkowatych wyżynach Penukonda Taluk i kieruje swój bieg ku 

pielgrzymkowemu miastu Puttaparthi, siedzibie Bhagawana Śri Sathya Sai Baby i 

duchowemu środkowi świata. Płynąc dalej przez wiejskie obszary do Bukkapatnam, 

rozszerza się w Dharmawaram Taluk niedaleko Gotluru, płynąc dalej na wschód. 

Potem płynie ku Kadiri i wpada do rzeki Pennar w okręgu Kadapa stanu Andhra 

Pradesh. Wśród regionów, z których odprowadza wodę w stanach Karnataka i 

Andhra Pradesh, są: Bagepalli, Hindupur, Penukonda, Bukkapatnam, Dharmawaram, 

Tadipatri i Kadiri. Jej dorzecze obejmuje obszar około 6 tysięcy kilometrów 

kwadratowych. Jest to rzeka okresowa, ożywająca po monsunach.   

Rzeka Ćitrawati zdobyła wielką świętość i sławę, poniewaważ na jej piaskach 

wykonywał lile (boskie zabawy) Bhagawan Śri Sathya Sai Baba. Kiedy Bhagawan 

zaczął nocować w Patha Mandirze (Starym Mandirze) w 1944 roku, z powodu ciągle 
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rosnącej liczby bhaktów zaczął przychodzić wraz z nimi nad rzekę Ćitrawati. O godz. 

4 po południu Swami wołał wszystkich w Patha Mandirze i prowadził ich nad rzekę.  

Oto sprawozdania naocznych świadków - dwóch długoletnich wielbicielek: 

Karunamby Ramamurthy i Widźaji Kumari, opisujące owe boskie zabawy Swamiego 

na piaskach Ćitrawati.   

Swami, siedząc na rozległych piaskach, śpiewał i prosił wielbicieli, żeby śpiewali 

również. Stwarzał z tych piasków statuetki bóstw, zdjęcia, owoce, wibhuti, jedzenie, 

słodycze itd. i rozdawał je wszystkim tam obecnym. Mówił o duchowych sprawach, 

a licznymi cudami napełniał wielbicieli radością i zdumieniem. Wszystkie rzeczy 

stwarzane przez Swamiego z piasków Ćitrawathi były cudowne.  Niepowtarzalne, 

wybornej roboty posążki Lakszmi, Narajany, Kriszny, Ramy, Śirdi Sai, Nataradży, 

jakie stwarzał z piasków Ćitrawati, były zrobione z drewna sandałowego, kości 

słoniowej, drewna, srebra, gliny, panćalohy (stopu pięciu metali) itd. Oprócz 

różańców z pereł, korali czy kryształowych paciorków, stworzył różańce z wielu 

rodzajów rudraksz, niektóre zamknięte w złotych sznurach. Nikt nie zdoła zliczyć tych 

pierścieni, medalionów i innych przedmiotów, jakie Swami wydobywał z owych 

świętych piasków Ćithrawati. Najcenniejszą być może z rzeczy stwarzanych tam przez 

Swamiego była amrita (ambrozja), którą zwykł wydobywać w święty dzień 

Waikuntha Ekadasi i rozdawać ów niebiański nektar szczęściarzom w owych czasach.  

Swami wygłosił też kilka bardzo głębokich oświadczeń, które wówczas wydawały 

się w największym stopniu nieprawdopodone i nie do wiary. Pewnego razu, kiedy na 

piaskach Ćitrawati siedziała grupa bhaktów, Swami naszkicował jakiś budynek na 

piasku i powiedział, że jest to plan Nowego Mandiru, który wkrótce zostanie 

zbudowany. Dalej powiedział, że przybywać tu będą setki tysięcy wielbicieli, nie 

tylko z Indii, ale z całego świata. Choć wyglądało na to, że nie może się to zdarzyć w 

nieznanej i niedostępnej wiosce, takiej jak Puttaparthi w owym czasie, mimo to 

każdy wie, że to się wydarzyło, kiedy setki tysięcy ludzi należących do wszystkich 

wiar i narodów przybyło do Prasanthi Nilayam ze wszystkich części świata,  by 

jedynie przelotnie ujrzeć Swamiego.   

Nie sposób opisać boskich lil Swamiego, dokonanych na piaskach Ćitrawathi, 

ponieważ było ich bez liku. Jednak ta święta rzeka jest obecnie zaniedbana. 

Zbudowanie zapory na Ćitrawathi we wsi Paragodu, koło miasta Bagepalli 

uszczupliło jej nurt, tak że nawet podczas monsunów wygląda raczej jak wyschnięty 

strumień niedaleko Puttaparthi niż tętniąca rzeka, jaka dawniej dostojnie płynęła. 

