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Amrita Dhara  Orędzie Bhagawana z 6 września 1996 r. (2) 

 

 

Śankara, który przybył, żeby całemu światu ukazać zasadę adwajty (niedwoistości), 

uważał się za sługę Boga. Jego ojciec Śiwaguru odszedł niestety z tego świata, kiedy 

Śankara miał trzy lata. Dziesięć dni przez zgonem Śiwaguru miał widzenie boskiego 

blasku, który mu przekazał, że powinien przeprowadzić upanajanę Śankary (obrzęd 

przekazania świętej nici). Stosując się do zarządzeń tego boskiego światła, Śiwaguru 

dokonał upanajany trzyletniego Śankary. Po upanajanie, Śankara zaczął wypowiadać 

mantrę Gajatri.  

Śankara uczył świat zasady adwajty  

Po śmierci ojca, matka Śankary, Arjamba, przyjęła na siebie pełną odpowiedzialność 

za jego wychowanie i posłała go do gurukuli pod opiekę guru (nauczyciela). Śankara 

był obdarzony tak przenikliwym intelektem, że przed osiągnięciem 16 roku życia 

opanował cztery Wedy i sześć śastr (sześć szkół filozofii). W przypadku zwykłych 

śmiertelników nie sposób zgłębić czterech Wed i sześciu śastr nawet przez 50 lat. Ale 

Śankara był szczególnym chłopcem; w istocie był super szczególny. Potrafił zrozumieć i 

przyswoić sobie nauki wszystkich czterech Wed i sześciu śastr. Guru był zdumiony 

intelektualną bystrością swojego ucznia. Pewnego dnia jego matka przyszła do tego 

guru i wyraziła swój zamiar ożenienia syna. Ale Śankara powiedział, że małżeństwo go 

nie interesuje i że chce przyjąć sannjasę (wyrzec się świata). Powiedział: „Pragnę 

ofiarować swoje ciało, umysł i wszystko Bogu. W rzeczywistości nic nie jest moje, 

wszystko jest dane przez Boga. Dlatego chcę ofiarować się Bogu”. Jego 

postanowieniem było zostać sannjasinem (wyrzeczonym). Arjamba lejąc łzy błagała 

go, aby się ożenił. To naturalne, że matka pragnie, aby syn się ożenił.  

Pewnego dnia, kiedy matka udała się ku rzece, aby przynieść wodę, Śankara poszedł 

za nią, błagając: „Matko daj mi pozwolenie na przyjęcie sannjasy”. Ale ta nie ustąpiła. 

Kiedy napełniała w rzece swój dzban, Śankara skoczył do rzeki i po jakimś czasie 

podniósł rękę i zawołał: „Matko, pożera mnie krokodyl. Przynajmniej teraz pozwól mi 
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przyjąć sannjasę”. Matka odpowiedziała: „Mój drogi, jeśli przyjęcie sannjasy uratuje ci 

życie, niech tak będzie!”. Krokodyl od razu uwolnił Śankarę ze swego chwytu i ten 

wyszedł z wody. Powiedział matce: „Pożerał mnie krokodyl światowości. Kiedy 

pozwoliłaś mi stać się wyrzeczonym, rezygnującym ze wszystkich ziemskich 

przywiązań, ten krokodyl światowości puścił mnie”. Wejście na drogę sannjasy nie 

polega na ubraniu pomarańczowych szat; oznacza zmianę swego spojrzenia na życie.  

Śankara przekazał matce wyrazy wdzięczności i odszedł z domu w wieku 16 lat. 

Matka zażądała, by obiecał, że przyjdzie do niej w godzinę śmierci i przeprowadzi jej 

ostatnie namaszczenie. W tamtych czasach nie było żadnych autobusów, samochodów 

czy samolotów i Śankara wędrował pieszo odwiedzając wszystkie ośrodki 

pielgrzymkowe w kraju. Podczas swoich podróży spotykał wielu uczonych wedyjskich, 

wygrywał z nimi debaty i uczył ich zasady adwajty. Mówił im: „Widzicie 

różnorodność w oparciu o zewnętrzne nazwy i postaci. Chociaż postaci są różne, głowy 

są różne, serce jest jedno i to samo”. Odmian trzciny cukrowej może być wiele, ale sok 

w nich wszystkich jest jeden i ten sam. Podobnie boskość jest obecna we wszystkim w 

postaci boskiej esencji. W tamtym czasie za wielkiego uczonego uważano Mandana 

Misrę. On także został uczniem Śankary, kiedy został przezeń pokonany w debacie. 

Śankara dużo podróżował i przekonał o zasadzie jedności wielu uczonych.  

  Wszystkie religie uczą zasady jedności  

Istota jest tylko jedna, a nie dwie. Ekamewa adwitijam Brahma (Bóg jest jeden, bez 

drugiego). Ludzie są wprowadzani w błąd różnorodnością nazw i postaci. Powinni 

trzymać się podstawowej zasady jedności. Bez tej zasady nic nie istnieje. Nie można 

wykonać złotych ozdób bez złota ani też glinianych dzbanów bez gliny. Podobnie, dla 

całego stworzenia jest tylko jedna podstawowa zasada. Jest ona taka sama dla 

wszystkich religii: dla hindusów, chrześcijan, muzułmanów czy sikhów. Chociaż boski 

pierwiastek jest jeden, ludzie różnych wiar nazywają go różnymi nazwami. Bóg jest 

jeden, cel jest jeden. Tej zasady jedności należy uczyć uczniów i studentów. Niełatwo 

jest pojąć adwajtę. Dlatego powiem dziś w paru słowach, co ona znaczy. 

Czym jest religia? Religią jest to, co usuwa wszelkie różnice. W istocie, pokazuje ona 

jedność w różnorodności. Ustanowiwszy mocno w sercach ludzi zasadę adwajty, 

Śankara opuścił ciało w bardzo młodym wieku 32 lat. Co było tego przyczyną? Zadanie, 

dla jakiego przyszedł, zostało wykonane. Swoim uczniom powiedział, żeby chronili tę 

zasadę w swych sercach i krzewili ją. Założył cztery ośrodki adwajty – Dżagannath 

Mutt, Śringeri Mutt, Dwaraka Mutt i Dżosi Mutt, a na czele tych Mutt postawił 

czterech wybitnych swoich uczniów. Przez powołanie tych Mutt i krzewienie wśród 

ludzi duchowej jedności, Adi Śankara ustanawiał w kraju harmonię. Starał się szerzyć 

wszędzie szczęście dzięki krzewieniu adwajty i usuwaniu różnic i niepokoju. Nikt nie 

może zaprzeczać adwajcie, szerzonej przez Śankarę.  

Później, Ramanudżaćarja przekształcił adwajtę i nazwał to wisisztadwajtą. Tak jak 

we wszystkich rodzajach trzciny cukrowej jest ten sam sok, tak samo we wszystkich 
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istotach jest ta sama esencja. Takiej zasady adwajty uczył Śankara. Ale jak długo 

można zachować sok z trzciny cukrowej? Z upływem czasu sok z trzciny cukrowej się 

zmienia. Jednak jeśli przemieni się w cukier, staje się on trwały i może być dodawany 

do różnych potraw. Można dodać go do mąki pszennej, ryżowej, czy jakiejkolwiek – 

daje im słodkość. Wszystko, co wejdzie w styczność ze słodką substancją, taką jak 

cukier, stanie się słodsze. Cukier jest trwały i można dodawać go do wszystkiego. Stąd 

zamiast zachowywać sok z cukrowej trzciny takim, jaki jest, lepiej przemienić go w 

cukier i go używać. Oto zasada wisisztadwajty, której zwolennikiem był 

Ramanudżaćarja.  

Trzecim pierwiastkiem jest dwajta, którą głosił Madhwaćarja. Śankaraćarja, 

Ramanudżaćarja i Madhwaćarja są przedstawicielami trzech rodzajów filozofii, 

odpowiednio: adwajty, wisisztadwajty i dwajty. Ale wszyscy oni zgadzają się co do 

podstawowej zasady jedności. Śankaraćarja nazwał ją sokiem trzciny cukrowej, 

Ramanudżaćarja nazwał go cukrem, a Madhwaćarja powiedział: „Jeśli Boskość jest jak 

cukier, ja nie chcę być cukrem; chcę być tym, który raduje się słodyczą cukru. Jeżeli ja 

też stanę się cukrem, jakże mogę się cieszyć jego smakiem?”. Stąd też pomodlił się: „O 

Panie! Ty pozostajesz zawsze cukrem, jednak mnie uczyń tym, co raduje się Twą 

słodyczą”. 

