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Amrita Dhara  Orędzie Bhagawana z 4 września 1996 r. 

część 2 

 

 

 
 

 

  MIŁOŚĆ SWAMIEGO JEST ZAWSZE Z WAMI 

  Rozwijajcie mocną wiarę w Boga 

Co człowiek powinien wiedzieć? Powinien zastanawiać się: jaka jest natura tego 

świata, jak długo tu przebywam, czego tu doświadczam? Widzicie, że wielu ludzi rodzi 

się i wstępuje w związki małżeńskie, podczas gdy inni na waszych oczach odchodzą z 

tego świata. Jak wskazuje nazwa Dźa-gat (przychodzić i odchodzić), w tym dźagat 

(świecie) wszystko przychodzi i odchodzi. Kiedy pojmiecie przemijającą naturę tego 

świata, będziecie zaznawali szczęścia. To właśnie powinniście wiedzieć idąc drogami 

tego świata.   

Z czego powinniście zrezygnować? Z bhranti (złudzenia). W swojej ułudzie uważacie 

rzeczy nierzeczywiste za rzeczywiste i lgnąc do nich, doznajecie smutku. Ponadto 

myślicie, że maja i smutek chwyciły was w swój uścisk i nie opuszczają was. Czy 

smutek ma ręce, nogi, oczy, nos itd.? Tylko Wy macie te części ciała. Dlatego to wy 

chwyciliście smutek, a nie odwrotnie. Smutek nie ma rąk, żeby was schwycić. Ale wy 

wyobrażacie sobie, że tkwicie w uścisku smutku i to jest przyczyna waszego cierpienia. 

To jest niewiedza i to jej właśnie macie poniechać. Dopiero wówczas będziecie mogli 

zaznawać prawdziwego szczęścia.   

Wreszcie, dokąd macie dotrzeć? Powinniście dotrzeć tam, skąd przyszliście. 

Powracanie do źródła swego pochodzenia jest rzeczą naturalną dla wszystkich istot. 

Przyszliście z Atmy; musicie powrócić do Atmy. Tam tkwi prawdziwe szczęście. To 

samo oznajmiono w wedyjskiej modlitwie: Asatoma sadgamaja, tamasoma 

dźjotirgamaja, mritjorma amritamgamaja (prowadź mnie z nie-rzeczywistości do 

rzeczywistości, z ciemności do światła, ze śmierci do nieśmiertelności). Jest to modlitwa 

do Boga o to, by prowadził poszukiwacza z nieprawdy do prawdy. Nieprawda idzie za 
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prawdą jako jej cień. Tamasoma dźjotirgamaja. Co to jest światło i czym jest 

ciemność? Jest tylko jedna rzecz i jest nią światło. Kiedy nie widzicie światła, 

zaznajecie ciemności. Światło i ciemność nie istnieją oddzielnie. Kiedy to sobie 

uświadomicie, będziecie mogli osiągnąć szczęście. Mrithjorma amritamgamaja. Cóż to 

takiego, co ma narodziny i śmierć? Jedynie ciało, nie wy. Wy nie macie żadnych 

narodzin ani śmierci. To, co się rodzi, musi umrzeć. Dlatego też narodziny i śmierć 

odnoszą się do ciała, a nie do Atmy. Jedynie Atma jest prawdziwa, wieczna i 

nieśmiertelna. Kiedy uświadomicie sobie tę prawdę, będziecie mogli doznać 

prawdziwego szczęścia.   

Codziennie wypowiadacie tę wedyjską modlitwę, ale nie próbujecie dowiedzieć się, 

co macie poznać. Stąd też powinniście wiedzieć, co macie poznać, poniechać tego, 

czego macie poniechać, a dotrzeć tam, gdzie macie dotrzeć. Tylko wtedy możecie 

doznać prawdziwego szczęścia. Do owego czasu szczęście, którego zaznajecie, jest tylko 

tymczasowe, nie zaś trwałe. Stan trwałego szczęścia określa się jako nieśmiertelność. 

Wedy opisują ten stan szczęścia jako nirgunam, nirandźanam, sanathana niketanam, 

nitja, suddha, buddha, mukta, nirmala swarupinam (bez cech, czysty, ostateczne 

schronienie, wieczny, oświecony, wolny, ucieleśnienie świętości). Powinniście 

rozwinąć silną wiarę w Boga, aby doznawać prawdziwego i wiecznego szczęścia.   

Awatarzy przychodzą żeby przekazać wielkie ideały 

Gdzie urodził się Kriszna i jaki miał majątek? Urodził się w więzieniu, wychował w 

domu Nandy i żył w Mathurze. Zdobył jednak wielką sławę w świecie, gdyż nigdy 

nie uważał ziemskiego bogactwa za rzeczywiste. Bogactwo ziemskie jest tymczasowe i 

w istocie w ogóle nie jest żadnym bogactwem. Jego bogactwem była błogość i Kriszna 

zawsze był pełen błogości. Tutaj powinniście pojąć różnicę pomiędzy Ramą i Kriszną - 

dwoma Awatarami. Kriszna wykonywał wszystko zawsze w stanie szczęścia, podczas 

gdy Rama czerpał szczęście z pracy, jaką wykonywał. Rama toczył bój z wrogiem po 

tym, jak go sprowokowano, podczas gdy Kriszna sam prowokował wroga i toczył z 

nim bój. Obaj ci awatarzy działali zgodnie z potrzebą swoich czasów. Kriszna oznacza 

błogość, Rama znaczy odpowiedzialność. Rama wcielił się, aby pokazać światu 

niezrównaną siłę prawdy i prawości. Rama + Ajana to Ramajana, co znaczy, że 

Ramajana jest opowieścią o pobycie Ramy na ziemi. Kriszna różnił się od Ramy 

również tym, że był On nauczycielem świata. Nigdy nie pragnął dla siebie niczego ani 

też nie był przywiązany do niczego. Wszystko, co miał, ofiarował swoim ludziom. 

Zabił wuja ze strony matki, Kamsę, ale nie wziął jego królestwa. Dał je ojcu Kamsy, 

Ugrasenie. Podobnie, stanął po stronie Pandawów, pokonał Kaurawów, a na króla 

namaścił Dharmaradżę. Nigdy nie dążył do tego, aby stać się królem. Był królem bez 

korony. Był królem królów i panem panów, bez żadnego królestwa. Był cesarzem 

wszystkich serc. Oto jest prawda, pokazana przez Krisznę. Jeśli będziecie głęboko 

dociekać, zrozumiecie, że każdy awatar przychodzi, aby pokazać jakiś ideał.  



Sanathana Sarathi   styczeń  2015  

© Organizacja Sathya Sai 

6 

Kriszna ukradł czyste serca gopik 

Kriszna zawsze wypowiadał prawdę, nawet kiedy mówił żartem. Nie mówił nigdy 

nieprawdy, nawet w lekkim tonie. Jednak ci, co nie pojmują treści słów Kriszny, 

myślą, że pobłażał On nieprawdzie. W każdej judze (erze) i w czasie każdego awatara 

istnieją ludzie dotknięci tego rodzaju chorobą.  

Kiedyś do matki Jaśody przyszły gopiki i poskarżyły się:  

- Matko, twój Kriszna przyszedł w środku nocy na nasz taras i kiedy twardo 

spałyśmy, związał nam warkocze. Zapytaj go, matko, spytaj go.   

Wtedy Jaśoda spytała Krisznę: 

- Jaką pracę masz w innych domach o północy? Zdaje sie, że powiązałeś ich 

warkocze i przybiegłeś z powrotem. Teraz nie będę Cię zostawiać samego.  

Kriszna odparł z uśmiechem: 

- Matko, czy nie leżałem przy twoim boku, nigdzie się nie ruszając w nocy? Kiedy 

odszedłem i kiedy przyszedłem z powrotem? Ty sama mi powiedz.   

Tym, co Kriszna chciał przekazać, było: „Jestem tutaj, tam i wszędzie, gdziekolwiek 

spojrzycie”. Poprzez swoje boskie zabawy pokazywał najwyższe prawdy.  

Inne gopiki przyszły raz i poskarżyły się matce Jaśodzie: 

- Matko, kiedy niesiemy dzbany z maślanką na sprzedaż, Kriszna nas zaczepia i 

prosi, żebyśmy płaciły podatek. Potem uderza w te dzbany, robiąc w nich dziury. 

Matko, spytaj go.  

Wówczas Kriszna powiedział matce Jaśodzie:   

- Chciały ofiarować te dzbany maślanki Bogu i sam Bóg przyszedł i zrobił w nich 

dziury. Ale nieświadomie obarczają winą mnie. Ja nic o tym nie wiem; jestem 

niewinny.   

Tutaj Kriszna przekazał Jaśodzie pośrednio, że jest Bogiem. Próbował wyjaśnić 

matce w sposób, w jaki mogła pojąć swą boską naturę.   

Niejeden raz Kriszna kradł mleko i masło z domów gopik, a kiedy próbowały Go 

złapać, uciekał. Co znaczą mleko i masło? Masło i mleko są barwy białej, co 

symbolizuje czystość. Stąd Kriszna przyjmował czyste i sattwiczne (wzniosłe) uczucia 

gopik.   

Kiedyś matka Jaśoda skarciła małego Krisznę: 

-  Kriszno! Nie jesz tego, co ci daję w domu, ale chodzisz do domów gopik i 

kradniesz ich masło. O, drogi Kriszno! To psuje nasze dobre imię.   

Narzekała: „O Kriszno! Jesteś małym dzieckiem, ale stwarzasz w całej wiosce tak 

wielkie poruszenie swoimi psotami.  Czy nie smakuje ci masło, jakie robię w domu? 
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Czy tak smaczne jest dla ciebie masło w domach gopik?”. Kiedy Jaśoda skarciła go w 

ten sposób, Kriszna rzekł: „Serca gopik są czyste, święte i bez śladu samolubstwa. Ale 

w twojej miłości matczynej do mnie jest pewna cząstka samolubstwa. Dlatego masło, 

które przygotowujesz w domu, nie interesuje mnie. Z domu gopik kradnę nie masło, 

ale ich czyste i bezinteresowne serca. Kradnę serca tych, co są czyści i całkowicie wolni 

od samolubstwa”. Dlatego właśnie bhaktowie sławią Krisznę, śpiewając pieśń Ćitta 

ćora Jaśoda ke bal nawaniita ćora Gopal (O, Kriszno, synu Jaśody-matki, kradniesz 

masło oraz serca wielbicieli). Ludzie myślą, że Kriszna kradł masło, ale w istocie kradł 

On czyste serca gopik.   