Niestety, na skutek urbanizacji, do koryta rzeki trafia wiele rodzajów odpadów i z 

dnia na dzień staje się ona coraz bardziej zanieczyszczona. Puttaparthi stała się teraz 

ważnym ośrodkiem pielgrzymek, przyciągającym pielgrzymów ze wszystkich części 

świata. Najwyższy czas, aby władze podjęły natychmiastowe kroki na rzecz czystości i 

rozwoju tej świętej rzeki oraz przywrócenia jej pierwotnej chwały, aby podtrzymać jej 

świętość.      
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Gen. mjr. S.P. Mahadevan 

 

Bhagawan ratuje mnie przed niebezpieczeństwami, trudnościami, chorobami, 

wypadkami i w sytuacjach bliskich śmierci, zarówno w czas pokoju, jak i wojny, w 

Indiach i za granicą.  

Boska ochrona w tragicznych sytuacjach 

W listopadzie 1972 roku, kiedy objąłem obowiązki generała dowodzącego górską 

dywizją na pokrytym śniegiem obszarze Ladakh na pograniczu indyjsko-tybetańskim, 

wojsko pakistańskie w ciągu kilku dni przekroczyło linię kontroli i wdarło się w 
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obszar Kargil i Dras myśląc, że nie potrafię dowodzić. W międzyczasie Chińczycy 

wdarli się na obszar Przełęczy Karakorum i Ćuśul. Pomodliłem się do Sai Ramy, żeby 

pokazał mi jakiś znak. I oto na kolorowym zdjęciu Swamiego, jakie miałem w swoim 

pokrytym śniegiem domu w Leh (3800 m n.p.m.), pojawiło się Jego wibhuti! Mając 

ten znak zyskałem odwagę, pewność siebie i zdolność do wyparcia tych wojsk - 

pakistańskiego i chińskiego - z powrotem na ich teren bez wielu ofiar po mojej 

stronie.  

We wrześniu 1973 roku udałem się helikopterem w odwiedziny do swoich 

oddziałów w Daulat Beg Oldi niedaleko przełęczy Karakorum. W drodze powrotnej 

nastąpił pewien kłopot z moim helikopterem i mój pilot Indyjskich Sił Powietrznych 

poprosił mnie o pozwolenie na lądowanie awaryjne. Ponieważ wszędzie wokół  był 

śnieg, z trudem wylądował awaryjnie na skalistym korycie rzeki Indus. Helikopter 

byl spisany na straty, ale litościwy Bóg Sai uratował mnie oraz dwóch pilotów 

Indyjskich Sił Powietrznych.   

W lutym 1975 roku udałem się helikopterem Mi-8 na lodowiec Siaczen. 

Powracając, zobaczyłem inny helikopter Indyjskich Sił Powietrznych – uszkodzony, 

leżący w Dolinie Śjok. Dałem swój helikopter, żeby przewiózł rannych pilotów do 

szpitala wojskowego w Leh. Kiedy mój helikopter nie powrócił przed nocą wskutek 

ciężkich opadów śniegu, postanowiłem pójść pieszo 18 km przez przełęcz Khardung La 

(5800 m n.p.m.). Gdy wraz z eskortą zbliżałem się do szczytu tej przełęczy, zeszła 

wielka lawina, grzebiąc nas wszystkich tak, że widoczne były tylko czubki naszych 

palców. Pomodliłem się mocno do Sai Ramy o uratowanie nam życia. Bardzo szybko 

przybył zespół ratunkowy i wyciągnął nas wszystkich z głębokiego śniegu. Wielu z 

nas przemarzło - włącznie ze mną – i doznało odmrożeń i ślepoty śnieżnej, ale 

żyliśmy, dzięki Sai Ramie. 

Bezgraniczna łaska   

W czerwcu 1980 roku powiadomiłem Swamiego, że 30 czerwca 1980 roku 

odchodzę ze służby wojskowej na emeryturę. Sai Ram uśmiechnął się jedynie i rzekł: 

- Kto powiedział, że przechodzisz na emeryturę? Ja tylko zmienię ci opony na 

nowe.  Pomyślałem, że Swami jedynie bawi się słowami.  [angielskie słowa: retire i 

re-tyre] 

30 czerwca 1980 roku, po wielkiej paradzie pożegnalnej na Wyspach Grounds, 

pojechałem do domu w Madrasie (Chennai) na obiad, kiedy zadzwonił do mnie 

premier M.G. Ramaćandran, aby zapytać czy przyjmę stanowisko przewodniczącego 

Komisji Służby Publicznej. Poprosiłem o jeden dzień do namysłu, on zaś powiedział:  

- Tylko godzinę, inaczej Stowarzyszenie Urzędników Indyjskiej Służby 

Administracyjnej pójdzie do sądu i załatwi rozkaz pozostania, gdyż ja będę jedynym 

urzędnikiem poza Indyjską Służbą Cywilną i Indyjską Służbą Administracyjną, który 

może otrzymać to stanowisko.  
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Przesłałem tę wiadomość Sai Ramie poprzez Śri Kutumba Rao. Swami powiedział 

„Przyjmij”. 