 Kiedy możesz stać się tym, który raduje się słodyczą boskości? Jest to możliwe tylko 

wówczas, gdy całkowicie ofiarowujesz się Bogu. Do takiego czasu możecie wykonywać 

dowolnego rodzaju sadhanę - jak dźapa (śpiewanie), tapa (pokuta), dhjana 

(medytacja) i joga - możecie zgłębiać dowolną liczbę świętych tekstów, ale nie 

zasłużycie na to, aby cieszyć się słodyczą Boskości. Wszystkie te ćwiczenia duchowe 

dadzą jedynie chwilowe zadowolenie umysłu. Skoro wszystkie te ćwiczenia wykonuje 

się przy pomocy serca, ofiarujcie swoje serce Bogu. Oto, czego nauczał Madhwaćarja: 

Boże, ofiarowuję serce, jakie mi dałeś. Cóż jeszcze mogę ofiarować  

u Twoich lotosowych stóp? Proszę Cię, przyjmij je. 

Aby urzeczywistnić swą boskość, człowiek powinien poznać swoje 

człowieczeństwo  

Kiedy mówicie: „Boże, ofiarowuję Ci swoje serce”, Bóg mówi: „Daję Ci doznanie 

słodyczy boskości”. Jad bhawam tad bhawati (jakie uczucia, taki rezultat). Bóg jest 

niezmienny. Będzie wam odpowiadał zgodnie z waszymi uczuciami. Jaką postać ma 

woda? A jaką postać ma powietrze? Nie mają żadnej postaci. Bóg jest również taki. 

Powodowany bezgraniczną miłością do swego wielbiciela, Bóg przybiera postać 

zgodną z jego wyborem. Powietrze przyjmuje postać piłki, kiedy ją wypełnia albo 

balonu. Podobnie, woda także przyjmuje postać pojemnika czy zbiornika w którym się 

ją umieści. Podobnie, Bóg przybiera postać, o której rozmyślacie. Bóg nie przedkłada tej 

czy innej postaci nad inną.  

Sarwa rupa dharam santham, sarwa nama dharam śiwam, 
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satćidananda rupam adwajtam, satjam, śiwam, sundaram. 

 (Wszystkie imiona i postaci są jedynie przejawieniami najwyższego bytu, który jest 

istnieniem-wiedzą-błogością, absolutny i niedwoisty. on jest ucieleśnieniem satjam, 

śiwam, sundaram (prawdy, dobra, piękna).  

Chociaż Bóg nie ma żadnej postaci, przybiera wszystkie postacie i uważa wszystkie 

imiona za swoje. Choć Satjam, Śiwam, Sundaram wydają się być różne, w istocie są 

jednym i tym samym. Prawda to piękno. Jak może być piękno tam, gdzie nie ma 

prawdy? W nieprawdzie nie może być piękna; może być przyciąganie, ale nie piękno. 

Stąd to, co jest prawdziwe, jest piękne. Kiedy prawda i piękno łączą się, przejawia się 

dobro. Prawda, dobro i piękno są jednym i tym samym. Tej samej prawdy uczył Platon 

swego ucznia Arystotelesa. Powiedział on: „Mój drogi, zgłębiłem wszystkie pisma 

święte i uświadomiłem sobie, że Bóg jest ucieleśnieniem prawdy, dobra i piękna”. 

Kiedy człowiek ma te trzy cechy, również staje się boski.  

Człowiek dzisiaj nie rozumie, czym jest człowieczeństwo. Jest niezdolny, by 

rozpoznać ludzkie wartości, jakie w nim są. Jak więc może rozpoznać swoją wrodzoną 

boskość? Od narodzin istoty ludzkiej upłynęły setki tysięcy lat. Jak dotąd jednak nie 

narodziło się w nim człowieczeństwo. W dniu, gdy człowiek zda sobie sprawę ze 

swojej prawdziwej natury ludzkiej, uzmysłowi sobie swą wrodzona boskość. Jeżeli nie 

pozna swojego człowieczeństwa, jakże może zdać sobie sprawę z własnej boskości? Jak 

ten, kto nie potrafi dotknąć dachu, może dosięgnąć nieba? Stąd człowiek przede 

wszystkim powinien starać się, by mieć ludzkie cechy. Wtedy łatwo mu będzie 

rozwinąć w sobie cechy boskie. Uczniowie i studenci powinni zrozumieć, jak szlachetne 

dusze w tamtych czasach urzeczywistniły w sobie Boskość. Jeśli pójdą wskazaną przez 

nie drogą, będą mogli rozwinąć w sobie szlachetne uczucia, bezinteresowną miłość i 

prowadzić życie pełne pokoju.  

(Bhagawan zakończył orędzie bhadźanem „Bhadźa Gowindam Bhadźa 

Gowindam…”)  

– Orędzie Bhagawana (cz. 2) wygłoszone w Sai Kulwant Hall w Prasanthi Nilayam 

6 września 1996 roku.  
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Głębokie oddanie i najwyższa powaga cechowały obchody Aradhana Mahotsawa Śri 

Sathya Sai, jakie odbyły się w Prasanthi Nilayam 24 kwietnia 2015 r. Miejscem uroczystości 

była hala Sai Kulwant, wybornie przystrojona kwiatami, girlandami i ozdobnymi 

proporczykami. Na samadhi Bhagawana były specjalne ozdoby kwietne, po jego zaś prawej 

stronie ustawiono wielkie, srebrne krzesło dla Bhagawana.  

Muzyka nabożna i Narajana Sewa  

Uroczystości poranne 24 kwietnia 2015 rozpoczęły się pełną głębokiego szacunku ofiarą „Sai 

Panćaratnas” (pięć klejnotów pieśni), złożoną z głębokim szacunkiem Bhagawanowi. 

Zaśpiewała je grupa znakomitych muzyków i studentów Bhagawana. Owych pięć pieśni 

wywarło urzekający wpływ na słuchaczy, którzy zatopili się w słodkich wspomnieniach o 

Bhagawanie. Rozpocząwszy o godz. 8:20 utworem „Pranamami Saiśa” (ofiarowuję 

pozdrowienia Panu Sai, śpiewacy następnie zaśpiewali „Sada bhawajami Śri Sathya Sai” 

(zawsze medytuję o Sai), „Ćarana sewanam parama pawanam” (służenie lotosowym stopom 

jest najświętsze), „Kali Juga Awatari Bhagawan Śri Sathya Sai” (Sai, Awatar Kali Jugi) i 

„Sathya Sai Awatara Waibhawam” (chwała Awatarowi Sathya Sai). Pieśni te ułożyła dr R. 

Wasanthalakszmi z Wyższej Uczelni Muzycznej Sathya Sai Mirpuri, a muzykę do nich 

opracował Śri Radź Kumar Bharathi, prawnuk znakomitego bojownika o wolność i poety 

tamilskiego Śri Subrahmanji Bharathi'ego. Pieśni śpiewało około 50 muzyków obojga płci.  

Po tym uwznioślającym duchowo występie przemówił Śri W. Sriniwasan, członek zarządu 

Śri Sathya Sai Central Trust. Wspominając bezgraniczne współczucie Bhagawana, ucieleśniające 

sobą miłość do wszystkich, znakomity mówca wezwał do kultywowania tej boskiej cechy i 

trzymania się ścieżki namasmarany i sewy, aby zdobyć łaskę Bhagawana. Wezwał bhaktów, 

aby rozwijali jedność i czystość, żeby dość do boskości. Nawiązując do oświadczenia 

Bhagawana, że nigdy nie opuści Puttaparthi, wybitny mówca rzekł, że to właśnie Puttaparthi 

jest boską siedzibą Bhagawana, a nie żadne inne miejsce. 

Potem przez urządzenia nagłaśniające odtworzono boskie orędzie Bhagawana, w którym 

opowiedział On o swoich odwiedzinach w świątyni Wirupakszy w Hampi, które ujawniły 

Jego Boskość. Bhagawan zakończył orędzie bhadźanem „Prema Mudita Manase Kaho Rama 

Rama Ram”.  

Po orędziu Bhagawana nastąpiły bhadźany. Kiedy skończyły się uroczystości w hali Sai 

Kulwant, na stadionie Hill View przeprowadzono Narajana Sewę, w której rozdano jedzenie i 

ofiarowano ubrania tysiącom ludzi. Dano jedzenie również wszystkim bhaktom w specjalnym 

namiocie za blokiem North 7 w Prasanthi Nilayam.  