Po co odprawiać nabożeństwo do Pana, jeśli serce nie jest czyste? Bez czystości 

wewnętrznej, po cóż wykonywać rytuały? Po co gotować smakowite rzeczy w 

naczyniu, które nie jest czyste? Słowo Sai jest prawdą. 

 Lile Kriszny odsłaniają jego boskość   

Jeśli choć raz zaśpiewacie z czystym sercem imię Ramy, On odpowie natychmiast. 

On może dać wam prawdziwe szczęście. Purandaradasa powiedział: „Rama i Jama nie 

różnią się. Obaj są jednym i tym samym”. Ten sam Rama pojawił się jako Jama 

(bóstwo śmierci) podłemu Rawanie i jako Bóg pobożnemu Wibhiśanie, który 

całkowicie mu się poddał. Jawi się jako Rama lub Jama, zależnie od uczuć ludzi. Ten 

sam Kriszna pojawił się jako Bóg Ugrasenie, mającemu wiarę w Niego, a jako Jama 

podłemu Kamsie, co uważał Go za swego wroga. Podobnie, stał się Jamą dla 

Hiranjakaśipu, który nienawidził Boga, a Prahladzie, który rozmyślał o Nim przez cały 

czas, jawił się jako Narajana. 

Pewnego razu gopiki zmęczyły się psotnymi wybrykami Kriszny. Mimo 

największych wysiłków nie mogły go złapać. Dlatego pewnego dnia Kriszna 

pomyślał: „Biedne gopiki mają czyste serca; są niewinne i całkowicie wolne od 

samolubstwa. Nie jest rzeczą właściwą z mej strony uciekać od nich, kiedy próbują 

mnie złapać. Jestem Bhakta Paradhina (sługą wielbicieli) i nie powinienem 

wystawiać swoich wielbicieli na trud. Tym razem pozwolę im się złapać”. Potem 

obmyślił plan, dzięki któremu gopiki mogły dowiedzieć się, gdzie jest i go złapać. 

Wyczuwając, że Kriszna jest w domu jednej gopiki, wszystkie inne stanęły jak 

żołnierze dokoła muru posesji, żeby nie mógł im uciec. Co zrobił Kriszna? Wylał mleko 

z dzbana zawieszonego pod sufitem, zamoczył w nim swoje malutkie stopy i uciekł, 

kiedy gopiki próbowały go złapać.  Gopiki poszły po śladach Kriszny i zdołały go 

złapać. W wydarzeniu tym tkwiło pewne przesłanie dla gopik. Kriszna przekazał im: 

„Idźcie  ślad w ślad za mną, a będziecie w stanie dotrzeć do mnie”.  

W Bhagawacie jest wiele takich zdarzeń, niosących głębokie przesłanie dla 

wielbicieli. Ale tym, co uważają je za zwykłe psoty, jawią się one jako zwykłe psoty. 

Munde munde mathir bhinnah (zdania się różnią - co osoba, to inne). Kiedy głowy są 

różne, myśli też się różnią. Bhagawata nie jest niczym innym, jak opowieścią o Panu. 
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Boskie psoty Kriszny są podstawą zrozumienia jego boskości. Wszystkie te opowieści o 

Panu Krisznie ukazują wielkie wzorce. Nie można z nich robić przedmiotu ośmieszania, 

jak skłonni są czynić niektórzy ludzie.  

Radha tęskniła za Kriszną bez końca. Kriszna ubił jej serce [jak masło] ubijakiem 

dźniany i podarował jej cenny klejnot oddania. Uważała Krisznę za jedyne swoje 

schronienie i nigdy nie polegała na krewnych i znajomych.  

Nie mam żadnego schronienia poza Tobą. Och, Kriszno, noszę ten ciężar życia 

jedynie przez wzgląd na Ciebie. Mój umysł staje się niespokojny, jeśli nie widzę Twojej 

uśmiechniętej twarzy. Przynajmniej zjawiaj się w moich snach. Nie mogę bez Ciebie 

żyć ani chwili. 

Bóg jest gotów dać wszystko, o co prosi bhakta. W rzeczy samej jest gotów dać 

samego siebie. Takiego najwyższego ducha poświęcenia nie możecie znaleźć u swoich 

przyjaciół, krewnych ani w nikim innym na tym świecie. Radha całkiem osłabła i 

miała zaraz wydać ostatnie tchnienie. W tej chwili pojawił się przed nią Kriszna i 

spytał: 

„Jakie jest twe ostatnie życzenie”? Radha odrzekła, „Kriszno, nie chcę niczego. Moim 

ostatnim życzeniem jest posłuchać po raz ostatni melodii Twojego fletu”.  

O, Kriszno! Zaśpiewaj jakąś słodką pieśń i napełnij mi serce  

nektarowymi słowami i błogością. Wydobądź istotę Wed, przekształć ją w boską 

muzykę, zagraj ją na swoim czarującym flecie i zaurocz mnie swoją melodią.  

Zaśpiewaj, o Kriszno! Zaśpiewaj dla mnie! 

Ciało ludzkie to flet z dziewięcioma dziurami. Radha poprosiła Krisznę o to, aby 

sprawił, żeby przez ów ‘flet’ popłynęło sedno Wed. Stosownie do tego, Kriszna zagrał 

słodką pieśń, której słuchając Radha porzuciła swą ziemską powłokę. Wtedy Kriszna 

porzucił na zawsze swój flet. Od tamtego dnia nigdy nie tknął go ponownie w geście, 

wyrażając w ten sposób wielkie oddanie Radhy ku niemu.  

Oddanie gopik jest godne naśladowania   

Kiedyś Rukmini zaprosiła Radhę do swego domu. Otrzymawszy zaproszenie od 

Rukmini, Radha od razu przyszła do jej domu. W tamtych czasach idli, dosa, ciastka 

itd. nie były tak znane, jak znane są dzisiaj. Ludzie ofiarowywali gościom mleko albo 

twaróg. W swym szczęściu Rukmini ofiarowała w szklance wrzące mleko. Radha 

zwykła była, przed spożyciem czegokolwiek, ofiarowywać to Krisznie. Powiedziała 

Krisznarpanam (ofiarowuję to Krisznie) i wypiła to wrzące mleko. Wieczorem, kiedy 

Kriszna przyszedł do Rukmini, ta zrobiła Mu padasewę (masaż stóp). Doznała wtedy 

wstrząsu, zauważywszy na Jego stopach pęcherze. Spytała: „O Panie! Co się stało? Kto 

sprawił, że masz bąble na stopach”?. Wtedy Kriszna odparł: „To twoja własna robota. 

Kiedy Radha przyszła rano do ciebie, ofiarowałaś jej gorące mleko, nie kłopocząc się 

sprawdzaniem, czy jest odpowiednie do picia. Ta, przed wypiciem, ofiarowała mi to 
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mleko. Dlatego mam te bąble na stopach”.  

Niektórzy ludzie myślą, że są to zaledwie kathy (opowieści). To nie są kathy, ale 

boskie zabawy, dla usuwania wjathów (cierpień) człowieka. Wszystkie lile Kriszny 

miały na celu usuwanie cierpień człowieka. Wszystkie swe boskie moce 

wykorzystywał On tylko przez wzgląd na wielbicieli. Gdy będziecie próbowali pojąć 

znaczenie świętej Bhagawathy, zdacie sobie sprawę z najwyższej mocy Boskości.  

Gopiki prowadziły życie  ciągle rozmyślając o Krisznie podczas wypełniania swoich 

obowiązków. Nie miały żadnego wykształcenia. Ani nie poszły na żaden uniwersytet, 

ani nie zgłębiały Upaniszad. Imię Kriszny były jedyną upaniszadą i śastrą (świętym 

pismem), jakie znały. Imię Gopala było jedyną Wedą, jaką studiowały. W ten sposób 

uświęcały życie ciągłym rozmyślaniem o Krisznie. Radowały się również wszelkiego 

rodzaju ziemskim szczęściem. Gopiki były zjednoczone w swej miłości i oddaniu dla 

Kriszny. Wszyscy bhaktowie powinni ich w tym względzie naśladować, a poniechać 

wszelkich różnic związanych z kastą, rasą i religią. Jaka jest kasta pięciu żywiołów, 

jakie są w nas? Jaka jest kasta ognia, wiatru, przestrzeni, wody i ziemi? Wśród gopik 

panował wielki duch jedności. Gdzie jest jedność, tam jest czystość. Kiedy jednoczą się 

jedność i czystość, przejawia się Boskość.   

Saguna miała wizję Kriszny 

Ludzie we wsi Gokul zapalali swoje lampy - od lampy w domu Nandy. Wierzyli, że 

czeka ich dobrobyt, jeśli będą zapalać swe lampy od lamp w domach zamożnych ludzi. 

Pewnego dnia w tej wsi pojawiła się świeżo zaślubiona gopika o imieniu Saguna. 