W takim charakterze pojechałem 24 IV 1986 na Ogólnoindyjską Naradę 

Przewodniczących Komisji Służby Publicznej w Hajdarabadzie, której przewodniczyła 

Indira Gandhi. Po naradzie tej udałem się do domu syna mojego oficera Sił 

Powietrznych na obiad. Po obiedzie straciłem przytomność. Moja żona modliła się i 

płakała przed zdjęciem Sai Ramy, aby uratował mi życie. Po kilku minutach, kiedy 

odzyskałem przytomność, ujrzałem lekarza Indyjskich Sił Powietrznych i mego syna. 

Lekarz powiedział, że miałem atak serca i muszę trafić do szpitala wojskowego na 

leczenie. Odbyłem 32-kilometrową podróż karetką pogotowia, docierając do szpitala 

wojskowego w Secunderabadzie.   

W szpitalu leczono mnie na oddziale intensywnej terapii, gdzie czułem jedynie 

piękny zapach wibhuti Swamiego, a nie fenol czy dettol. Sai Ram powiedział w 

Puttaparthi Śri Kutumbie Rao i swamiemu Karunjanandzie, którzy byli w Jego 

pokoju: 

- Generał Mahadevan miał właśnie - o 2.10 po południu - atak serca, uratowałem 

go. 

 Potem stworzył wibhuti i posłał mi je ze ślicznym listem, napisanym pięknym 

angielskim: „Po co się bać, skoro Ja jestem blisko”.  

Sai Ram oświadczył: „Jeśli uczynisz jeden krok ku mnie, ja poczynię 100 kroków 

ku tobie”. Zgodnie ze swoimi słowami, pewnego pięknego poranka Swami przyjechał 

niezapowiedzianie do Chennai, do mojego domu w wojskowej kolonii, bez 

wcześniejszego zawiadomienia. Po wejściu do domu, położył mi na klatce piersiowej 

swoją boską rękę i powiedział: „Przybyłem tu, żeby uratować cię przed drugim 

atakiem serca”. Po spędzeniu około godziny w naszym domu poprosił mnie, żebym 

wsiadł do jego samochodu i pojechał z nim do mandiru Sai Sundaram, gdzie kazał mi 

usiąść na krześle koło niego, po czym oznajmił:  

- Przyjechałem, żeby pobłogosławić generała Mahadewana. Macie szczęście, że 

otrzymujecie ten dodatkowy darśan. 

Możecie się zastanawiać, dlaczego Bhagawan tak wiele razy zechciał uratować 

tego żołnierza. To dlatego, że złożyłem swoje ciało, serce i duszę u Jego boskich, 

lotosowych stóp - całkowicie i bezwarunkowo. Jeśli i wy również to zrobicie, jestem 

pewien, że będzie ratował także i was.  

– Autor, generał-major S.P. Mahadevan z Bengaluru, jest żarliwym wielbicielem 

Bhagawana. 
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Blask boskiej chwały 

 

 

Po koniec lat pięćdziesiątych [XX w.] byliśmy w Mysore. Jako nastolatek miałem 

wielkie marzenia odnośnie swojej przyszłości. Ojciec mocno mnie wspierał. 

Przygotowywałem się fizycznie i umysłowo na spełnienie marzeń, ale nie stało się 

tak, jak sobie wyobrażałem. Byłem zdruzgotany; ojciec także był rozczarowany.   

Ja jednak odpowiedzialnością za swoje rozczarowanie chciałem obarczyć jedynie 

Swamiego. Jeśli Bóg odpowiada za wszystko, co przydarza się ludziom, zarówno 

dobrego jak i złego, moja skarga brzmiała: dlaczego to, co złe (negatywne) ma 

przydarzać się tylko mnie? W napadzie złości odpowiedzialnością za swojego pecha 

obciążyłem tylko Swamiego, a mój proces myślowy rozwijał się bez ustanku. Ale nie 

miałem odwagi wyrazić swoich uczuć - tych właśnie myśli - przed rodzicami i 

rodzeństwem. Zamknąłem się więc w swoim pokoju i dałem upust  całemu swemu 

tłumionemu gniewowi na Swamiego. Po pewnym czasie pojednałem się i wyszedłem 

z pokoju. Udawałem, że nic się nie stało i powoli wszedłem w swój zwykły porządek 

dnia. Za około dwa tygodnie otrzymałem zawiadomienie, że zostałem przyjęty na 

studia licencjackie z botaniki w Bangalore (dziś Benaluru). Musiałem więc wyjechać 

do Bengaluru i mieszkać przez jakiś czas u mego wuja. Rodzice potrzebowali dwóch 

miesięcy na zlikwidowanie naszego domu w Mysore. Będąc w Bengaluru, 

dowiedzieliśmy się, że Swami przyjechał do domu Śri Wasana w Kumara Park 

Extension. Było to w 1958 roku. Pewnego popołudnia udałem się z dwiema swoimi 

ciotkami do domu Śri Wasana, aby otrzymać darśan Swamiego. O swoim wybuchu w 

Mysore całkiem zapomniałem.  