Koncert muzyki instrumentalnej  

Inną ofiarę muzyczną złożyła Bhagawanowi po południu Lalgudi Widżajalakszmi i jej 

zespół muzyczny. Rozpocząwszy występ o godzinie 17.20 pieśnią modlitewną do Pana Ganeszy, 
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zapewniła sutą ucztę muzyki karnatyjskiej na skrzypcach, obejmującą kilka słynnych utworów 

Thjagaradży. Na zakończenie koncertu zaśpiewała swym melodyjnym głosem bhadźan "Hari 

bhadźan bina sukha śanthi nahin". 

Po koncercie odbyły się krótkie bhadźany. Arati o godz. 18:45 było znakiem końca programu.  

 

 

 

 

Z naszych archiwów 

 

Ojciec, aby uczyć dziecko prawdy, 

może łajać, ganić i bić. 

Matka może szczypać w policzek, 

żeby sprawić, aby dziecko wypiło mleko. 

Nigdy nie zapominajcie 

tych oznak ojcowskiej miłości. 

Dokonując dobrych czynów, nigdy nie zbierzecie złych następstw. 

Nikczemność nie wyda nigdy dobrych owoców. 

Czy nasiono neem zrodzi owoce mango, 

albo czy nasiono mango wyda z siebie owoce neem? 
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Ucieleśnienia miłości!  

Ziemia jest jedna. Ale jeśli posiejecie nasiona neem, dostaniecie tylko gorzkie owoce. 

Jeśli posadzicie nasiona słodkiego mango, dostaniecie słodkie mango. Ziemia nie czyni 

żadnych różnic pomiędzy nimi. Za różnice między owocami odpowiadają tylko różnice 

w nasionach.  

Rodzice powinni prowadzić prawe życie  

Podobnie, łono matki jest jak łono Matki Ziemi. Myśl, jaka przeważa w czasie 

poczęcia, skutkuje takim a nie innym rodzajem dziecka, które się potem rodzi. Jeśli 

rodzice pragną mieć prawe, przykładne i szlachetne dzieci, muszą przestrzegać prawych 

zwyczajów i prowadzić prawe życie.  

Rodzice dziś wstają z łóżka kłócąc się ze sobą. Jeśli rodzice budząc się obrzucają się 

obelżywymi słowami, dzieci budząc się wymierzają sobie ciosy. Jakie nasiona, taka i 

roślina. Rodzice powinni dziś dumać nad świętymi wzorcami, jakie żywili rodzice w 

dawnych czasach. Matki owych czasów prowadziły czyste i pobożne życie, żywiąc 

święte myśli, podsycając dodatnie cechy i dając przykład światu.  

Za chodzenie złymi drogami dzisiejszej młodzieży, za całe jej krnąbrne postępowanie 

i złe prowadzenie się, winni są rodzice. Jeżeli dobre będą matki, nie będzie miejsca na 

złe zachowanie się dzieci. Choć rodzice mogą wydawać się niewinni, są odpowiedzialni 

za złe zachowanie się dzieci.  

Naród potrzebuje szlachetnych matek  

Z powodu braku przykładnych matek Bharat pada ofiarą rozlicznych kłopotów. O cóż 

to proszą dziś matki? Nie o współczucie, dobry charakter, uczciwość i inne cnoty. Chcą, 

żeby ich dzieci wykształciły się, wystarały się o wspaniałą pracę, poślubiły bogatą 

osobę i prowadziły wygodne życie. Czy to właśnie do tego rodzaju istnienia - 

zwierzęcego - powinno się dążyć? „Zdobądź dobre imię. Stań się doskonałym synem. 

Swego majątku używaj w sposób prawy. Rozwijaj współczucie. Prowadź sprawiedliwe 

i moralne życie”. Właśnie to matki powinny zaszczepiać dzieciom. Takie szlachetne 

matki stały się obecnie rzadkością. W kraju z dnia na dzień upada uczciwość i 

moralność.  

Narodowi potrzeba szlachetnych matek, które wiodą przykładne życie. Powinny 

przejawiać w swym życiu wielką kulturę Bharatu. Wówczas kultura ta będzie 

przekazywana ich potomstwu. W przeszłości wiele wielkich kobiet wychowało takie 

zasługujące na powszechny szacunek dzieci i uświetniło imię oraz chwałę Bharatu. 

Dzisiaj dzieci są psute tylko przez rodziców. Jeśli dzieci od dzieciństwa będą 

wychowywane zgodnie z prawością, wyrosną na przykładnych mężczyzn i przykładne 

kobiety.  
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Tym, czego potrzebuje dziś naród, nie jest materialny dobrobyt ani wysokie 

wykształcenie. Potrzebuje mężczyzn z charakterem i takiż kobiet. Ludzie powinni 

rozwijać wiarę w Boga, troszczyć się o swe dobre imię w społeczeństwie, żywić strach 

przed grzechem i poświęcać się pobożnym działaniom. Wtedy naród będzie radował się 

pokojem i pomyślnością.  

Każdą matkę należy uważać za ucieleśnienie Boskości. Wówczas każdy syn będzie 

cieszył się pokojem i pomyślnością.  

Dziś obchodzimy Dzień Iśwarammy, aby szerzyć chwałę macierzyństwa. Świat jest 

podtrzymywany przez modlitwy matek. Modlitwa kobiety jest potężniejsza niż tysiąc 

modlitw mężczyzny, gdyż kobiety są czyste i mają czułe serca. Nigdy nie powoduj 

smutku u swojej matki. Nigdy nie rań jej uczuć. Wtedy Bóg pomoże ci we wszystkich 

twych staraniach. Uważaj swój kraj za swoją matkę i pracuj dla jego rozwoju. W 

żadnych okolicznościach nie czyń żadnej krzywdy swojej matce i ojczyźnie. Oto główna 

nauka dzisiejszej uroczystości.  

– Wybrane z orędzi Bhagawana, wygłoszonych z okazji Dnia Iśwarammy.  

 

 

 

 

ŚRI RAMA NAWAMI 

28 marca 2015 r. obchodzono w Prasanthi Nilayam święto Śri Rama Nawami. Jako 

pierwsi wystąpili pracownicy i studenci Wyższej Uczelni Muzycznej Sathya Sai 

Mirpuri. Rozpocząwszy swój występ pt. „Rama guna ganam” (śpiewając chwałę 

imienia Ramy) o godz. 8.30 rano słodką pieśnią nabożną „Mohe darsza diidźo prabhu 

ram” (daj mi zobaczyć Cię, o Ramo), śpiewacy napełnili całe otoczenie nabożnym żarem 

poprzez pełne uczucia wykonanie pieśni nabożnych poświęconych Panu Ramie. 

Znalazły się wśród nich dwa słynne utwory Goswamiego Tulsidasa i parę utworów 

klasycznych. Swój porywający występ zamknęli bhadźanem „Rama Kodanda Rama”. 

Potem studenci poprowadzili bhadźany, zakończone wykonaniem Arati o godz. 9.40. 
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Uroczystości popołudniowe objęły przemówienie „Lekcje Ramajany dla 

współczesnego człowieka” oraz boskie orędzie Bhagawana. Przemówienie wygłosił 

student studiów magisterskich - kierunku zarządzania biznesem, Śri Surya Bharat, który 

naświetlił pewne subtelne strony Ramajany i podkreślił jej ważność w dzisiejszym 

świecie, obrazując swoje spostrzeżenie zdarzeniami z własnego życia jako studenta pod 

kierunkiem Bhagawana. 

Następnie odtworzono boskie orędzie, w którym Bhagawan poczynił uwagę, iż w 

kalijudze najpotężniejszą mantrą do zbawienia człowieka jest imię Ramy. Swoje orędzie 

Bhagawan zakończył bhadźanem „Rama Rama Rama Sita”. Później studenci 

poprowadzili poświęcone Panu Ramie bhadźany, które chórem powtarzali wielbiciele.  

NOWY ROK TAMILSKI ORAZ ŚWIĘTO WISZU  

W dn. 13-15 kwietnia 2015 r. obchodzono w Prasanthi Nilayam święta Nowego Roku 

tamilskiego oraz Wiszu (Nowego Roku keralskiego). Na uroczystości przyjechała wielka 

liczba wielbicieli zarówno z Tamilnadu, jak i Kerali, skąd również na 3-dniową Parthi 

Jatrę (pielgrzymkę do Puttaparthi) przyjechało około 600 przedstawicieli młodzieży. 