Nasłuchawszy się tyle o lilach Kriszny, rozpaczliwie chciała Go zobaczyć. Jednak nie 

mogła wyrazić swoich uczuć ani przed mężem, ani przed rodziną męża. Teściowa 

kazała jej nie chodzić do domu Jaśody, żeby nie widziała Kriszny i nie stała się oddaną 

Mu osobą. Jednak w rzeczy samej, nikt nie ma prawa powstrzymywać nikogo przed 

otrzymaniem widzenia Boga. Co dzień teściowa chodziła sama do domu Jaśody, żeby 

zapalić lampę. Pewnego dnia, kiedy nabawiła się wysokiej gorączki, nie miała innego 

wyboru jak tylko wysłać Sagunę do domu Jaśody, aby zapaliła lampę. Saguna 

ucieszyła się niezmiernie, myśląc, że w końcu zobaczy Krisznę. W tym uczuciu 

wielkiego szczęścia zapomniała o sobie, kiedy weszła do domu Jaśody. Gdy zapalała 

lampę od lampy trzymanej w domu Jaśody, w płomieniu zobaczyła Krisznę. Była tak 

zatopiona w owym widzeniu Kriszny, że nie zdawała sobie sprawy, że jej ręka została 

poparzona. 

W międzyczasie przyszły tam również inne kobiety z sąsiednich domów, aby zapalić 

swoje lampy. Oniemiały ze zdumienia, widząc tę scenę. Zauważyły, że Saguna nie 

odsuwa się od płomienia, choć są z nim jej palce. Matka Jaśoda także nadbiegła i 

spytała ją: „Cóż to? Nie uświadamiasz sobie, że twoja ręka jest poparzona”? Ale Saguna 

nie była w stanie usłyszeć słów Jaśody, miała bowiem umysł w pełni skupiony na 

Krisznie. Kriszna uśmiechał się do niej, a ona również uśmiechała się do Niego. 

Dlatego nie czuła bólu. Później, kiedy gopiki spytały ją o to zdarzenie, rzekła im: 
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„Miałam wizję Kriszny w tym płomieniu. Uśmiechnął się i sprawił, że ja też się 

uśmiechnęłam”. Czy kobiety, dowiedziawszy się czegoś takiego, będą milczały? W 

jednej chwili wieść ta rozniosła się po całej wsi. Potem gopiki zeszły się i zaśpiewały 

pieśń, opisującą to zdarzenie:   

Wydaje się, że Saguna miała widzenie 
Gopali w domu Nandy. 

W płomieniu zobaczyła Krisznę! 
 

Teściowa Saguny także dowiedziała się o tym wydarzeniu. Ale Saguna nie martwiła 

się. Była szczęśliwa, że mogła zobaczyć Krisznę. Chwała i wspaniałość lil Kriszny są nie 

do opisania. Wśród kobiet był On kobietą, wśród mężczyzn - mężczyzną, wśród dzieci 

był dzieckiem, a wśród osób w podeszłym wieku - człowiekiem w podeszłym wieku. 

Dlatego właśnie Bhagawadgita mówi: Sarwatah panipadam tat sarwathoksi 

siromukham, sarwatah srutimalloke sarwamawruthja tiszthati (rękoma, stopami, 

oczami, głową, ustami i uszami przenikając wszystko, wypełnia On cały wszechświat). 

Bóg mieszka w sercach wszystkich.   

Dlatego nigdy w odniesieniu do Boskości nie dostrzegajcie różnic, związanych z 

imionami i postaciami. Ekamewa adwitijam Brahma (Bóg jest jeden, bez drugiego). 

Możecie nazywać Go jakimkolwiek imieniem - Allach, Jezus, Zoroastra, Buddha, Rama 

czy Kriszna. Nie dostrzegajcie żadnych różnic. Jest tylko jedna religia, religia 

człowieczeństwa. Może być coś nie tak z mathi (umysłem), ale nie z matham (religią). 

Dlatego poprawcie swoje umysły. Nie pozwalajcie na konflikty i nienawiść, 

wywołane przez różnice religijne. 

 Studenci! Powinniście szerzyć na całym świecie jedność. Nigdy nie pozwalajcie 

sobie na różnice. Oto prawdziwe wykształcenie, które powinniście zdobywać. Jedynie 

studenci mają zdolność odnowić starożytną kulturę Bharatu - poprzez trzymanie się 

ścieżki oddania i poddania się Bogu.   

Słowo Swamiego jest Swamim  

Jest jeszcze jedna ważna sprawa, o której chcę wam powiedzieć. Z dnia na dzień 

rośnie liczba wielbicieli, przybywających do Praśanthi Nilayam. Kiedy oni są szczęśliwi 

mając mój darszan, ja również jestem bardzo szczęśliwy, spędzając z nimi czas. 

Ponieważ jestem zajęty bhaktami, nie mam wolnego czasu. Dlatego nie będzie 

możliwe, żebym dawał ślub w Praśanthi Nilayam. Ci, co chcą zawrzeć małżeństwo, 

mogą dokonać tego, gdzie im wygodnie i przyjechać czy przyjść tutaj. Pobłogosławię 

ich z radością. Jednak będę dalej przeprowadzał masowe śluby i masowe 

upanajanamy (uroczystości inicjacyjne związane z zawiązaniem nici). Miłość 

Swamiego jest zawsze z wami, gdziekolwiek jesteście. Ale od teraz nie będę udzielał 

ślubów małżeńskich ani w pokoju spotkań, ani nigdzie indziej. Jeśli ktoś chce się wziąć 

ślub, może to uczynić w Kaljana Mandapam. Nie mam wobec tego żadnych zastrzeżeń; 

pobłogosławię Was z całą miłością. Prowadźcie doskonałe życie małżeńskie poprzez 
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służenie krajowi i szerzenie jedności.   

Dziś obchodzimy Gokulasztami (urodziny Pana Kriszny). Ale co jest urodzinami dla 

Boga? To są jedynie narodziny fizycznej postaci. Nie przykładajcie wagi do urodzin, 

zamiast tego przywiązujcie wagę do nauk i ideałów Kriszny. Kriszna nie jest różny od 

swoich nauk. Kriszna jest Gitą, Gita jest Kriszną. Podobnie, Swami nie różni się od 

swoich nauk. Słowo Swamiego jest Swamim.  

(Bhagawan zakończył orędzie bhadźanem Gowinda Kriszna Dźai…) 

– Orędzie Bhagawana w hali Sai Kulwant w Praśanthi Nilayam wygłoszone 4 września 1996 roku. 

 

 

 

  Gene Massey 

 

  

Boska misja Bhagawana Śri Sathya Sai Baby ma zmieniać nasze serca, wywoływać 
naszą przemianę ze zwykłych ludzi w boskie istoty. Wszystko, czego On uczy i 
wszystko, co poleca nam czynić, jest nakierowane na cel przemiany serc ludzkości.   

  Leczenie choroby światowości 

Ci z nas, co dostąpili błogosławieństwa bycia częścią Jego boskiej misji, otrzymali 
wszelkie lekarstwo, którego nam potrzeba, by wpłynąć na tę zmianę. Czasami lek ten 
jest skrajnie gorzki i bolesny w spożyciu, czasem zaś daje nam On lek, który jest 
cudownie słodki i błogi. Bhagawan dał mi oba lekarstwa. Podczas gdy z jednej strony 
zabrał cały mój majątek materialny i moje "zabawki", z drugiej strony pobłogosławił 
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mnie sposobnością podróżowania do 26 krajów, abym zobaczył Jego cudowne dzieła i 
spotkał Jego pełnych poświęcenia wielbicieli, którzy żyją tylko po to, aby Mu służyć.  

Przez wiele lat byłem komercyjnym telewizyjnym reżyserem i kamerzystą i 
zarobiłem całkiem sporo pieniędzy, które często niemądrze wydawałem na zmysłowe 
przyjemności i zaspokajanie osobistych pragnień. Szukałem sławy, majątku, wygody i 
łaknąłem wszystkich tych rzeczy, które wiążą człowieka. Krótko mówiąc, byłem 
całkiem wypełniony malina wasanami (złymi skłonnościami). A mimo to 
twierdziłem, że jestem wielbicielem Sai. Wykonywałem służbę, owszem, ale była to 
służba złego rodzaju. Wykonywałem służbę dla wzmocnienia swego ego i czucia się 
ważnym, myślałem bowiem, że pomagam owym „biednym ludziom”.  

  Radość bycia częścią boskiej misji Bhagawana  

Co Bhagawan robi z tego rodzaju facetem? Bez wątpienia musiał rozmyślać nad 
tym, jak mnie uratować! Bogaty „reżyser z Hollywood” z głową wielkości Teksasu, 
robiący zły użytek ze swoich pieniędzy, szukający sławy i fortuny, wykonujący służbę 
po to, żeby móc mówić innym, jakim to jest wspaniałym facetem i mimo to 
utrzymującym, że jest wielbicielem, a zasadniczo przynoszącym złe imię Swamiemu! 
Co robić? 

Cóż, Bhagawan oczywiście wiedział, co zrobić z Gene'm. Najpierw Gene musiał 
pozbyć się wszystkich tych pieniędzy! A potem posłał Gene'a dokoła świata, żeby 
zobaczył trochę głodujących ludzi. I pozwolił mu zobaczyć wielbicieli, którzy pracują 
jako prawdziwe narzędzia Boga i którzy szerzą Jego miłość wśród wszystkich. Pozwolił 
Gene'owi zobaczyć, co naprawdę oznacza bycie „wielbicielem Sathya Sai Baby”. 
Pozwolił Gene'owi zobaczyć, czym jest boska miłość i jak potrafi ona zmieniać nawet 
najtwardsze serca. Pozwolił Gene'owi ‘stracić’ wszystkie te rzeczy, które (błędnie) cenił 
i pozwolił mu uświadomić sobie to, jak tymczasowy jest ten świat, a także pomógł mu 
ujrzeć prawdziwą miłość Swamiego w działaniu. Pomógł Gene'owi przekształcić jego 
złe skłonności w dobre. I wreszcie pozwolił Gene'owi zobaczyć, o ile radośniejsze jest 
bycie częścią Jego Misji na rzecz przekształcania serc ludzkości.   

Tak więc, właśnie tej cudownej łaski Bhagawana doznaję od paru lat. Dał mi 
pewne bardzo, bardzo gorzkie lekarstwo, jednak lek ten jest konieczny dla człowieka w 
tak strasznej potrzebie. Teraz jednak pozwólcie, że powiem o danym mi przez 
Bhagawana lekarstwie, które jest radosne i zachwycające... lekarstwie  Jego cudownej 
łaski, która przychodzi tylko raz na wiele żywotów. Łaski, jakiej nie da się wyrazić 
słowami, niemniej jednak spróbuję.  