Czekaliśmy na wyjście Swamiego. Wokół nie było widać nikogo. Powoli 

otworzyły się drzwi i wyszedł Swami. Było to niezwykłe. Nie uśmiechał się. Podszedł 

prosto do mnie z surowym spojrzeniem. Zapytał mnie:  

- Skończyłeś, czy masz coś jeszcze? 

Zamrugałem oczyma i spojrzałem na niego niewinnie. Powiedział głośno, bardzo 

surowo:  

- Dlaczego obarczyłeś mnie odpowiedzialnością za to? Co ja zrobiłem? 

Wciąż nie byłem pewien, czego dotyczą jego słowa.  

Spytałem nieświadomie: 

- Co, Swami? 

Rzekł bardzo poważnie:  

- Dlaczego mnie oskarżałeś? Co ja mam wspólnego z twoim wybuchem? 
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Wtedy zaświtało mi, że nawiązuje do mego wybuchu złości sprzed dwóch tygodni 

w Mysore. Byłem pod wrażeniem - nikt o tym nie wiedział. Swami był w Parthi, a ja 

sam w moim pokoju w Mysore. Wylałem całą swoją udrękę w czterech ścianach 

swojego pokoju. Nikt nie mógł wiedzieć. Teraz Swami mówił do mnie tak, jakbym 

mówił do niego. Przyjaciele, nie miałem słów na opisanie swego położenia - stałem 

się jak balon, z którego wypuszczono powietrze. Po policzkach pociekły mi łzy. 

Potrafiłem wykrzesać z siebie:  

- Thappaajindi, Swami, daja ćesi kśaminćandi (Popełniłem błąd. Zechciej mi 

wybaczyć, Swami).  

Wówczas dał mi z miłością złotą lekcję. Swami spojrzał mi prosto w oczy i rzekł: 

- Musisz ćwiczyć cierpliwość. Unikaj popadania w gniewny nastrój. Jeśli 

dostaniesz napadu gniewu, stracisz panowanie nad językiem. Przez całe życie będziesz 

żałował swoich własnych słów. Posłuchaj, bangaru, ucz się ćwiczyć wyrozumiałość. 

Dobrze ci ona zrobi. 

Upadłem mu do stóp, a On czule powiedział: 

- Wstań, nie powinieneś nigdy więcej tego robić. Pamiętaj, ja zawsze ci się 

przyglądam.   

Mój Boże! Nauczyłem się tamtego dnia od Sai Ma dwóch rzeczy. Po pierwsze, że 

Swami jest wszechobecny i że jest też wszechwiedzący. Nigdy nie możemy marzyć o 

zrobieniu czegokolwiek poza Jego oczami. Po drugie - z całą żarliwością unikaj 

wpadania w gniew i unikaj wypowiadania myśli oraz dawania wolności językowi. 

Moja modlitwa do Niego, wówczas, teraz i zawsze, brzmi: Swami, pomóż nam 

dorosnąć do poziomu oczekiwanego przez Ciebie.  

– Wybrane z: „Śri Sathya Sai Madhura Smrithi” pióra C. Sućarithy. 

 

 

 

Ćinna Katha (Przypowieść) 

 

 

Po śmierci Rawany, Lakszmana zasugerował swojemu starszemu bratu Ramie: 

- Drogi bracie! Bharata rządzi Ajodhją. Królestwo Lanki to lśniący skarbiec 

majątku i bogactw. Jest rzeczą całkiem stosowną, żebyś ty rządził tym bogatym 

królestwem. Ponadto twoje rządy przyniosą tu korzyść żyjącym w nim demonom. 
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Rama uśmiechnął się i rzekł do Lakszmany:  

- Lakszmano, czy weźmiesz jakąś inną, piękną kobietę za swą matkę, jeśli twoja 

własna matka jest brzydka? Nasz kraj może nie być tak piękny i wspaniały jak Lanka, 

ale jest naszą ojczyzną, krajem naszych narodzin. Kocham swoją ojczyznę. Być może 

Lanka jest pełna wielkich bogactw i majątku, jednak jest obcym krajem. Czy nie 

wiesz, że matka i ojczyzna są wspanialsze nawet niż niebo? 

W ten sposób Rama ukazał swoją miłość do ojczyzny.   