Uroczystości rozpoczęły się 13 kwietnia br. uduchowionym występem muzycznym, 

jaki dał śpiewak karnatyjski Śri Kawalam Śrikumar z Thiruwananthapuram w Kerali. 

Zaśpiewawszy na początek - o godz. 17.40 - utwór poświęcony Panu Ganeszy, śpiewak 

napełnił całe otoczenie nabożnym żarem, wykonując różnorodne utwory, które objęły: 

„Narajanam Bhadźe” (śpiewaj imię Narajany), „Aum Namah Siwaja” (pozdrowienia 

Siwie), utwór Purandaradasy „Dźagadodhara” (zbawca świata) i bhadźan Miry 

„Manare bhadźa tu harike ćaran” (O umyśle, rozmyślaj o lotosowych stopach Hari). 

Bhadźany, jakie nastąpiły po tym zachwycającym występie, także poprowadzili 

śpiewacy z Kerali, płci obojga. Uroczystość zakończyło Arati o godz. 19.00. 

Wcześniej sesja rozpoczęła się uroczystością gratulacyjną, w której wyrażono uznanie 

zasłużonym studentom Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai, którzy osiągnęli 

wysokie wyniki na ogólnoindyjskich egzaminach takich jak GATE, NET itd. 

14 kwietnia 2015 odbyły się uroczystości Nowego Roku tamilskiego. Otworzyły ją o 

8:30 rano godzinne bhadźany, prowadzone przez Sundaram Bhajan Group z Chennai, 

które przesyciło nabożnym żarem całe otoczenie. Uroczystość popołudniowa zaczęła się 

o 5:20 uczoną mową na temat „Ducha sewy”, z jaką wystąpił Śri T.E. Aditja, 

wychowanek Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai. Nawiązując do sewy 

(bezinteresownej służby) jako najwyższej sadhany (praktyk duchowych), mówca 

powiedział o tym, jak bardzo sewa była droga Bhagawanowi, który dawał jej 

przykłady w swym życiu.  

Kolejną częścią uroczystości był koncert muzyki karnatyjskiej, w wykonaniu 

Chinmaya Sisters - Umy i Radhiki. Rozpocząwszy swój występ utworem Thjagaradźy, 

śpiewaczki oczarowały bhaktów melodiami i muzyką na blisko godzinę, wykonując 

różnorodne utwory, które objęły „Darszan didźo hej Gopal” (O Kriszno, pobłogosław 
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mnie swoim darszanem), „Sabka malik ek hai” (Bóg jest Panem wszystkich), „Sai 

Narajana”. Uroczystość dobiegła końca o godz. 19.00, po krótkich bhadźanach.  

Tradycyjnie radosne były obchody święta Wiszu w Prasanthi Nilayam 15 kwietnia 

br. Hala Sai Kulwant - miejsce tych uroczystości - została pięknie ozdobiona na tę 

okoliczność. Ustawiono wiszukkani (symbol pomyślności, który jako pierwszy należy 

ujrzeć o poranku święta Wiszu). Wydarzenia poranne objęły ofiarę muzyczną słynnego 

śpiewaka karnatyjskiego, Śri T.S. Radhakrisznana. Rozpocząwszy koncert o godz. 8:20 

rano utworem w języku malajalam, opisującym niebiańskie piękno wiszukkani, 

śpiewak ten następnie zaśpiewał inną lubiana pieśń w malajalam, poświęconą Panu z 

Guruwajur. Potem popłynął wachlarz pieśni, które objęły „Dina Bandhu Sai Murare” 

(Sai, schronienie ludzi pozbawionych środków do życia), „Bhadźa Narajan Nam” 

(wypowiadajcie imię Narajany), „Pibare Rama Rasam” (pijcie nektar imienia Ramy). 

Potem nastąpiły bhadźany, poprowadzone przez Kerala Bhajan Group.  

Uroczystość wieczorną rozpoczął sędzia T.B. Radhakrisznan z Wysokiego Sądu Kerali 

wnikliwym przemówieniem pt. „Jak być ze Swamim?”. Opowiadając o osobistych 

przeżyciach, gdy służył pacjentom odwiedzając ich w domach, wybitny mówca 

zapewnił, że jedynie dzięki sewie można zawsze doświadczać wszechobecności 

Swamiego.  

Potem odbył się koncert muzyczny słynnego śpiewaka Śri Madhu Balakrisznana i 

jego zespołu. Rozpocząwszy występ pieśnią modlitewną do Pana Ganeszy - 

„Mahaganapatim Manasa Smarami” (rozmyślam o Panu Ganeszy) - śpiewak wykonał 

następnie „Mahadewa Siwa Śambho” i parę pieśni w języku malajalam. 

Akompaniujący mu Śri Tumkur Subramanian i Śri Adźaj Warrier, zaśpiewali później 

dwie pieśni: tamilską i hindi, co zakończyło koncert.  

Po owym porywającym koncercie nastąpiło boskie orędzie Bhagawana. Powiedział 

On w nim, że ziemskie i materialne nabytki są tymczasowe i mogą dać jedynie 

tymczasowe szczęście. Człowiek - dodał Bhagawan - powinien czerpać prawdziwe 

szczęście, poprzez kroczenie prawą ścieżką i śpiewanie chwały Boga. Swoje orędzie 

Bhagawan zamknął bhadźanem „Hari bhadźan bina sukha śanthi nahin”.  

 

Jedynie bezinteresowna służba sprawi przyjemność Sai. Nie głoście tego, 
czego nie praktykujecie. Postępujcie zgodnie z tym, co mówicie. Pamiętajcie o 

znaczeniu tych zarządzeń i wykonujcie swą pracę w duchu poświęcenia. 

– Baba 
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Awatar Wani 

 

 

Od trzech lat ludzie z Jelamancili namawiali mnie do przyjazdu do ich wioski i 

udzielenia darszanu ludziom z tego obszaru. Ich życzenie w końcu się spełniło. Widzę 

tu około 50 tysięcy wielbicieli Boga. Ta sposobność dania radości nadeszła 

dzisiejszego dnia, wszystko bowiem ma swój właściwy kalam i karanam (czas i 

przyczynę).  

Ten sam Bóg, który, powodowany swą łaską, objawił Wedy, musi wielokrotnie 

przychodzić - gdy ludzie próbują przeciwstawić swą małą inteligencję wiecznej 

inteligencji. Ta niewielka inteligencja czyni człowieka niewolnikiem zmysłów i zwodzi 

na manowce, urzeczona błędnymi ognikami przyjemności zmysłowych. Wedy z kolei 

zapraszają go, żeby szedł ku radości wiecznej, niezmiennej. Ale człowiek nie zwraca na 

nie uwagi; wędruje w ciemności, szukając w zewnętrznym świecie tego, co utracił w 

wewnętrznym świecie ducha.  

Pożywienie duchowe Wed 

Święte pisma ustanawiają różne etapy rozwoju duchowego, a rygor dyscypliny dla 

każdego etapu jest dostrojony do poziomu osiągniętego przez daną osobę na duchowej 

ścieżce. Tak jak dziecko karmi się przez parę miesięcy mlekiem z piersi, potem mlekiem 

krowim, a następnie, gdy wyrosną mu zęby, gryzie chleb lub frytki, podobnie Wedy 

dają człowiekowi strawę duchową, przystosowaną do rozwoju jego możliwości 

przyswajania. Na wczesnych etapach nie można pojąć dźniany jedności (która jest 

błędnie tłumaczona jako różnorodność). Zalecane jest więc bhakti lub upasana. Bhakti 

przychodzi naturalnie, gdyż jest jedynie rozszerzaniem się miłości, która jest 

człowiekowi wrodzona. Dla utrwalenia się w bhakti, niezbędna jest dobra działalność, 

dobre towarzystwo, dobre słuchanie i dobre zachowanie.  

Sedno wedyjskiego nauczania  

Dzisiaj jednak człowiek zrobił się materialistyczny. Stwierdzamy, iż miłości nie ma 

teraz nawet pomiędzy rodzonymi braćmi i siostrami. Wysoki poziom moralny 

zapewniał kiedyś postęp indywidualny i spoistość społeczną. Teraz tego brakuje. Ciało – 

język, ucho, oko - wszystkie one są niewłaściwie używane przez człowieka. Jedynie 

dzikie bestie wywołują przerażenie; jedynie bydło wpada w przestrach; człowiek nie 

jest ani tymi, ani tamtymi, zatem nie powinien czynić ani jednego, ani drugiego. 