  Cudowna wycieczka i filmowanie 

Jak wcześniej stwierdziłem, jestem kamerzystą. (Porzuciłem nazewnictwo „reżyser”, 
ponieważ jedynym prawdziwym reżyserem jest Bhagawan.). Dostąpiłem 
błogosławieństwa podróżowania po świecie i filmowania szkół Sai i służby Sai. 
Spotkałem wielkich wielbicieli, z których wielu uważanych byłoby za świętych, gdyby 
w pełni wiedziano, co robią dla ludzkości. Największa jednak wycieczka z 
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filmowaniem, jakiej kiedykolwiek zaznałem, miała miejsce w 2013 roku, kiedy 
poproszono mnie o sfilmowanie służby Sai i szkół Sai w całych Indiach. Zaczęło się to 
od telefonu od Nimiśa Pandji, który zapytał, czy byłbym zainteresowany 
sfilmowaniem szkół Sai w Indiach. Oczywiście odpowiedziałem „tak”, dodałem 
jednak: „Dlaczego nie sfilmować także przedsięwzięć służebnych?”. Zostało wspólnie 
ustalone, że przyjadę do Indii i odbędę podróż po całych Indiach, filmując szkoły Sai i 
służbę Sai. Zadzwoniłem do swego młodego reżysera, Nareśa Śarmy, będącego z 
własnego wyboru reżyserem mumbajskim i poprosiłem go, aby mi towarzyszył.   

W styczniu 2013 roku przyjechałem do Indii, po czym Nareś i ja rozpoczęliśmy 
filmową podróż objazdową, jaką można znaleźć tylko w marzeniach - udaliśmy się do 
21 stanów Indii. Mieliśmy sposobność spotkać się z osobistościami i sławnymi 
osobami w całym kraju i przeprowadzić z nimi wywiady, a co ważniejsze, 
sfilmowaliśmy wszelkie rodzaje służby Sai w każdej części Indii. Sfilmowaliśmy służbę 
- pełnioną z miłością - w wielu odległych wsiach na obszarze całych Indii. 
Sfilmowaliśmy nawet uroczyste otwarcie setnej szkoły Sathya Sai. W ten sposób 
Bhagawan pobłogosławił mnie i Nareśa ponad wszelkie wyobrażenie. Wielu 
wielbicieli, jakich spotkaliśmy po drodze, rzucało komentarz, że nawet spędziwszy całe 
życie w Indiach, nigdy nie widzieli tak wiele.   

Jakże wielkie mam zaiste szczęście, że zostałem pobłogosławiony w ten sposób, 
osobiście obserwując Misję Bhagawana i spotkawszy jakże wielu wspaniałych 
wielbicieli, czyniących pełną poświęcenia służbę! Wiem jednak, że błogosławieństwo 
to zostało mi dane jako część mej własnej przemiany. Wiem, że dar ten został mi dany 
przez Bhagawana, aby zmienić moje serce i aby dać mi radość posiadania pozwolenia 
na uczestniczenie w Jego Boskiej Misji. Zrobię, co w mojej mocy, żeby zasługiwać na 
tę łaskę i spędzę resztę swego życia jako pokorny sługa Bhagawana i - mam nadzieję - 
kręcąc więcej filmów. Teraz mamy ponad 115 godzin nagrań filmowych ze 
wspaniałych szkół Sai i sewy Sai, jaka jest dokonywana w całych Indiach i na całym 
świecie. Stworzymy godzinny film do odtwarzania na całym świecie oraz w telewizji 
indyjskiej, żeby pokazać całemu światu, że boska misja Sai, mająca doprowadzić do 
złotej ery, już teraz przynosi owoce.  

– Autor, Gene Massey, reżyser z Hollywood i kamerzysta, jest związany z ośrodkiem Sathya Sai 
Baby w Hollywood w Stanach Zjednoczonych Ameryki.   
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 Z naszych archiwów 

 

Wszystko dzieje się zgodnie z nakazami czasu; 
od czasu zależy zarówno zło jak i dobro; 

podobnie dobrobyt i ubóstwo zależą od czasu; 
czas to wyznacznik wszystkich rzeczy. 

Nie ma nikogo, kto nie podlega czasowi 
na całym tym świecie; taka jest prawda. 

 TRANSFORMUJCIE SIĘ W KAŻDEJ CHWILI 

  Prawdziwą wiedzą jest wiedza o jaźni 

Na świecie ciągle zaznajecie tego samego cyklu dni i nocy. Wykonujecie te same 
codzienne zajęcia i oddajecie się tej samej czynności napełniania żołądka. W ten 
sposób żyjecie rok po roku. Ale jakie wysiłki czynicie na rzecz tego, żeby wieść celowe i 
szlachetne życie? Jeśli żyjecie w ten sposób, jaka jest wartość waszego życia? Co jest 
celem życia? Jaki jest jego główny cel? Niewielu dba o to, aby dociekać odpowiedzi na 
to podstawowe pytanie.   

Stąd też musimy badać, jak możemy prowadzić doskonałe, wypełnione błogością, 
duchowo ukierunkowane życie, które będzie służyło innym jako przykład. Ludzie 
oddają się ćwiczeniom duchowym. Kiedy jednak bada się wynik tych ćwiczeń, 
stwierdza się, iż jest on bez znaczenia. Wszystkie te ćwiczenia są pomyślane wyłącznie 
do zapewniania swego rodzaju zadowolenia umysłowego i nic więcej.   

 Moim zdaniem ani sadhana (praktyka duchowa), ani sadhjam (cel) nie istnieją 
niezależnie jedno od drugiego. Sadhana i sadhjam są jednym i tym samym. 
Wykonywanie sadhany jako środek dotarcia do sadhjam jest sztuczką umysłu. 
Prawdziwa sadhana polega na poniechaniu anatma bhawy (idea nie-jaźni). 
Rzeczywistą sadhanę stanowi zwrócenie widzenia od tego, co fizyczne, do tego, co 
duchowe.  

Na świecie mamy dziś wiedzę wielu rodzajów. Wszystkie te kategorie wiedzy nie 
stanowią tego, co w języku wedyjskim uważane jest za dźnianę. Prawdziwą wiedzą 
jest jedynie atma dźniana (znajomość jaźni). Zwykła wiedza może być wiedzą o 
obiektach materialnych, wiedzą zmysłową czy jakimkolwiek innym rodzajem wiedzy, 
zdobywanym przez badanie. Jednak żadna z nich nie może być atma dźnianą. W 
wyższym sensie, atma (jaźń) i dźniana (wiedza) nie są dwiema różnymi rzeczami. Są 
jednym i tym samym. Dlatego właśnie Wedy głoszą: Satjam dźnianam anantham 
Brahma (Brahman to prawda, mądrość i nieskończoność). Prawda, mądrość, 
nieskończoność i Brahman to wszystko różne nazwy Paramatmy (wszech-jaźni). Są one 
równoznaczne. Nie są różne jedna od drugiej.   
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  Czas jest postacią Boga   

Czym jest dźniana? Prawdziwą wiedzą jest świadomość swarupy (prawdziwej 
jaźni). Środkiem do osiągnięcia jedności z tą wiedzą jest oddanie. Dźniana oznacza 
wolność od wszelkich myśli. Dźniana marga (ścieżka wiedzy) wymaga panowania nad 
myślami dzięki właściwym wysiłkom. Bez względu na to czy człowiek zaczyna iść 

dźniana margą czy bhakti margą (ścieżką oddania), skutek jest ten sam.  

Na przykład, światło słońca jest odbijane przez księżyc. Światło  słońca jest ciepłe i 
promienne. Kiedy tym samym światłem promienieje księżyc, jest ono chłodne i 
kojące. W słońcu i księżycu obecne jest to samo światło. Tym, co rozświetla zarówno 
słońce, jak i księżyc, jest atma tattwa (istota jaźni) Światło słońca można przyrównać 
do dźniany, a światło księżyca do bhakti. Dźniana jest promienna, podczas gdy bhakti 
jest błogie. Tak oto bhakti i dźniana są początkiem i końcem tego samego procesu.   

Owoce waszych czynów są wyznaczane przez czas. Wszystkie wasze przeżycia, czy 
są to przeżycia szczęścia czy smutku, zamożności czy ubóstwa, są skutkiem waszych 
czynów. Stąd też dobro i zło zależy od tego, co robicie. Jakie są wasze czyny, takie są 
ich owoce. Sposób wykorzystywania przez was czasu wyznacza to, jaki będzie wynik. 
Stąd też należy czynić dobry użytek z czasu, który jest postacią Boskości.  

Zasadniczą rzeczywistością jest atma obecna w każdym. Wedy nazywają 
wszystkich „dziećmi nieśmiertelności”. Ludzie mówią o atmie, ale zachowują się w 
sposób, który przeczy ich wierze. W myślach, słowach i czynach powinna być jedność. 
Aby osiągnąć tę potrójną jedność, trzeba pojąć prawdę o atmie.  

Atma jest czasem, a czas jest Bogiem. Dlatego nie powinniście marnować czasu. 
Wypełnijcie swój czas dobrymi czynami. Nie ma większej sadhany. Uświęcajcie dany 
wam czas dobrymi myślami i dobrymi czynami. W tym celu musicie trzymać się 
towarzystwa dobrych ludzi, co we właściwym czasie doprowadzi was do wyzwolenia. 
Napełniajcie umysł myślami o Bogu. Oddawajcie się dobrym czynom. Oto prawdziwa 
sadhana.   

  Uwznioślajcie swoje życie 

Jeśli chcecie doświadczać Boga, musicie to czynić poprzez swoje obowiązki i czyny. 
Nie jest to takie łatwe. Słuchacie mych słów od wielu lat. Robicie zapiski i słuchacie 
taśm magnetofonowych, ale czy powstała w was choćby najmniejsza zmiana? Takie 
jest wasze życie! Jedynie wtedy ma w was miejsce jakaś zmiana (na lepsze), można 
mówić o owocach waszej sadhany. Spędzacie ciągle swoje dni i noce na tych samych 
czynnościach, ale czy czynicie jakieś wysiłki, żeby uwznioślić swoje życie?   