 

     

 

KAMBODŻA 

Około 35 wolontariuszy Sathya Sai z rożnych krajów świadczyło służbę w liczącej 

ponad 250 osób społeczności biednych mieszkańców wsi w kambodżańskim Leangdoi 

Commune w Plong, Siem Reap w dniach 22-26 kwietnia 2014 roku. Usługi 

wykonywano w wiejskiej szkole, zapewniającej bezpłatne lekcje angielskiego i 

codzienną opiekę dzieciom. Ochotnicy wybudowali bibliotekę, założyli oświetlenie 

słoneczne w klasie i bibliotece, odnowili łazienkę, zrobili dzieciom plac zabaw i 

dawali codziennie obiad mieszkańcom tej wsi. Większość tego zaopatrzenia i 

materiałów ochotnicy Sathya Sai przywieźli ze swoich  własnych krajów.  

Kambodżańska Organizacja Sathya Sai ustaliła, że będzie prowadzić comiesięczne 

szkolenia dla rodziców i przetłumaczyła na język khmerski - do użytku szkolnego - 

materiał związany z Edukacją w Wartościach Ludzkich.  

26 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie i przekazano odnowione budynki 

szkolne kierownikowi tej szkoły i głowie wsi.   

DUBAJ 

Ponad 100 członków Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai z Dubaju 

przeprowadziło 21 marca br. obóz honorowego krwiodawstwa, we współdziałaniu z 

dubajskim ośrodkiem krwiodawstwa. 83 osoby oddały krew, a wszystkim 

darczyńcom i uczestnikom wolontariusze Sathya Sai podali herbatę, przekąski i 

owoce. Dubajski ośrodek krwiodawstwa jest poważnym bankiem krwi  

Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zbierającym ponad połowę krwi, jaką 

krwiodawcy ofiarowują w tym kraju. Jest jedynym dostawcą krwi w Dubaju, 

świadczącym usługi osobom chorym na niedokrwistość tarczowatokrwinkową 

(genetyczną postać anemii), ofiarom wypadków drogowych i oparzeń, chorym 

matkom z powikłaniami, osobom cierpiącym na raka i ludziom przechodzącym 

operacje na otwartym sercu.  
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TANZANIA 

Rozdawanie żywności w szkole podstawowej Uhuru Mćanganjiko w Dar-es-

Salam, kształcącej niepełnosprawne dzieci - tak Organizacja Sai z Tanzanii obchodziła 

27 kwietnia br. święto Mahasamadhi Bhagawana. W wydarzeniu tym wzięło udział 

około 450 gości i oddanych Sathya Sai osób, jak również 200 dzieci. Rozdano wtedy 

potrzebującym ludziom 800 kg kukurydzy, 800 kg ryżu, 800 kg cukru, 400 litrów 

oleju jadalnego i po 400 siatek ochraniającym przed komarami [moskitier], kostek 

mydła, zestawów do higieny dentystycznej oraz par sandałów.   

WIELKA BRYTANIA 

Około 600 bhaktów Sathya Sai z Wielkiej Brytanii wraz z przedstawicielami 

9 różnych wiar wzięło udział w Narodowym Dniu Wartości Ludzkich Sathya Sai w 

Watford Colosseum 26 kwietnia br. Tematem dnia było wezwanie Bhagawana: Bóg 

jest miłością, żyjcie w miłości. Uroczystości rozpoczęły się wieloreligijną procesją 50 

uczniów i nauczycieli Sathya Sai, kórzy nieśli proporce z symbolami religijnymi bądź 

symbolami wartości ludzkich. Grupy religijne na zmianę dawały wyraz swojej 

miłości do Boga - modlitwą, muzyką i recytowaniem pism świętych. Następnie 

krótkie przemówienie wygłosił rajca George Derbyshire, zastępca burmistrza Watford. 

Ofiarowane zostały ciągi muzyczne, w tym instrumentalne bhadźany grupy Sai 

Bandhan oraz koncert w wykonaniu młodzieży.   

ROSJA I KRAJE ROSYJSKOJĘZYCZNE 

85 członków Organizacji Sathya Sai z Rosji i sąsiednich krajów  wzięło udział w 

seminariach, przeprowadzonych przez Europejski Instytut Edukacji Sathya Sai w 

dniach 27.04.–3.05.br. w St. Petersburgu (Rosja). Seminaria takie są prowadzone od 21 

lat przez nauczycieli i trenerów, aby przekazywać wiedzę z podstawowych aspektów 

Edukacji Sathya Sai, przywództwa i samoświadomości. Przez te lata Instytut 

wyszkolił ponad 150 trenerów, z których trzynastu przyznano świadectwa. Szkolenie 

zaszczepia pewność siebie, odpowiedzialność, miłość i wartości uniwersalne. Pomaga 

również nauczycielom odświeżyć wiedzę i nawiązywać korzystne znajomości oraz 

wymieniać się doświadczeniami.   