Człowiek jest niezdolny do strachu; jest ucieleśnieniem miłości, jest dzieckiem 

nieśmiertelności, jest świątynią Boga. Oto sedno nauk wedyjskich, jakie znajduje się w 

Upaniszadach.  

Miłość musi najpierw uradować dom. Teraz nie ma miłości pomiędzy starszymi a 
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młodymi w domu; dzieci nie okazują czci rodzicom. Ten moralny upadek z pewnością 

podkopie jedność i siłę. Upadek moralny jest gorszy niż upadek, jaki niesie wojna i 

doprowadzi do większego nieszczęścia. Jeśli wciąż powtarzacie „nadhi, nenu” (moje, ja), 

jak możecie być przydatni innym?  

 Proszę jedynie o oczyszczanie serc  

Ponieważ w tym regionie dzieją się takie rzeczy, muszę wam coś jeszcze powiedzieć. 

Jest wielu swamich i guru, co krążą z miejsca na miejsce mając za cel zbieranie pieniędzy 

od swych wyznawców. Oddawanie się takim czynom jest haniebne, zwłaszcza dla 

sannjasinów (osób wyrzeczonych). Wiele osób zaczęło też używać mego imienia dla 

zbierania pieniędzy na różne cele lub rzeczy materialne. Jeśli tacy ludzie do was 

przychodzą, odsyłajcie ich z upomnieniem, że źle robią. Ja proszę o bhakti, śraddhę, 

sadhanę (oddanie, wiarę i dyscyplinę duchową) - oczyszczanie serc - to wszystko. Jedynie 

żebracy proszą o pieniądze; ja nigdy nie będę współdziałał z ludźmi, którzy są tu 

tylko chwilowo, ze złą reputacją, z krzykaczami oraz nikczemnikami. Są też tacy, co 

obwieszczają, że oto ja „przechodzę na kogoś” i mówię przez niego! Udają, że są 

moimi ustami i przekazują innym moje rady i sugestie, jak gdybym ich 

„upoważnił" i jak gdybym sam przez nich mówił. Posłuchajcie teraz. Ja nigdy nie 

mówię przez kogoś innego; nigdy nie opętuję nikogo ani nikogo nie wykorzystuję jako 

środka do wyrażania się. Przychodzę bezpośrednio, przychodzę prosto, przychodzę taki, 

jaki jestem, aby obdarzać pokojem i radością. Nie przyjmuję od was kwiatów, co 

więdną, owoców, co gniją, monet, które poza granicami państwa nie mają żadnej 

wartości. Dajcie mi kwiat, który rozkwita w waszym manasa sarowar – czystych, 

przeźroczystych wodach jeziora waszej wewnętrznej świadomości. Dajcie mi owoce 

świętości i stałej dyscypliny. Ja jestem ponad tą ziemską etykietą, która nakazuje wam 

spotykać starszych mając dla nich owoc albo kwiat w ręku. Mój świat to świat ducha; 

tam są inne wartości. Jeżeli jesteście szczęśliwi, mając wiarę w Boga i strach przed 

grzechem. Jest to wystarczająca służba, wystarczająca dla mnie kainkarjam 

(ofiara). To mi sprawia przyjemność. W okręgu Wschodniej Godawari i w tych stronach 

pojawiają się ostatnio w wielkiej liczbie - ze zgrajami swych pośredników i agentów - 

osoby, które twierdzą, że są „owładnięte" przeze mnie. Gdziekolwiek się na nich 

natkniecie, każcie im wyjść. Nie ulegajcie ich taktyce i nie poniżajcie  własnej 

godności jako wielbicieli Pana.   

– Z boskiego orędzia Bhagawana, wygłoszonego w Jelamancili, Wisakhapatam 27 marca 1965 roku.  
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FORUM ABSOLWENTÓW 

Guruprasad 

31 maja 2012 roku to niezapomniany dzień mojego życia, gdyż właśnie owego dnia 

otrzymałem sposobność studiowania w instytucji Bhagawana, po długim, ośmioletnim 

czekaniu, rozpoczętym w roku 2003, kiedy próbowałem dostać się do wyższej szkoły 

średniej Śri Sathya Sai, ale nie zdołałem. Poczułem smutek i złość na Swamiego. Jednak 

nie była to żadna prawdziwa złość; było to poczucie, że zostało się pominiętym.  

Czas mocno przyspieszył i stałem się pracownikiem jednej z wiodących firm 

informatycznych, a do tego czasu Swami przyjął swą kosmiczną postać. Spróbowałem 

raz jeszcze dostać się do tej uświęconej instytucji, ale znów powtórzyła się ta sama 

smutna historia. Byłem załamany i nie mogłem znieść żadnych więcej ciosów; 

usunąłem ze swego ołtarza zdjęcie Swamiego. Pewnego dnia matka dostała inne 

zdjęcie Swamiego i uderzył mnie napis pod tym zdjęciem. Brzmiał on: „Nawet jeśli 

spróbujesz oddzielić mnie od siebie, ja nie odłączę się od ciebie”. Wówczas pomodliłem 

się do Swamiego, że jeśli jest to prawda, musi On zapewnić mi sposobność studiowania 

w swojej wyższej uczelni.  

Parę dni później czytałem książkę o Swamim. Jedno powiedzenie Swamiego zapaliło 

lampę w ciemnej izbie mego serca; uderzyło w jakąś strunę. Przeczytałem, że trudno 

zdobyć łaskę Boga bez żadnego wysiłku. Przeczytawszy je, oddałem się działaniu i 

zacząłem z całym poświęceniem uczyć się, śpiewać Wedy. Zgodnie ze swym słowem, 

Swami obdarzył mnie miejscem w swojej instytucji. Tak oto, zanim zapragniemy, 

musimy zasłużyć, a ów stan zasługi zostanie człowiekowi dany, o ile włoży on wysiłek. 

Dopiero w miarę rozwoju wydarzeń uzmysławiam sobie, że każdy czyn, każde Jego 

błogosławieństwo, ma jakieś głębsze znaczenie.  

Moim wielkim pragnieniem jako studenta instytucji Bhagawana było uczestniczenie 

w Weda Purusza saptaha dźniana jadźni, odbywającej się w Prasanthi Nilayam z 

okazji święta Dasara. Bywało, że nie mogliśmy wejść do Purnaćandry, ponieważ była 

ona pełna bhaktów, którzy tęsknili do przelotnego choćby ujrzenia Swamiego. Uznałem 

się za szczęśliwca, kiedy włączono mnie do grona śpiewających Wedy chłopców, którzy 

będą zajmowali scenę wraz z kilkoma innymi studentami i uczonymi wedyjskimi. W 

głowie pojawiły mi się myśli - czy ja się nadaję, jeśli chodzi o tę prestiżową i doniosłą 

sposobność. Swami mówi - jeśli pojawi się sposobność, chwytaj każdą szansę, żeby 

uczynić owocnym swój pobyt w tym miejscu. Zatem stało się tak, że uczestniczyłem w 

tej wielkiej jadźni i siedziałem na scenie, tam gdzie zwykł był siadać sam Bhagawan 

Weda Purusza. Nie ma słów na to, aby wyrazić radość i szczęście, kiedy myślę o tych 
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wydarzeniach. Każde pragnienie, którego spełnienia od lat łaknąłem, spełniało się 

jedno po drugim. Uświadomiłem sobie, że jeśli jest silne pragnienie, i jeżeli jest ono 

dobre i czyste, to zostanie ono spełnione. 

Mój pobyt w internacie dla starszych chłopców ukształtował moje myśli i charakter. 

Pojąłem, jak wielka miłość jest w tym miejscu. Tutaj każdy z mieszkańców akademika 

troszczy się o drugiego. Wszyscy żyją jak bracia. Kiedy jesteś chory, zawsze ktoś się tobą 

zaopiekuje. Jest to jedna wielka rodzina, gdzie matką i ojcem jest sam Swami, a każde 

działanie skupia się wokół Niego. Czy jest to święto, czy jakaś uroczystość, wszystko i 

każdą chwilę pielęgnuje się z jedną jedyną myślą o sprawieniu Mu przyjemności. 