Studenci!  

Każdą sekundę uważajcie za Nowy Rok i na tej podstawie działajcie.  Żeby 
rozpocząć jakieś przedsięwzięcie, nie musicie czekać, aż przeminie 12 miesięcy. 
Przekształcajcie się z każdą chwilą. Uwalniajcie się od złych, starych wyobrażeń; to 
będzie zwiastowało narodziny Nowego Roku. Aby uświęcić swoje życie bierzcie udział 
w działaniach służebnych. Trzymajcie się prawego postępowania. Żyjcie zgodnie z 
mottem: zawsze pomagaj, nigdy nie rań. Jest to sedno przesłania 18. puran (tekstów 
mitologicznych) Wjasy.   

– Wybrane z orędzi noworocznych Bhagawana.  
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Forum absolwentów 

 Rakesh Menon 

 

Miałem błogosławieństwo być u stóp Swamiego w latach 1994-1997. Przed 

wstąpieniem na uniwersytet Swamiego nie byłem wielbicielem, ani nie był nim nikt z 

mojej rodziny. Słyszeliśmy jednak o wyższej uczelni Baby jako o wyjątkowej instytucji 

przekazującej wartości ludzkie. Jeden z moich wujów przyniósł mi druk podania o 

przyjęcie i zawiózł mnie do Puttaparthi, gdzie złożyłem egzamin wstępny. W ten oto 

sposób, latem 1994 roku, kiedy dołączyłem do brindawańskiego miasteczka 

uniwersyteckiego Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai w Whitefield, koło 

Bangaluru, miałem dopiero po raz pierwszy okazję, by zobaczyć Bhagawana, gdyż był 

On wtedy w Kodaikanal. Teraz byłem nie wielbicielem, ale już studentem Bhagawana. 

I z wielką niecierpliwością oczekiwałem owej ‘wielkiej zmiany’, która miała pojawić 

się w moim życiu.   

Pierwszy krok ku tej zmianie tkwił w przyjęciu przeze mnie Swamiego jako Boga. 

Ale jak mogłem przyjąć kogoś za swego guru czy Boga, kiedy Go nawet nie 

widziałem? Czyż nie było ryzykowne złożyć swą wiarę w kimś, o kim wiedziałem 

tylko z pogłosek? Postanowiłem więc poddać Swamiego sprawdzianowi! Po pewnym 

czasie Swami powrócił z Kodaikanal do Whitefield.   

  Sprawdzanie boskości i… cóż za odpowiedź!   

Oprócz mnie przyjechało z mojej miejscowości na ten egzamin jeszcze dwóch 

chłopców i zdawaliśmy go razem. Wszyscy trzej poradziliśmy sobie z egzaminem. 

Jeden spośród nas miał nałóg palenia papierosów. Ponieważ zaś zasady domu 

studenta oraz aszramu ściśle zabraniały tego nałogu, chłopiec ów wychodził 

ukradkiem, bez czyjejkolwiek wiedzy, na tego "dymka".   

Wiedziałem o tym potajemnym nałogu, inny chłopak również. I obaj doradzaliśmy 

mu, żeby nie szedł dalej tą swoją potajemną drogą, wiedząc w pełni, że może to 

skutkować jego całkowitym usunięciem z tej instytucji. Jednak pozostał nieugięty. 

Zamiast tego, wskazał palcem zdjęcie Swamiego w hali Sai Ramesh i powiedział: 

„Niech On powie, a przestanę”. 

Spojrzałem na salę; siedziało tam, czekając na darszan Swamiego, przynajmniej 

5 tysięcy wielbicieli. Zdawało się, że Swami ma teraz o dwa zadania więcej do 

wykonania w tak potężnym zgromadzeniu, zanim dwóch niewiernych [dosł. 

wątpiących] Tomaszów zdoła uznać Jego Boskość. Po pierwsze, poprawić 
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"papierosiarza", a po drugie, wywołać wielką zmianę we mnie.   

Dwa dni później chłopiec ten dostąpił zaszczytu poruszania płomieniem lampy 

przed Swamim podczas ceremonii Arati. Siedziałem blisko niego. Kiedy skończyły się 

bhadźany, Swami podniósł pudełko zapałek, zapalił  lampę Arati i rzekł mu po 

tamilsku: 

- Powiedziałeś, że jeśli poproszę, żebyś przestał palić, to uczynisz to. 

Włożył pudełko z zapałkami z powrotem w kieszeń koszuli tego chłopaka, a potem 

kontynuował, jak gdyby nigdy nic. Osłupiałem!  Z wyjątkiem nas trzech, nikt nie 

wiedział o tej rozmowie.   

Nie zapomnę nigdy wyrazu twarzy tego chłopca - całkowite niedowierzanie, 

wstrząs i strach. Słowa Swamiego słyszał także tamten trzeci chłopak. I wszyscy 

spoglądaliśmy na siebie nawzajem, nad wyraz zdumieni. W jednym, rzeczowym 

zdaniu wszechobecny Pan doskonale zawarł lekcję na całe życie; potężne to było i 

niezapomniane. To było moje pierwsze doświadczenie wszechobecności Swamiego.  

  Kiedy Swami dotknął mego serca 

A miało ich nadejść więcej. Dziewięć dni później otrzymałem list z domu.  Był od 

mojej siostry i miał następującą treść: „Byliśmy wobec ciebie bardzo wymagający, 

ponieważ chcieliśmy, żebyś wzrastał we właściwy sposób i stał się szanowanym 

człowiekiem. Teraz, kiedy jesteś daleko, doprawdy tęsknimy za tobą". Siostra i ja 

byliśmy bardzo blisko ze sobą, odkąd zmarła nasza matka, co stało się, kiedy byliśmy 

bardzo młodzi.  

List wywołał we mnie tęsknotę za domem. A kiedy wieczorem śpiewano 

poruszający duszę bhadźan, wychwalający Swamiego jako Sai Ma (Matkę Sai), 

przypomniała mi się matka i popłynęły mi łzy. Wkrótce wpadłem w konwulsje i z 

pochyloną głową próbowałem pohamować potok smutku, który spłynął mi strugą po 

policzkach.  

Paru chłopaków szturchało mnie podczas bhadźanów, mówiąc, że Swami patrzy na 

mnie. Ale nie uwierzyłem im. Wkrótce po bhadźanach nastąpiło posiedzenie w Traji. 

Posiedzenia te były zamkniętymi, interaktywnymi posiedzeniami, na których Swami 

wygłaszał orędzia i swobodnie przechadzał się wśród studentów, wymieniając słowa i 

dzieląc się cennymi, okraszonymi humorem spostrzeżeniami. Była to dla nas wielka 

sposobność do słuchania i uczenia się od Swamiego, jak również od starszych osób.   

Tamtego wieczora siedziałem dość daleko od dźhuli (huśtawki, na której zwykle 

siadał Swami). Przyszedłszy, Swami rozejrzał się wkoło, dostrzegł mnie, a potem 

poprosił, żebym do Niego przyszedł. Czyżbym popełnił jakiś poważny błąd? – 

zastanawiałem się idąc do Niego. Ale kiedy podszedłem bliżej, Swami przyciągnął 

mnie ku sobie, ciepło i z miłością uścisnął mnie i rzekł:  

- Ten chłopiec utracił matkę. Stracił jedną matkę, ale ja mu dam miłość tysiąca 
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matek”.  I potem stworzył dla mnie pierścień.   

Byłem tak wzruszony, zatopiony w Jego miłości, że zabrakło mi słów. I 

zastanawiałem się, skąd Swami zna moją historię; wspomniał pobliskim ludziom o tak 

wielu rzeczach z mojego życia... 

Było to pierwszy raz, kiedy do mnie przemówił. Tamtego dnia swoją miłością 

dotknął mojego serca. I przyjąłem Go za swoją matkę.   

  Niespodziane dary łaski dla sióstr   

Inne z moich pamiętnych przeżyć miało miejsce, kiedy byłem ze Swamim w 

Kodaikanal. W Kodaikanal, jak w żadnym innym miejscu, można być świadkiem 

rodzicielskiego oblicza Swamiego. Przypomina mi się pewien wieczór, kiedy Swami 

dał wszystkim studentom pieniądze i poprosił, żeby coś sobie kupili. Udałem się z 

prof. Anilem Kumarem do sklepu. Po drodze pomyślałem sobie, że  jestem tutaj z 

Panem, rozpieszczany Jego miłością i pod pełną opieką, podczas gdy tam w rodzinnym 

mieście moja rodzina wciąż stawia czoła trudnościom życia. Pomyślałem więc, że 

powinienem coś dla nich kupić; tyle przynajmniej mogłem zrobić z pieniędzmi, jakie 

dał mi Swami. Dlatego, kiedy profesor kupował coś dla swojej żony, ja nabyłem dwie 

pary kolczyków, po jednej dla każdej ze swoich dwóch sióstr. Nie były zbyt drogie, ale 

pomyślałem sobie, że tyle mogę zrobić. Dałem te kolczyki do zapakowania i włożyłem 

je do kieszeni koszuli.  

Gdy wróciłem, Swami rozejrzał się, potem przyszedł do mnie i zapytał: - Co kupiłeś? 

I zanim zdołałem odpowiedzieć, włożył rękę w kieszeń mojej koszuli i wyciągnął 

kolczyki.   

Kiedy zobaczył tę biżuterię, na Jego twarzy pojawił się wyraz konsternacji, jakby 

chciał powiedzieć, że nie są one zbyt dobrej jakości. Ja zaś poczułem wielkie 

rozczarowanie, że nie kupiłem siostrom właściwych podarków, skoro Swami ich nie 

pochwalił. Jeśli Swami ich nie pochwala, to na pewno nie są dobre - pomyślałem 

sobie. Upłynął tamten wieczór. W nocy, gdy wszyscy położyli się spać, ja wciąż 

rozmyślałem o tym, co się stało i modliłem się za rodzinę.   