5 kwietnia 2014 roku około 380 ludzi, w tym 180 członków Organizacji Sathya 

Sai, wzięło udział w spotkaniach dyskusyjnych na temat nauk Bhagawana, 

przedsięwzięciach służebnych i edukacji Sathya Sai. Odbyły się one w 27 miastach w 

Rosji, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Kazachstanie, Kirgistanie, Mołdawii i na 

Ukrainie. Przedstawiano filmy o życiu Bhagawana, przedsięwzięciach służebnych 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai i Duchowej Edukacji Sai dla dzieci. Wielu 

ludzi okazało zainteresowanie uczestnictwem w przedsięwzięciach służebnych i 

chciało dowiedzieć się więcej o Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai oraz jej 

działaniach.   
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NEPAL 

W niektórych odosobnionych częściach Nepalu ludzie muszą wędrować na daleką 

odległość po wodę pitną. Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z Nepalu 

zakończyła kilka przedsięwzięć związanych z wodą pitną dla społeczności, aby 

zaspokoić ten niedostatek. W Dzień Deklaracji Awatara - 20 X 2013 - położony został 

kamień węgielny pod jedno takie przedsięwzięcie, a 7 czerwca br. dokonano 

formalnego otwarcia tego systemu dostarczania wody. Ochotnicy Sathya Sai wnieśli 

1214 dni pracy, aby położyć 12 tysięcy rur dla doprowadzenia wody do 335 

potrzebujących rodzin na rzadko zaludnionym, górzystym obszarze. Miejscowi 

mieszkańcy wsi także wzięli ochotniczo udział w tym przedsięwzięciu i zaczęłi 

pozdrawiać wszystkich słowami „Sai Ram”. Od czasu, jak w marcu br. rozpoczęła się 

budowa tego systemu, około 20 osób z miejscowej młodzieży i dorosłych nauczyło 

się śpiewać bhadźany i uczestniczyło w śpiewach nabożnych. Na znak 

błogosławieństwa Bhagawana, na jednym z Jego zdjęć, na ołtarzu miejscowego 

Ośrodka Sai, pojawiły się smugi wibhuti (świętego popiołu).   

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

 15 marca br. wolontariusze Sathya Sai w Południowej Kalifornii przeprowadzili 

doroczny obóz medyczny w Coronie ku pożytkowi mających niskie dochody rodzin 

imigranckich. Ponad 600 przedstawicieli służby medycznej i wolontariuszy 

świadczyło usługi z zakresu opieki zdrowotnej 607 potrzebującym pacjentom, w tym 

badania krwi, EKG, PFT, BMD, badania piersi i badania wymazu z pochwy, jak 

również udzielono porad w zakresie opieki podstawowej i specjalistycznej oraz 

psychologii. Usługi dentystyczne wyświadczono 267 pacjentom, którzy otrzymali 

także zestawy stomatologiczne. Dzieci poniżej 5. roku życia otrzymały porady od 

przedstawicieli Agencji First 5 Riverside, która oferuje małym dzieciom usługi z 

dziedziny opieki nad dziećmi, opieki zdrowotnej i edukacji. Przeprowadzono badania 

wzroku, leczono pacjentów cierpiących na jaskrę i rozdano 400 par okularów. 

Psychiatrzy i psychologowie spotkali się z 20 osobami.   

W wakacyjny weekend 23-26 maja br. bhaktowie Sathya Sai z regionów Stanów 

Zjednoczonych: 1. (północny wschód), 2. (środkowo atlantycki) i 3. (południowy 

wschód) wzięli udział w dorocznym zjeździe. Program obejmował natchnione 

przemówienia, medytację, śpiew nabożny, warsztaty i występy kulturalne.  

39. doroczny zjazd obszaru północno-wschodniego miał miejsce w Russell Sage 

College w nowojorskim Troy. Przeprowadzony został również obóz medyczny, 

odwiedzono też pacjentów w domu rekonwalescentów.  

W regionie środkowo atlantyckim, ponad 850 bhaktów Sathya Sai uczestniczyło 

w 4-dniowych spotkaniach w Camp Westmont w Górach Pocono (Pensylwania). 

W ich ramach przeprowadzono obóz badań zdrowotnych i akcję krwiodawczą.  

Na obszarze południowego wschodu, ponad 300 bhaktów z Alabamy, Karoliny 
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Północnej, Karoliny Południowej, Florydy, Georgii i Wysp Dziewiczych [należących 

do] Stanów Zjednoczoczych spotkało się w YMCA Blue Ridge Assembly, położonym 

w pięknych górach Pasma Błękitnego nieopodal Ashville (Północna Karolina). 