Zanim zakończę, przypomina mi się pewna głęboka prawda, ujawniona przez 

Swamiego. Podczas jednej ze swych regularnych rozmów ze swoimi studentami, Swami 

powiedział studentowi, że był on w stanie przyjechać tutaj nie z powodu swych 

przeszłych dobrych czynów, a tylko i wyłącznie z powodu Jego miłości. Jestem wiecznie 

wdzięczny Swamiemu za wszystko, czym był, jest i będzie dla mnie. Jedyne, co ja mogę 

zrobić, to zdobyć dobre imię i sprawić, aby On czuł się ze mnie dumny.  

 

 

 

 

Jeśli wypowiedziałoby się sto wierszy zawierających bezużyteczne słowa,  
lepsze jest jedno słowo Dhammy, które uspokaja człowieka. 

Chociaż pokonałoby się milion ludzi na polu bitwy,  
to najszlachetniejszym zwycięzcą jest doprawdy ten, kto pokonał siebie. 

– Dhammapada, wersety 102-103 

   

 

Carole Alderman 

Mówi się, że kiedy Bóg stworzył świat, zapoczątkował to Wielki Wybuch. I tak 

właśnie zaczął się mój związek z Sai Babą.  

Mój mąż i ja jeździliśmy zazwyczaj na wypoczynek na Riwierę włoską bądź 

francuską, a w 1983 roku postanowiliśmy wynająć dom w regionie Dordogne we 

Francji. Kiedy wyjeżdżaliśmy z Anglii i przebywaliśmy Kanał La Manche, była piękna 
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pogoda, jednak - co niezwykłe jak na tę porę roku - gdy tylko postawiliśmy stopę we 

Francji, padał deszcz. Zatem siedzieliśmy w tamtym domku, czytając. Po raz pierwszy w 

życiu Bob wypożyczył dla mnie z biblioteki publicznej książkę, a była to „Sai Baba – 

człowiek cudów” Howarda Murpheta, którą opisał jako ‘lekką lekturkę’ dla mnie. 

Urzekła mnie natychmiast. Nauki te jasno wyjaśniały znaczenie "Brahmasutr", z 

którymi borykałam się w szkole filozoficznej, do jakiej uczęszczaliśmy. Jednak 

założyłam, że On, jak większość wielkich nauczycieli, nie żyje.  

  Bez obrażeń w wypadku samochodowym 

Po trzech tygodniach we Francji, wróciliśmy do Wielkiej Brytanii. Na zakręcie 

ruchliwej autostrady, zaledwie parę mil od naszego domu, samochód wpadł w poślizg i 

zaczął poruszać się zygzakami. Zaraz mieliśmy uderzyć w wysoką, betonową ścianę. 

„Teraz umrzemy – pomyślałam – ale to będzie ciekawe, bo dowiem się, czy reinkarnacja 

jest prawdą”. Mignął we mnie strach przed doznaniem ciężkich obrażeń i okaleczeń, 

jakie parę lat wcześniej dotknęły moją córkę Debbie. Wtedy pojawiły mi się w głowie 

słowa z książki „Sai Baba - człowiek cudów”: „Jakimkolwiek imieniem mnie zawołasz, 

ja będę z tobą”. 

 „Sai Babo, jestem chrześcijanką – powiedziałam, gdy zmierzaliśmy do betonowej 

bariery i pomodliłam się – Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną”. Potem 

uderzyliśmy w ścianę i wirując, przecięliśmy tę trzypasmową autostradę w jedną stronę 

i ponownie w drugą. Samochód spoczął na poboczu.  

- Wszystko w porządku z tobą, kochanie? - spytał Bob.  

- Tak - powiedziałam.  

Czułam się szczęśliwa i zupełnie bez obrażeń. Było to tak, jakbyśmy właśnie byli na 

zderzających się samochodach w wesołym miasteczku. Bob miał drobne zadraśnięcie na 

kostce, ale samochód był ciężko uszkodzony. Żadna szyba nie była zbita, nasze siedzenia 

i drzwi były w doskonałym stanie, ale przód i tył samochodu był zupełnie zgnieciony i 

został "spisany na straty". Droga chwilę wcześniej była ruchliwa. Co dziwne, podczas 

wypadku opustoszała. Oboje odczuwaliśmy wielki spokój. Czuło się tak, jakbyśmy byli 

trzymani w ręku Boga.  

Parę chwil potem, zatrzymał się jakiś samochód policyjny, aby sprawdzić, co się 

stało.  Wyjaśniwszy, że bardzo rzadko jeżdżą tą drogą, zadzwonili po pomoc drogową 

w naszym imieniu. W przeciągu godziny byłam z powrotem w domu i opowiadałam 

swojej córce Debbie i jej przyjaciółce Ann wszystko o Sai Babie i Jego naukach!  

  W owczarni Sai 

Potem nastąpiły różne zbiegi okoliczności - dwa dni później Ann zadzwoniła, aby 

powiedzieć, że jej instruktor prawa jazdy ma w swoim samochodzie zdjęcie „tamtego 

człowieka” (Sai Baby) i że okazało się, że jest on jednym z kolegów Boba z pracy. 

Zadzwoniłam do niego i dowiedziałam się o sklepie Sai Baby w Swiss Cottage, w tej 
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części Londynu, której nigdy nie odwiedzałam.  Potem Debbie zaprosiła mnie na kawę 

do... – zgadlibyście? - Swiss Cottage.  

Gdy dotarłam do sklepu, właściciel stał na dworze i powiedział do mnie: 

- Czego szukacie?  

- Sai Baby - odparłam.  

W ciągu następnej godziny czy dwóch opowiedział mi wszystko o zmianach, 

wywołanych przez Sai Babę w całej jego rodzinie. Potem dał mi telefon Wiktora Kanu, 

który czasem zabiera grupy na spotkania z Sai Babą. Chciałam pojechać do Indii już w 

ów dzień, ale Bob powiedział, że jeśli mogłabym poczekać pół roku, to w przyszłą 

Wielkanoc może pojechać ze mną. 

W Wielkanoc 1984 roku Bob, Debbie i ja wyruszyliśmy do Puttaparthi, jednak 

znaleźliśmy się ostatecznie w górskiej Utakamundzie, dokąd Sai Baba pojechał, aby 

otworzyć tam nową świątynią w małym aszramie. Dostaliśmy ostatni pokój w małym 

hotelu, który dzieliliśmy z Niemką o imieniu Tardis.  

Kiedy siedziałam czekając na darszan Swamiego z jedynie około dwustoma innymi 

osobami, weszła jakaś kobieta z Zachodu i usiadła koło mnie. Okazało się, że uprzednio 

uczęszczała do tej samej szkoły filozofii co ja, a jej mąż był nauczycielem kobiety, którą 

poznałam ostatniego wieczora przed podróżą. „Przyjechaliście we właściwe miejsce” – 

zapewniła mnie, ku mojej wielkiej uldze.  

  Na ścieżce do wyzwolenia  

Energia, promieniejąca z Sai Baby, kiedy nadszedł, była zadziwiająca. Nie było 

wątpliwości, że to Awatar. „Ojej! Tak musiał wyglądać Chrystus!”, pomyślałam. 

Spojrzał przelotnie na moją córkę Debbie, która cierpiała na uszkodzenie mózgu i brak 

opanowania wskutek wypadku motocyklowego Była bardzo napastliwa i miała sześć 

albo więcej napadów złości dziennie. Po przelotnym spojrzeniu Swamiego 

zachowywała się jak anioł przez następne trzy lub cztery dni. Co za ulga dla nas!  

Później, w aszramie w Whitefield koło Bengaluru, kiedy spojrzał na mnie przelotnie, 

oczy mu błysnęły białym światłem, jakby fotografował moją duszę. To był doprawdy 

wstrząs. Podobnie Bob opisał, jak oczy Swamiego nagle stają się białe jak palenisko. 

Nasz pobyt był bardzo trudny dla Boba, gdyż oprócz choroby fizycznej hałas i nędza 

zmiotły jego romantyczne wyobrażenia o Indiach. Jednak w przeciwieństwie do swojej 

wcześniejszej pogardy dla kultury europejskiej i chrześcijaństwa Bob teraz doświadczał 

wielkiego przyciągania do osoby i nauk Jezusa Chrystusa. Ostatecznie po naszym 

powrocie do Wlk. Brytanii zaczął chodzić co niedziela do kościoła i poczynił uwagę o 

tym, jak "zakorzeniony" czuje się teraz w Europie, co sprawiło mi wielką przyjemność. 

Swami zmiótł fałszywe wyobrażenia Boba o duchowości i umieścił go na prawdziwej 

ścieżce do wyzwolenia. Uwolnienie się od ego, czyli fałszywego ja, to długa i często 

bolesna droga.  
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  W boskiej misji Bhagawana  

W Wlk. Brytanii, szybko zajęłam się wychowaniem w wartościach ludzkich 

pomagając Wiktorowi Kanu, który wprowadzał ten program do szkoły, w której uczył. 