Nazajutrz rano przy śniadaniu, Swami przeszedł się po sali, doglądając potrzeb 

wszystkich, jak czyni to co dzień. A kiedy dotarł do mnie, zaczął kręcić ręką. Z boskiej 

dłoni wyłoniły się dwie takie same pary kolczyków! Swami powiedział:  „Tamte 

kolczyki nie są dobre. Daj siostrom te”. Po czym dodał: „Dałem ci dwa takie same, bo 

mogłyby walczyć z sobą”.  Był to ten niezapomniany przykład czystego matczynego 

uczucia, który jest zawsze żywy w mojej pamięci!   

  Powodzenie w karierze korporacyjnej - droga Sai   

Płynął czas, a ja nie miałem szczęścia uzyskać miejsca na studiach magisterskich na 

uniwersytecie Swamiego i nie byłem pewny swej przyszłości. Miałem bowiem 
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opuścić bezpieczne schronienie, w którym było mi tak wygodnie. Była to rzeczywiście 

wielka zmiana i w następnym roku pięciokrotnie wracałem do Swamiego po wsparcie 

i siłę, których tak rozpaczliwie potrzebowałem. I tylko Swami mógł sprawić, że stało 

się to możliwe.  

Po skończeniu studiów magisterskich w innej instytucji, rozpocząłem karierę od 

banku HSBC. Środowisko korporacyjne jest zimne, bez uczuć i nieprzebaczające. 

Poziom stresu był niepokojący i wpływał na pracę zespołową. Przeważnie "każdy 

sobie rzepkę skrobał", co było tak najzupełniej różnym od braterstwa, jakim 

radowałem się w studenckim domu Swamiego. I w tym nowym scenariuszu, nie 

miało się innego wyboru, jak tylko zanurkować we własne wnętrze i szukać 

wewnętrznych zapasów odwagi i siły.   

Wtedy właśnie uświadomiłem sobie, że wszystko, czego uczył Swami, działa w 

świecie korporacji; że wartości przynoszą człowiekowi rozwój. I stosowanie nauk 

Swamiego przyniosło mi cuda - Jego pouczenia odnośnie właściwego podejścia do 

pracy, godności pracy, właściwego kierowania ludźmi poprzez własny przykład i 

czynienie tego, co się głosi.   

Te proste przesłania Swamiego rzeczywiście pomogły mi pójść naprzód w karierze, z 

HSBC w Indiach Standard Chartered Bank i Citibanku na Bliskim Wschodzie, gdzie 

zajmowałem się zapewnianiem jakości i sprawdzaniem ryzyka operacyjnego. 

Stawianie czoła różnym ludziom, robienie na nich wrażenia poprzez bycie cichym 

pracownikiem i przewodzenie przykładem - oto coś, czego naprawdę nauczyłem się od 

Swamiego i nadal się tego trzymam. A kiedy ludzie pytają mnie o moją osobowość i 

tajemnicę mego rozwoju zawodowego, mówię im tylko o swoim uniwersytecie, o 

aszramie w Puttaparthi oraz swoim Guru i Matce - Sai. To, kim dzisiaj jestem 

zawdzięczam wyłącznie Swamiemu.  

Jakimiż słowami mogę wyrazić wdzięczność Swamiemu, który wielokrotnie 

obsypywał mnie hojnie swoją miłością, traktując bardziej jak syna niż studenta? Dał 

mi matczyną miłość i ojcowskie kierownictwo  – miłość, która utrzymuje mnie w 

radości i z powrotem  sprowadza mnie do Niego, miłość która daje mi siłę w mojej 

karierze i pomaga mi stawiać czoła życiu i wszystkim jego wyzwaniom. I wiem, że nie 

muszę się martwić, bo zawsze spoczywają na mnie czujne oczy mojej Matki - 

opiekuńcze, ochraniające, kierujące, pocieszające i kochające.   

– Opublikowane za zgodą Radia Sai Global Harmony 
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Blask boskiej chwały 

W latach, kiedy mieszkałam w Brindawanie, powróciła powtarzająca się dolegliwość 

związana z ramieniem, która rozpoczęła się po narodzinach mojej córki. W Stanach 

mogłam odwiedzić kręgarza, żeby nastawił ramię. Ale w Indiach w owym czasie 

leczenie kręgarskie nie było dostępne.   

Im dłużej ramię pozostawało poza swoim miejscem, tym ostrzejszy stawał się ból i 

tym większe było ograniczenie ruchu. Po paru miesiącach ból ramienia wzmógł się i 

właściwie nie można nim było ruszać.   

W rozmowie z przyjaciółką, która była pielęgniarką, a mieszkała w Indiach od wielu 

lat, odkryłam, że jedynym rozwiązaniem w moim stanie było leczenie przez chirurga 

ortopedę. Po tym, jak zostałam przedstawiona chirurgowi ortopedzie, postanowiłam 

poprosić o pozwolenie Swamiego na leczenie.   

Stanęłam z listem w ręku w tej części domu Swamiego, gdzie zbierali się i czekali 

Jego goście, pragnący porozmawiać z Nim. Swami wyłonił się z cudowną, różową różą 

w dłoni. Spojrzał na mnie, a potem rzucił okiem na list w mojej dłoni, ruszył ku mnie i 

nagle stanął. Skrzyżowawszy spojrzenie z moim i uśmiechnąwszy się topiącym serce 

boskim uśmiechem, z wdziękiem rzucił mi różę i odszedł.   

Natychmiast zrozumiałam, że nie mam Jego pozwolenia na pójście do tego chirurga 

ortopedy. Doznałam poczucia ulgi, gdyż podejmowanie tak skrajnych środków było 

wbrew mojemu przekonaniu, kiedy wiedziałam, że trzeba mi tylko nastawienia 

ramienia. Ale potem zastanowiłam się, jak poradzę sobie z bólem. Byłam tak 

pochłonięta tą różą, że kiedy w końcu przypomniałam sobie o bólu, odkryłam, że 

minął, całkowicie minął i nie powrócił do dziś. Wypełniła mnie niezmierna 

wdzięczność i miłość za cudowne uleczenie przez Swamiego - różą, tym symbolem 

miłości.   

 
– Wybrane z „Divine Lessons from Sathya Sai Baba” [Boskie Lekcje Otrzymane od 

Sathya Sai Baby], pióra Diany Baskin 
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Kącik studencki 

Urodzenie się w postaci człowieka jest rzadkim darem, danym w celu powrotu do 

źródła swego pochodzenia. Cel ten wyłania się po uświadomieniu sobie atmy we 

wszystkich istotach. To uświadomienie sobie absolutnej prawdy wraz z prowadzącym 

do tego procesem nazywane jest educare. Wartości są osadzone w sumieniu człowieka. 

Trzeba je wydobyć - żeby uświadomić sobie atmę - i stosować w życiu. Metodologia 

łączenia wartości ludzkich z życiem jest nazywana dyscypliną.  

 Dzieciństwo to okres bezżenności, kiedy umysł jest wolny i czysty, a jeśli zostanie 

ono poddane dyscyplinie, to zrodzi szlachetność w późniejszych etapach życia. 

Szlachetność jest nosicielem wartości ludzkich i rodzi poświęcenie, z kolei poświęcenie 

zaś rodzi służbę. Służąc innemu człowiekowi i widząc w nim Boga, istota ludzka 

uświadamia sobie atmę i wtedy narodziny w ludzkiej postaci przynoszą owoce. I to 

jest głównym celem Bal Wikas. Stosuje ono sposoby i techniki służące do 

wydobywania wartości i skłaniające do dyscypliny. W istocie Bal Wikas jest tą 

maszyną, w której dziecko jest mocą wejściową, dyscyplina jest procesem, a 

szlachetność - produktem. Takie dziecko wzrasta ucząc się służenia. Kiedy mówi z całą 

mocą swoich cnót, staje się to edukacją dla innych, a kiedy jego cnoty przekładają się 

na czyny, staje się to służbą i darem dla społeczeństwa. W ten sposób Bal Wikas 

prowadzi do Loka Wikas.  

Bal Wikas Śri Sathya Sai zmieniło moje życie. Nauczyło mnie składać wszystkie 

moje czyny w ofierze u lotosowych stóp Bhagawana.  To wzmocniło moją pewność 

siebie, a przepędziło mój pesymizm. W wieku młodzieńczym, kiedy wielu uczniów 

schodzi na złe drogi, stwierdziłem, że Swami jest moim przyjacielem i przewodnikiem, 

prowadzącym mnie przez wszystkie sytuacje życia i ochraniającym mnie. Tak oto, na 

zawsze pozostanę dłużnikiem Swamiego za to, że wybrał mnie na ucznia Bal Wikas.   

Powodowany swą bezgraniczną miłością i współczuciem, Bhagawan Baba wybiera 

nas i w procesie tworzenia z nas klejnotów podgrzewa, topi, ugniata, tłucze i piecze, 

żeby nas poprawić i przekształcić. Musimy poddać się jego woli i udowodnić, że 

jesteśmy godnymi  jego narzędziami.  

 
– Z artykułu Praći Bulbul w „Educare for Lok Vikas”.  
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  WSKAZÓWKI SWAMIEGO DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW  

 

  

 Ćinna  Katha (Przypowieść) 
 
 

 

Pewien kapłan imieniem Dewesz zwykł był przeprowadzać nabożeństwo do posągu 

Pana Kriszny w świątyni, zbudowanej przez maharanę Udajpuru w Radżasthanie. Co 

wieczór, po ofiarowaniu Arati posągowi dziecięcego Kriszny, kapłan usuwał wieniec z 

kwiatów, ofiarowany podczas tego dnia posągowi. Dotykał nim z czcią swoich oczu, 

kładł go na kok włosów, jaki nosił z tyłu głowy i szedł do domu.   