Podczas tych spotkań ochotnicy odwiedzili też dom opieki dla weteranów, leżący na 

obszarze Gór Czarnych, aby ofiarować jego pacjentom przekąski i rozrywkę.   

AUSTRALIA 

24 kwietnia br. 89 osób oddanych Sathya Sai wzięło udział w uroczystości, 

przygotowanej przez młodzież w Adelaide (południowa Australia), aby badać, jak 

oddziałują na nich w codziennym życiu nauki Swamiego. Wygłoszono pouczające 

mowy oraz film wideo, stworzony przez nastolatków, a zawierający wskazówki 

Swamiego odnośnie tego, jak ćwiczyć medytację światła. Międzynarodowa 

Organizacja Sathya Sai z Australii przeprowadziła akcję honorowego krwiodawstwa 

poprzez utworzenie Czerwonego Klubu.  Około 400 ochotników z całej Australii, 

będących częścią tego klubu, podarowało swoją krew w ramach pełnego 

wdzięczności oddania czci mahasamadhi Bhagawana.    

17 maja br. około 700 ludzi zebrało się - dla uczczenia Dnia Iśwarammy - w 

Silkevater w Nowej Południowej Wali na spotkaniu, ogniskującym się na Matce 

Ziemi. Czterdzieścioro dzieci Sathya Sai dało przedstawienie pod nazwą „Sai-topia”, 

podkreślające szacunek dla własnej ojczyzny, służenie z wiarą, śpiewanie imienia 

Boga i rozwijanie w sobie  wewnętrznego szczęścia. Kościołowi św. Brygidy w 

Marrickville podarowano ubrania, koce i jedzenie o długim okresie trwałości - do 

rozdania potrzebującym ludziom.  

– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai  

 BHARAT 

Gudżarat:  

Organizacja Sewy Śri Sathya z Gudżaratu przeprowadziła Zjazd Młodzieży na 

poziomie stanowym, w niedzielę 20 lipca br. w sali Rang Bhawan w Surat. 

Wyjaśniając temat tego zjazdu -   „Młodzież Sai w budowaniu narodu”, Śri Manohar 

Trikannad, przewodniczący stanowy, zwrócił uwagę na to, że to właśnie Młodzież Sai 

wprowadzi zmiany w społeczeństwie - poprzez wartości, jakie sobie przyswoiła.  

Gość-mówca, Śri Wiwek Gupta, mówił o tym, że dzisiejsza młodzież powinna 

pracować z pełnym oddaniem i wiarą w Swamiego. Wyjaśnił słowami Swamiego, jak 

można poniechać złych nawyków, co jest dla dzisiejszej młodzieży poważną sprawą.  

Mówiąc na temat: „Cel życia”, główny  mówca, dr Shashank Shah powiedział, że 

człowiek powinien stworzyć mocną podstawę swego życia poprzez przestrzeganie 

czterech wartości, tj. satji, dharmy, śanti i premy. Stwierdził, że według Swamiego 

najlepszym sposobem na medytowanie jest zamknięcie ust, a otwarcie serca.   

W zjeździe uczestniczyło ok. 700 młodych ludzi z całego Gudżaratu.   
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Harjana i Ćandigarh:  

Pięciodniowy Letni Kurs Kultury i Duchowości Indyjskiej odbył się w  Maharana 

Pratap Bhawan w Karnal w dn. 4-8 czerwca br. Był to 14. Letni Kurs tego stanu. 

Oprócz uczniów klas 9-12 z różnych okręgów tego stanu, w kursie uczestniczyły dzieci 

Bal Wikas, guru [tj. naczyciele] Bal Wikas, obecni byli również obserwatorzy. Ogólna 

liczba uczestników wyniosła 150; wygłoszono łącznie 19 przemówień na różne 

tematy, takie jak „Materializm a duchowość”, „Człowiek jest kowalem własnego losu” 

itd.   

Dżammu i Kaszmir:  

Organizacja Sai podjęła wykonywanie - dwa razy w tygodniu - Narajana Sewy w 

poczekalni Rządowej Medycznej Uczelni Wyższej i Szpitalu w Dżammu, w każdy 

czwartek i niedzielę, poprzez rozdawanie rano gorącej herbaty i przekąsek, a 

wieczorem jedzenia osobom towarzyszącym pacjentom, przybywającym z odległych 

miejsc.  

Maharasztra i Goa:  

W mumbajskiej Dharmakszetrze odbył się 3 sierpnia br. obóz diagnozy serca. Na 

obozie wykonano pacjentom badania przesiewowe i wyznaczono bezpłatne operacje 

serca i procedury dla nich w Szpitalu Chorób Serca Śri Sathya Sai w Radźkot.  

Uroczystego otwarcia obozu dokonał Śri Sureś Śetty, minister zdrowia 

Maharasztry. Przed obozem i w trakcie obozu wykonano badania przesiewowe blisko 

tysiąc trzystu osobom z najdalszych zakątków Maharasztry. Stu dwudziestu 

pacjentom wyznaczono potwierdzone daty operacji.  