Wiktor odwiedził międzynarodową spółkę górniczą w Londynie, gdzie pracowałam 

kilka lat przedtem, kiedy był wysokim komisarzem Sierra Leone i Ghany. Potem Wiktor 

i jego żona Genowefa udali się do Zambii, aby otworzyć Szkołę Sathya Sai. Skończyło 

się na tym, że pięć lat później, w 1995 roku, prowadziłam wychowanie w wartościach 

ludzkich w Wielkiej Brytanii, gdyż nikt inny nie był chętny do tego i mianowano mnie 

narodową przewodniczącą na Wielką Brytanię.  

Nie miałam zawodowego przygotowania nauczycielskiego, jestem zaledwie 

intuicyjną nauczycielką i zgodziłam się piastować to stanowisko, dopóki nie znajdzie się 

lepszy, bardziej wykwalifikowany kandydat. Na wielkanocnym spotkaniu zostało 

uzgodnione, że opracuję do listopada 15 planów lekcji - po jednym dla każdej z pięciu 

wartości, dla każdej z trzech grup wiekowych jako podarunek urodzinowy dla Sai Baby. 

W następnych tygodniach stwierdziłam, że nic z tego, co przysłał mi tamten zespół nie 

będzie przydatne dla zachodniej czy międzynarodowej publiczności i doprawdy, nie 

potrafiłam sporządzić do końca nawet pojedynczego planu lekcji. Poczułam się zupełnie 

bezradna i pomodliłam się rozpaczliwie o pomoc do Swamiego.  

Pomoc rzeczywiście nadeszła, pod wieloma przebraniami. Ludzie dzwonili do mnie w 

jakiejś sprawie, okazywało się jednak, że znają jakąś opowieść czy działanie, które 

mogłam wykorzystać do planu lekcji, który w tym czasie próbowałam skończyć. Do 

października 1995 roku cel przygotowania planów 15 lekcji został osiągnięty i w rzeczy 

samej, dzięki łasce Swamiego, znacznie przekroczony - książka, która powstała, miała 50 

planów lekcji. Musiałam wziąć ją do Swamiego, bo czułam w owym czasie pilną 

potrzebę zobaczenia Go ponownie.  

Ale moja matka umierała. Była w szpitalu, poważnie chora i mogła umrzeć lada 

dzień. Pomodliłam się do Swamiego: „Swami, mam zamiar przyjechać, aby Cię 

zobaczyć. Ale jeśli przylecę do Bombaju i zadzwonię do domu i okaże się, że matka 

zmarła, czy będzie czas na to, aby lecieć do Bangalore (Bengaluru) i pojechać do 

Puttaparthi na jeden tylko darszan przed odlotem do domu?”. 

Kiedy przybyłam do szpitala, konsultant poprosił o spotkanie ze mną. Powiedział, że 

matka nagle i niewytłumaczalnie wyzdrowiała, wkrótce będzie zwolniona ze szpitala i 

może być u mojej siostry, gdy mnie nie będzie. Mama powróciła do zdrowia tak dalece, 

że potrafiła wchodzić po schodach do swojej sypialni, choć uprzednio przez długie 

miesiące złożona była chorobą. Żyła jeszcze cztery lata.  

Niełatwo było dostąpić spotkania z Sai Babą, ale kiedy czekałam na to, aby 

podarować Mu tę pierwszą książkę, zaczęłam zastanawiać się czy wykonana podczas 

ośmiu ostatnich miesięcy praca była dobra i pomyślałam: „Jeśli Ty nie chcesz tej książki, 

Swami, to ja też jej nie chcę. Spalę ją więc”. 
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  Deszcz boskiej łaski  

Dwa dni później, 2 listopada 1995, zostałam łaskawie obdarzona spotkaniem i 

pozwoleniem na pokazanie książki Sai Babie, który przejrzał ją strona po stronie. Po 

wielu pytaniach i uwagach odnośnie symboliki wykorzystanych w niej owoców, 

drocząc się i żartując, zapewnił mnie, że jest ‘bardzo szczęśliwy’ i udzielił mi swoich 

błogosławieństw.  

Zapytał, czy mam zamiar krzewić w Wlk. Brytanii Wychowanie w Wartościach 

Ludzkich. „Taki mam zamiar, Swami" – odparłam. Potem pomyślałam: „Ale to będzie 

trudne. Będę potrzebowała Twojej pomocy”. Zanim myśl ta w pełni ukształtowała się 

w mojej głowie, Sai Baba zakręcił ręką i stworzył naszyjnik ze 101 złotych paciorków, 

który nałożył mi przez głowę na szyję, mówiąc:  

- Nigdy go nie zdejmuj. Byłam oszołomiona.  

- Co takiego, Swami? - zapytałam półgłosem.  

- Nigdy go nie zdejmuj - powtórzył z naciskiem.  

Podczas innego spotkania, 18 stycznia 1999 roku, kiedy byłam ze swoim mężem, 

Swami stworzył dla mnie diamentowo-rubinową broszę w kształcie pawia. Zabrawszy 

nas do drugiego pokoju stworzył pierścień z zielonym diamentem dla Boba i wsunął 

mu go na palec, mówiąc: „Spójrz - pasuje doskonale”. Podczas jednego ze spotkań 

Swami pozwolił, abym wpatrzyła się w Jego oczy, na co nigdy wcześniej nie pozwolił 

w rzędach darszanowych, wykazując mi, że ważna jest jedynie Jego wola, a nie to, czego 

ja chcę. Nie mogłam uwierzyć, że mogę wpatrywać się w Jego oczy. Było to jak 

wygrzewanie się w cieple wieczności - błogiej i spokojnej - było tam wszystko! Bob, 

który jest logiczny, racjonalny i nie jest skłonny używać uczuciowego języka, 

powiedział, że spoglądanie w oczy Swamiego jest doświadczaniem „miłości tysiąca 

matek”. 

– Autorka była narodową koordynatorką ds. edukacji w wartościach ludzkich  

w Wielkiej Brytanii i napisała wiele książek o tej edukacji.  

 

 

 

 
 
 
Blask boskiej chwały  
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W mojej praktyce jest wiele przykładów tego, jak skrajnie trudne położenie zostało 

przezwyciężone jakąś niewytłumaczalną, nadprzyrodzoną interwencją. Przypisuję to 

Babie. Dla mnie Bóg to Baba, a Baba jest Bogiem. To wszystko jest lilą Baby.  

Był to przypadek otyłej, mającej pod pięćdziesiątkę kobiety. Przyjechała do szpitala z 

mocno opuchniętymi rękoma i przedramionami z obszarami gangreny po obu stronach. 

Była ciężko chora na cukrzycę - ze słabą kontrolą poziomu cukru we krwi i słabą 

higieną ogólną. Czasami myślała, że może dojść do tego, iż straci obie ręce. Moją 

pierwszą reakcją było: „Babo, dlaczego ja?”. W tym lubiącym się procesować 

społeczeństwie, ostatnią rzeczą, jakiej chciałem, była pacjentka z prawdopodobną 

możliwością utraty obu rąk. Poczułem jednak współczucie dla tej kobiety, kiedy 

zwróciła się do mnie z błaganiem o to, abym zrobił, co tylko w mojej mocy.  

Zasięgnąłem porady kilku swoich kolegów, którzy wyrazili zdanie, że ta kobieta 

najprawdopodobniej straci ręce. Zacząłem modlić się do Baby i wyjaśniłem pacjentce i 

jej mężowi ryzyko. Zdawało się, że pojęli niebezpieczeństwo tej daleko posuniętej 

choroby.  

Najpierw sprawdziłem jej poziom cukru. Potem zabrałem ją na operację. 

Pomodliłem się do Baby o kierownictwo w rozpoznaniu, które tkanki są martwe, a 

które zdolne do życia, tak żebym mógł usunąć tylko te martwe. Pod ogólną narkozą, 

usunąłem całą martwą tkankę z jej ramion i przedramion. Potem naciąłem wszystkie 

powięziowe komory i zostawiłem wszystkie rany otwarte, żeby swobodnie się 

osuszały. W późniejszych rozmowach na zjazdach medycznych, inni lekarze stwierdzili, 

że oni usunęliby więcej tkanki, co ostatecznie doprowadziłoby do amputacji. W 

tygodniach, jakie nastąpiły, ciągle modliłem się do Baby o jej uzdrowienie. Za około 3 

miesiące, przy szczególnej opiece i po paru przeszczepach skóry, zdołała zachować obie 

ręce. Rozwinęła się pewna sztywność palców, ale nauczyła się z nią żyć. To był cud 

Baby. Nie miałbym odwagi przeprowadzić tak zachowawczego leczenia, wystawiając 

się na niebezpieczeństwo zakażenia i dalszych powikłań, gdyby nie moja głęboka wiara 

w Babę i siłę modlitwy.  