Pewnego dnia, gdy kapłan miał zamknąć właśnie drzwi świątyni, wszedł do niej 

maharana i poprosił o wieniec z posągu jako prasadam Pana. Zatrwożony tym 

rozkazem maharany, kapłan pospieszył do najświętszego miejsca świątyni, udał się za 

zasłonę, zdjął ze swego koka wieniec i ofiarował go na tacy maharanie. Maharana 

dotknął girlandą, w akcie czci, swoich oczu. Gdy otworzył oczy i ujrzał wieniec, 

zauważył w nim siwy włos i rzekł do kapłana: „Panie, włos dziecka Kriszny posiwiał 

w tym wieku?!” To pytanie maharany oszołomiło kapłana; nie wiedział, co 

odpowiedzieć. Chlapnął: „Tak, proszę pana, włos Kriszny posiwiał”. „Przyjdę i zobaczę 

jutro rano” - rzekł maharana i odszedł do swojego pałacu.   
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Kapłan nie mógł spać tej nocy; całą noc spędził siedząc i płacząc.  Czując skruchę z 

powodu swego błędu, pomyślał: „Niestety! Co za błąd popełniłem, mówiąc, że włos 

dziecka Kriszny posiwiał! przecież On ma lśniące czarne włosy! Czy Kriszna może 

kiedykolwiek się zestarzeć? On jest wiecznie młody. Czyż nie muszę ponieść kary za 

błąd, jaki popełniłem”! 

Rano wraz z kapłanem wszedł do świątyni także maharana. Zobaczywszy w świetle 

lampy głowę Kriszny, stwierdzili, że posiwiały wszystkie włosy Kriszny! Nękany 

wątpliwościami, maharana mocno pociągnął za parę włosów Kriszny. Gdy to uczynił, 

z głowy Kriszny zaczęła ciec krew.  Bóg może przyjąć dowolną postać i zrobić dowolną 

rzecz dla ocalenia honoru swego wielbiciela. 

 

 

 

NATJANDŹALI - PRZEDSTAWIENIE TANECZNE 

21 grudnia 2014 wielbiciele w Sai Kulwant Hall byli świadkami wartościowego 
występu tanecznego, jaki dał słynny przedstawiciel kućipudi, Madhawapeddi Murthy 
z Chennai. Rozpocząwszy tańcem poświęconym Panu Ganeszy o godz. 5.15 po 
południu, znany ów tancerz wykonał pięć pięknych tańców, kończąc znakomitym 
tańcem do melodii pieśni „Mana ke gahare andhijare mein Sai naam dije dźaisa” (Imię 
Sai jest lampą w gęstej ciemności serca), wyrażającej chwałę recytacji imienia Boga.  

  OBCHODY BOŻEGO NARODZENIA  

Prawdziwy duch Bożego Narodzenia pojawił się w Praśanthi Nilayam, gdy 
bhaktowie ze wszystkich części świata zebrali się razem W tej duchowej stolicy świata, 
aby w jedności, z oddaniem i wesoło obchodzić to święto. Różnego rodzaju ozdoby 
bożonarodzeniowe, obejmujące choinkę, gwiazdy i scenki z narodzin Jezusa, nadały 
Praśanthi Nilayam odświętny wygląd. Barwne światła na różnych budynkach i wiele 
pięknych figur na trawniku przy stołówce zachodniej w nocy przyciągały wielbicieli, 
którzy licznie zgromadzili się w Praśanthi Nilayam. Sai Kulwant - miejsce obchodów - 
była pięknie udekorowana, a przed samadhi Bhagawana ustawiono szopkę z narodzin 
Jezusa. Czterodniowe obchody - od 24 do 27 grudnia - obejmowały występy takich 
zespołów, jak międzynarodowy chór dorosłych, międzynarodowy chór dziecięcy, 
kanadyjski chór młodzieżowy. Ponadto były kolędy śpiewane przez zagranicznych 
wielbicieli, występ studentów z muzyką nabożną, przemówienia wybitnych mówców, 
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orędzie bożonarodzeniowe Bhagawana i przedstawienie teatralne w wykonaniu 
uczniów kanadyjskiej szkoły Sai. (Dokładne sprawozdanie z tych obchodów będzie 
zamieszczone w następnym wydaniu „Sanathana Sarathi”.)   
 

 

 

  Z klasy Bal Wikas    

  Sumathi Rawindraradź 

Był ciepły, słoneczny dzień jesienny w pensylwańskim mieście Mechanicsburg. 

Uczniowie przyszli, aby wziąć udział w lekcjach Sai, czy jak niektórzy z nich je zwą - 

boskich lekcjach. Większość uczniów w owo, ciepłe sobotnie popołudnie byłoby na 

dworze, bawiąc się. Miast tego, ci uczniowie przyszli, aby uczyć się o naszym Panu, Śri 

Sathya Sai Babie. Niektórzy z tych uczniów mają rodziców, którzy są już bhaktami; 

większość wszakże nie. Co więc każe im przychodzić regularnie, zaniechawszy 

wszystkich innych zajęć rekreacyjnych, dostępnych w Stanach Zjednoczonych? Jedynie 

miłość Baby w ich sercach.   

  Wpływ  lekcji  Bal  Wikas  na  dzieci   

Jak to się stało, że tak bardzo pokochali Babę i wytrwale przychodzą co tydzień na 

zajęcia? Jest to, oczywiście, dziełem miłości naszego Ukochanego Pana. Rodzice 

zapisują dzieci na zajęcia jedynie na podstawie ustnych rekomendacji. W Stanach 

Zjednoczonych jest to trudne. Rodzice chcą, aby żyły na indyjski sposób, podczas gdy 

dzieci chcą być Amerykanami. Zajęcia Sai dostarczają nauk Baby, wszczepiając dobre 

wartości: między innymi uczciwość, wspaniałomyślność i uprzejmość. 

Przyjmując śmiałą filozofię Swamiego  za przewodnika, nauczyciel Sai idzie 

naprzód, by zdecydowanie, ale łagodnie zachęcać do nauk Swamiego. Baba 

powiedział: żadnego palenia, żadnego jedzenia mięsa i żadnego picia alkoholu. 

Niektóre dzieci w tej klasie całkowicie przestały jeść mięso; ich rodzice również poszli 

za przykładem. Rozumieją ujemne skutki karmiczne jedzenia mięsa - sięgające od 

osoby zabijającej dane zwierzę, poprzez kucharza, po tego, co podaje i ostatecznie 

spożywa. W niektórych wszakże przypadkach uczniowie Sai nie jedzą mięsa, w wieku 

8-9 lat itd., podczas gdy ich rodzice dalej nie są wegetarianami.  

Uczniowie Sai, dowiedziawszy się, że Baba chciałby, żeby nigdy nie pili, gdyż 
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zmienia to ich myślenie, nigdy nie dotykają alkoholu. Nauczyciel Sai zapytał jednego 

studenta wyższej uczelni: „Jak radzisz sobie z naciskiem rówieśników, kiedy koledzy na 

jakimś przyjęciu proszą, żebyś pił piwo?”. Odpowiedź padła natychmiast: „Sposób, w 

jaki im odmawiam za pierwszym razem, gdy proszą, nie pozostawia złudzeń co do 

tego, że nie powinni prosić mnie o to nigdy więcej!”. Oto cud zajęć Baby. Uczniowie 

Sai nie tylko sami potrafią rozróżniać pomiędzy dobrem i złem i robią to, ale potrafią 

też czynić to siłą swojej osobowości. Absolwenci lekcji Sai stwierdzają: „Po co byłyby 

zajęcia Sai, jeśli nie wpoiłyby nam podstawowych wymogów, zanim staniemy się 

dorośli”?  Dzieci wielbicieli Sai (i nie-wielbicieli) kochają Babę tak bardzo, że to, czego 

nauczyciel uczy, natychmiast wdrażają w życie, co samo w sobie jest cudem Baby.  

 Okresowo, nauczyciel Sai pyta uczniów: „Czy warto jest spędzać czas na tych 

zajęciach, jak to wszyscy robicie? Oto niektóre z odpowiedzi uczniów Sai: 

„Śpiewam bhadźany sam w swoim pokoju w każdy czwartkowy wieczór, choć 

rodzice nigdy nie dołączają do mnie” (8 lat). „Poniechałem na zawsze jedzenia mięsa, 

bo chcę jedynie dobrej karmy” (9-latek). „Zamiast zapraszania 50 ludzi na moje 

przyjęcie urodzinowe, zaprosiłem pięciu i to na niedzielę, tak, że nie będzie to 

kolidowało z sobotnimi boskimi zajęciami. Oszczędności dałem potrzebującym.” (9-

latek). 

   Przekonujące przekazywanie wartości  

Mogę przekazać znacznie więcej relacji naszych uczniów. Wielu z Państwa może 

więc zadać pytanie, jak to się dzieje, że takie wyniki  są osiągane. Odpowiedź brzmi: - 

trzeba być śmiałym; innymi słowy, trwać w pełni, z przekonaniem, przy naukach 

Baby i dzielić się nimi tak, jak On je wypowiada. Nie upiększajcie ich z myślą o tym, 

aby rodzice nie zdenerwowali się tym, czego uczycie. Przekazujcie też owe nauki 

dzieciom bezpośrednio. One to rozumieją. W pełen miłości sposób mówcie im, kiedy 

jesteście zadowoleni z ich zachowania, a kiedy nie. Przede wszystkim, dzielcie się z 

nimi tym, że przesłaniem Baby jest ich życie. Czy Baba byłby dumny z wiadomości 

[sms], jakie wysyłają? Rozumieją to - od najmłodszego po najstarsze.  

Kiedy mocna wiara nauczyciela w nauki Baby (bez "dostosowywania" ich, aby były 

mniej śmiałe),  którymi dzieli się z miłością i uwagą, łączy się z autentycznymi  

sercami i nastawioną na uczenie się naturą dzieci, daje to przepis na sukces. Mocne 

trzymanie się nauk Baby wymaga dużo cierpliwości i hartu ducha. Większość chce iść 

na ustępstwa, by być towarzysko  bardziej "do przyjęcia"; by nie działać innym na 

nerwy. Jednak jeśli nie idziecie na kompromis, koniec końców - wszystko to się opłaca. 