Szpital w Radźkot, gdzie wszyscy ci umieszczeni na krótkiej liście pacjenci będą 

operowani, jest najnowocześniejszym zakładem dla tych warstw społeczeństwa, które 

mają kłopoty materialne. W szpitalu tym wszystkie diagnozy, procedury, operacje, 

opieka pooperacyjna i lekarstwa są zapewniane zupełnie bezpłatnie wszystkim 

pacjentom, bez względu na kastę, wyznanie czy religię. I tak jak wszystkie 

przedsięwzięcia służebne Sathya Sai, to również ma głęboki rdzeń duchowy, który 

bez wysiłku łączy filozofię uzdrawiania z nauką miłości.   

Pendżab:  

Organizacja Sewy Śri Sathya Sai z Pendżabu przeprowadziła w dniach 31.05.-

1.06.2014 zjazd stanowy w Dźalandharze, w mandirze Dewi Talab. 31 maja uczniowie 

Bal Wikas i Młodzież Sai z Pendżabu wzięli udział w warsztatach związanych z 

motywowaniem dzieci i młodzieży Pendżabu do przyłączenia się do Bal Wikas. 

Przeprowadzili też występy kulturalne, wystawy i owocne debaty, aby 

upowszechniać Bal Wikas.  

W zjeździe uczestniczyły wszystkie osoby funkcyjne i wielka liczba bhaktów z 
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Pendżabu. Przewodniczący ogólnoindyjski Śri Nimish Pandja rzekł na tę okoliczność: 

- Cel jest jeden... zjednoczyć wielbicieli pod jednym sztandarem i sprawić, aby 

uświadomili sobie, że doświadczanie obecności Swamiego to prowadzenie działań Sai 

z większą szczerością i oddaniem, aby wiodły ostatecznie do przemiany tych, którzy 

służą i tych, którym się służy. 

 Zastępczyni narodowego koordynatora edukacji, Kamla Pandja, opowiedziała 

również o swoich doświadczeniach, związanych z oświatą w wartościach ludzkich.   

Sikkim:  

W dniach 30.06.-5.07.br. w Sikkimie odbył się Letni Kurs Kultury i Duchowości 

Indyjskiej dla absolwentów Bal Wikas i uczniów ostatniej klasy. Miał on miejsce w 

Śri Sathya Sai Sarwa Dharma Kendrze w Daramding. Głównym tematem tego 

Letniego Kursu było: „Sai i ja”. Łącznie uczestniczyło w nim 151 uczniów obojga płci 

ze wszystkich samithi Organizacji Sai.  

Głównym architektem programu tego Letniego Kursu, opartego na boskich 

orędziach Bhagawana Baby, wygłoszonych podczas wcześniejszych kursów letnich, 

był dr Robin Sharma, wychowanek Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai w 

Prasanthi Nilayam.  

Sześciodniowy ów kurs rozpoczął się 30 czerwca śpiewaniem Wed, po kórym 

odbyło się przemówienie inauguracyjne, z kórym wystąpił Śri Ardźun Kumar 

Ghatani, minister opieki zdrowotnej, służenia ludziom i pomyślności rodziny. Tematy, 

omawiane tego podczas kursu, to: „Wieczne dziedzictwo”, „Stała, zintegrowana 

świadomość”, „Najwyższą sadhaną jest panowanie nad własnymi zmysłami”, „Bóg 

jest jedynym prawdziwym przyjacielem,” „Bliscy i drodzy Bogu,” „Objaśnianie i 

ćwiczenie mantry Gajatri”, „Educare –  bezcenny spadek”, „Najszlachetniejszą cechą 

kobiecości jest współczucie”. 

Tamil Nadu:  

21 sierpnia br. Organizacja Sewy Śri Sathya Sai z Tamilnadu uruchomiła w 

Chennai ruchomy szpital, aby zapewnianiać bezpłatną opiekę zdrowotną wysokiej 

jakości dla nieuprzywilejowanej części społeczeństwa. W pierwszym okresie tego 

przedsięwzięcia będzie on jeździł do 12 ubogich dzielnic i 30 wiosek w promieniu 50 

km od tego miasta, świadcząc usługi zdrowotne ponad 200 tysiącom ludzi - na progu 

ich domostw.  

Podczas wielkiej uroczystości w Chennai, burmistrz tego miasta Śri Saidai S. 

Duraisamy dokonał uroczystego "otwarcia" tego ruchomego szpitala, w obecności 

wielkiej liczby ludzi i plejady osobistości.   

 

 



Sanathana Sarathi   wrzesień  2014  

© Organizacja Sathya Sai 32 

 

 

 

 

 

 