Jeżeli choćby jedno dziecko niesie naprzód Jego nauki w najczystszy sposób, zajęcia te 

zostały zwieńczone powodzeniem. Zajęcia Sai w tym cichym miasteczku już odniosły 

duże powodzenie.  
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Dzielenie się tym doświadczeniem ma zachęcić nauczycieli Bal Wikas z całego 

świata, żeby z miłością, lecz śmiało udzielali poparcia naukom Swamiego i nie szli na 

ustępstwa przez wzgląd na popularność. Ostatecznie jedyną rzeczą, która ma znaczenie, 

jest to, że dzieci te staja się silnymi, oddanymi posłańcami Baby, żeby ponieść naprzód 

Jego nauki i uczynić świat lepszym miejscem.   

– Autorka, Sumathi Rawindraraj jest nauczycielką Bal Wikas w USA  

 
 

 
 

 STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

 Dallas w Teksasie było miejscem spotkania wstępnego SAI (ang. Service-Awareness-

Integration, czyli Służba-Świadomość-Integracja), jakie przeprowadziła 3.V.2014  

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai Stanów Zjednoczonych Ameryki pod nazwą 

„Kochanie wszystkich i służenie wszystkim: rola wartości ludzkich w społeczeństwie”. Zjazd 

ten zgromadził 300 liderów społecznych i ponad 70 organizacji, w celu podnoszenia 

świadomości naglących potrzeb społecznych i kluczowych inicjatyw służebnych oraz aby 

rozwijać zbiorowe i jednostkowe zobowiązania do działania. Monica Alonzo, zastępczyni 

burmistrza Dallas, przekazała Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai podziękowania Miasta 

Dallas od burmistrza tego miasta, Mike'sa Rawlingsa. Odbyły się rozmowy panelowe 

dotyczące oświaty, opieki zdrowotnej i sociocare, przy czynnym udziale widowni.   

26 lipca 2014 roku Ośrodek Sathya Sai z Tampa Bay na Florydzie, przy współudziale 

bezpłatnej kliniki St. Petersburg, wydziału zdrowia hrabstwa Pinellas i szpitala Northside, 

przeprowadził obóz dentystyczny w pomieszczeniach wydziału zdrowia w St. Petersburg. 

Jeden dentysta, ośmiu techników dentystycznych, pięć pielęgniarek [pielęgniarzy], dwóch 

lekarzy i 18 wolontariuszy ofiarowało usługi dentystyczne 60 nieubezpieczonym pacjentom o 

niskich dochodach, którym wykonano wcześniej badania przesiewowe. Wszystkim pacjentom 

zbadano ciśnienie i poziom cukru we krwi. Ochotnicy Sathya Sai podali im również śniadanie 

i obiad. Po badaniach dentystycznych i oczyszczeniu zębów, każdy pacjent otrzymał zestaw do 

opieki dentystycznej.  

  FILIPINY 

Zespół 12 wielbicieli Sathya Sai zorganizował obozy medyczne, które odbyły się w dniach 

21-25 czerwca 2014 roku w mieście Dulag, ciężko dotkniętym przez cyklon Jolanda. Dla 2095 

pacjentów świadczono usługi medyczne w zakresie medycyny płuc, reumatologii, 

dermatologii i stomatologii. Obozy te miały miejsce w San Jose (21 czerwca), Combis (22 

czerwca), Cabacungan (23 czerwca), Tigbao (24 czerwca) i Dulag (25 czerwca). Usługi objęły 

także S.A.I. (ang. stress alleviation intervention - interwencja na rzecz przyniesienia ulgi w 

stresie), ćwiczenia i kształcenie na temat radzenia sobie z napięciem psychicznym oraz 
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problemami ze snem. Udzielano też porad co do prawidłowego odżywiania, opieki 

dentystycznej oraz niebezpieczeństw związanych z alkoholem i paleniem. Miejscowi ludzie 

byli wzruszeni pełną miłości opieką ze strony ochotników Sathya Sai, którzy przyjechali z 

całego świata.   

  ROSJA 

21 czerwca 2014 roku 28 ochotników z sześciu ośrodków i grup Sathya Sai wzięło udział w 

przedsięwzięciu służebnym w Szepowalowie koło St. Petersburga, polegającym na 

wysprzątaniu lasu i wybrzeża Morza Bałtyckiego. Piękny obszar o piaszczystych plażach, z 

sosnowym lasem i rozkwitającymi dzikimi kwiatami, był zaśmiecony gruzem i śmieciami. 

Ochotnicy napełnili odpadami 150 wielkich worków, rozwiesili też 60 plakatów 

przypominających o ochronie przyrody.  

26 ochotników z 7 ośrodków i grup Sathya Sai przeprowadziło obóz służebny w 

syberyjskiej wiosce Zarubino. Miał on miejsce 12-15 czerwca 2014. Ochotnicy zjechali się z 5 

miast, aby naprawiać, tynkować i malować wiejski stadion, w tym siedzenia, salę 

gimnastyczną oraz pomieszczenia użytkowe. Praca objęła także bielenie i naprawy elektryczne. 

Zawieszono światła w pracowni krawieckiej i w szkole z internatem dla dzieci 

niepełnosprawnych psychicznie. Ochotnicy Sathya Sai z miłością rozdali dzieciom zabawki i 

kształcące gry, jak też przedmioty piśmiennicze, tapetę i panele ścienne. Człowiek będący 

głową wioski podziękował ochotnikom za ich usługi w liście dziękczynnym. Mieszkańcy tej 

wsi, w tym dzieci, także pomagali ochotnikom w owych naprawach i przy malowaniu.  

  BIAŁORUŚ 

23 ludzi z czterech miast uczestniczyło w I Narodowym Zjeździe Oświatowym, jaki odbył 

się w Witebsku w dn. 7-8 czerwca 2014 roku. Zjazd ogniskował się wokół filozofii educare oraz 

roli nauczycieli Edukacji Sathya Sai. Mówiono m.in. o wpływie telewizji i komputerów na 

rozwój dzieci, w tym na ich zdolności fizyczne i umysłowe, dostosowanie do społeczeństwa 

oraz zdolność podejmowania dobrych decyzji.  

  BHARAT 

Dźammu i Kaszmir: Dotkliwe powodzie spowodowały wielkie szkody na wielu obszarach 

Dźammu i Kaszmiru we wrześniu 2014 roku. Dla zaspokojenia pilnych potrzeb ludzi na tych 

obszarach Organizacja Sewy Śri Sathya Sai z Dźammu i Kaszmiru natychmiast dostarczyła 

rzeczy codziennej potrzeby, w tym 2,5 tysiąca koców, dotkniętym tą powodzią osobom z 

ponad 35 wiosek w okręgach Punć, Reasi, Udhampur, Ramban, Kathua, Doda oraz Dźammu. 

Pendżab: Sewa Samithi Śri Sathya Sai z Batali zorganizowała uroczystość pod hasłem 

„Celem wykształcenia jest charakter”. Odbyła się ona 26.X.2014 w Sai Sewa Sadan w Batali. 

Uczniowie Bal Wikas, którzy zdali egzaminy II grupy dla kursu dyplomowego oraz uczniowie 

III grupy dla kursu dyplomowego 9-letniego, otrzymali świadectwa i dyplomy. Kilku 

wychowanków Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai podzieliło się swymi 

doświadczeniami z wdrażania nauk Bhagawana Baby we własne życie osobiste i akademickie. 

Śri Pankadź Gupta, guru Bal Wikas jak również koordynator stanowy gałęzi techniczno-

medialnej oraz archiwów cyfrowych Śri Sathya Sai opowiedział o tym, jak Bhagawan 

prowadzi dzieci duchową ścieżką przez proste i moralne życie. Uczniowie Bal Wikas i guru 

[nauczyciele] z Batali złożyli przysięgę, że posadzą ponad 90 tysięcy drzew na różnych 
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obszarach, w podarunku dla Bhagawana przed 90 rocznicą Jego Urodzin - 23.XI.2015.  

Tamilnadu:  Przez ponad 8 dni obchodzono 89. urodziny Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. 

Uroczystości odbywały się od niedzieli 16 listopada 2014 roku do 23 listopada. Ich częścią był 

wspaniały zlot motocyklowy przygotowany i przeprowadzony 16 listopada  przez młodzież Sai 

z Chennai i sąsiednich okręgów. Zlot, składający się z 90 motocykli, 10 samochodów i 7 

ozdobionych małych autobusów wiozących transparenty, obrazował różne przedsięwzięcia na 

rzecz dobra publicznego i ukazywał działania służebne Organizacji Sewy Śri Sathya Sai. Były 

też dwa małe autobusy, ozdobione zdjęciami Swamiego. 

W zlocie tym wzięło łącznie udział 200 przedstawicieli  młodzieży Sai i ponad 50 członków 

Organizacji Sai. Przed rozpoczęciem zlotu odbyło się spotkanie otwarte i rozdano ubrania 

ponad 700 mieszkańcom wiosek - z Thombarambedu i pobliskich wsi.  

Otwarcia zlotu dokonał około godz. 8.55 rano przewodniczący stanowy. Prowadzili ów 

zjazd piloci i młodzież na motocyklach, za nimi zaś jechały mini furgonetki, ozdobione 

transparentami przedstawiającymi działania służebne, podjęte przez Organizację Sai. W środku 

był rydwan Swamiego. Za nim jechał mały autobus, wiozący prasadam Swamiego i broszurki, 

które rozdano przybyłej publiczności.   

Po pokonaniu ok. 70 km zlot dotarł o godz. 4.15 po południu do ośrodka Sundaram, gdzie 

został przyjęty przez Śri N. Ramaniego, zastępcę indyjskiego przewodniczącego Organizacji 

Sewy Śri Sathya Sai i przez dr dr W. Mohana, kierownika Śri Sathya Sai Trustu w Tamilnadu.  

Program zakończyło Arati do Swamiego.   
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