– Wybrane z: „The Miracle of prayer” [Cud modlitwy] dr Purnendu Dutty  

z książki „Inspired Medicine”, zredagowanej przez Judy Warner. 

 



Sanathana Sarathi   maj  2015  
 

© Organizacja Sathya Sai 23 

Dr A.T. Arijaratne 

 

Buddha powiedział: powstrzymuj się przed wszelkim złem, szerz miłość, oczyszczaj 

umysł. Oto nauka, którą daje nam również Bhagawan. W obecnym czasie, łączmy się i 

wszędzie szerzmy to przesłanie.  

Nasz najukochańszy Bhagawanie Śri Sathya Sai Babo, drodzy przywódcy religijni, 

bracia, siostry, uczniowie i studenci! Jest to wielka chwila mego życia. W lipcu 1982 roku 

przyjechałem tu i usiadłem u stóp Bhagawana Baby i wciąż pamiętam radę, jakiej mi 

udzielił. Położył nacisk zarówno na naukę, jak i na duchowość, i jest to dla mnie 

wielkim natchnieniem w pracy. Codziennie jestem z setkami ludzi, którzy są 

buddystami, hinduistami, chrześcijanami i muzułmanami. Jesteśmy w stanie razem 

pracować z nimi wszystkimi w duchu wielkiej miłości i braterstwa.  

Poproszono mnie, żebym powiedział dziś parę słów na temat „Buddyzm i miłość”.  

Buddyzm uczy dobroci - pełnej miłości –do wszystkich    

W istocie, im bardziej zgłębia się religie, tym bardziej widać, że nie jest to nic innego 

jak miłość. Buddyzm uczy, że powinno się kochać i ochraniać wszystkie istoty, tak jak 

matka kocha i ochrania - nawet z narażeniem życia - swoje jedyne dziecko. Innymi 

słowy, prosi się nas o to, abyśmy kochali wszystkie żywe istoty. Ta kochająca dobroć do 

ludzi, zwierząt i przyrody zapala w nas boską siłę, którą pokazują i której dowodzą 

wielkie istoty duchowe, jak Bhagawan Baba. Mamy w dzisiejszym świecie wyjątkową 

sposobność, pod Jego kierownictwem, ukazać światu bardzo wyraźnie, że religia to nic 

innego jak miłość. Jeśli w każdym sercu może się przejawić miłość, co się stanie? 

Wówczas my wszyscy jako jednostki spojrzymy na pozostałą część ludzkości z wielką, 

kochającą dobrocią. Tę dobroć, którą nazywa się metta lub maitri - powinno się 

przekładać na czyn. Widzicie, że tak wielu ludzi jest głodnych, tak wielu jest ubogich, 

tak wielu jest bezsilnych. Wszędzie widzicie dużo cierpienia. Większość z was to ludzie 

młodzi; idźcie na poszukiwanie tych, co cierpią i spróbujcie usunąć przyczyny, które 

prowadzą do cierpienia. Jeśli ludzie nie mają wody do picia, to cierpią. Jeśli wkładamy 

swoją pracę, dajemy swą wiedzę naukową i wszystko, co mamy, i próbujemy zapewnić 

wodę tym, co jej nie mają, jest to czyn pełen współczucia. W każdej więc dziedzinie 

życia - czy ma to związek z czymś umysłowym, fizycznym, uczuciowym czy innym - 

zawsze możemy przełożyć miłość na czyn.  

Sama miłość nie wystarczy. Możemy medytować całymi godzinami, 

rozprzestrzeniając kochającą dobroć. Jest to ważne, gdyż nasza przestrzeń psychiczna jest 

napełniona nienawiścią, zorganizowaną nienawiścią, zorganizowaną niewiedzą i 
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zorganizowanym samolubstwem. Skutek jest taki, że w dzisiejszym świecie większość 

zasobów przeznacza się na zło, a nie na dobro. Dlatego jako istoty ludzkie, jeśli 

będziemy potrafili stworzyć siłę duchową i nawiązać połączenie z Boskim Bytem, jaki 

jest wokół nas, wówczas możemy żyć na świecie wewnątrz psychosfery, nie 

napełnionej niewiedzą, nienawiścią i złem. Możemy zbudować przestrzeń psychiczną, 

gdzie panują takie cechy jak bezinteresowność, miłość, przebaczenie, dobroczynność i 

właśnie takiego świata nam dziś potrzeba. Czasu do stracenia nie mamy.  

Buddha wielokrotnie mówił: „Oby wszystkie istoty były szczęśliwe!” Nienawiść 

nigdy nie ustaje przez nienawiść; nienawiść może jedynie ustać dzięki miłości, dzięki 

przebaczeniu. Dzisiejszy świat ma wiele religii. Niestety, kiedy religiom brakuje 

duchowości, aż proszą się o wiele kłopotów. Wszędzie na świecie mamy liczne 

problemy, ponieważ religie zboczyły ze swojej pierwotnej drogi. Nasz wielki, 

Uniwersalny Nauczyciel Bhagawan Baba próbuje przywrócić wszystkim religiom tę 

utraconą duchowość, tak aby nie musiały ze sobą walczyć. Proszę, zapamiętajcie to: 

jeden Buddha może być na tysiące lat, jeden Bhagawan Baba może być na tysiące lat. 

Ale my jesteśmy ludźmi, którzy muszą sprawić, aby oni żyli.  

Spotkałem się z Bhagawanem w 1982 roku. Trwało to ponad półtorej godziny. Jak 

kochający ojciec objaśnił mi moje słabości i nawet bez mojego mówienia, pokierował 

mną. Potem przyjechałem dwukrotnie, ale nie zostałem wezwany na spotkanie. Byłem 

daleko od Niego, aż zostałem wezwany do przybycia tam jako przewodniczący tego 

międzynarodowego komitetu. Jednak codziennie - cokolwiek dobrego zrobiłem - 

przypisuję zawsze zasługę Jemu.  

Wszyscy mamy pewien obowiązek. Powinniśmy mieć w sercu tę boskość, nigdy nie 

pozwalać, by weszło nam w drogę jakieś zło, jakaś nienawiść, jakieś samolubstwo. 

Powinniśmy uwierzyć, że możemy zbudować nowy świat; możemy położyć kres 

przemocy, możemy położyć kres chciwości, która panuje w świecie i niszczy nasze 

środowisko. Młodzi ludzie muszą obejmować przywództwo.  

  Rozwijajcie równowagę umysłu  

Budda powiedział - powstrzymuj się od wszystkiego, co złe, pielęgnuj dobro, 

oczyszczaj umysł. Jest to nauka, którą daje nam również Bhagawan. W obecnym czasie, 

łączmy się i wszędzie rozpowszechniajmy to przesłanie.  

Wierzcie mi, ja usiłuję wprowadzać pokój nie tylko w swoim kraju, ale na całym 

świecie. Pracuję nad tym bardzo mocno, po cichu, wraz z paruset do pięciuset tysięcy 

ludźmi. Spotykamy się razem, spędzamy wspólnie jedynie półtorej godziny. W tym 

czasie próbujemy spojrzeć na swój umysł i ciało. Czym jest moje ciało? Nie jest to nic 

innego, jak pewne składniki, które się łączą. Twardość, płynność, gorąco, zimno, 

rozszerzalność, kurczliwość - te elementy tworzą twoje ciało. Ciało ma  narządy, oczy, 

uszy i to wszystko, włączając umysł. Przez cały czas jesteśmy połączeni przez zmysły ze 

światem zewnętrznym. A kiedy otrzymujemy różne wiadomości ze świata 
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zewnętrznego, to co robimy? Przywiązujemy się. To znaczy chcemy to mieć. Stajemy się 

zupełnie wyalienowani w swoim umyśle. Chcemy nienawidzić innych, odrzucać ich. 

Możemy unikać tych dwóch rzeczy i próbować osiągnąć równowagę umysłu. Stąd 

właśnie Budda rzekł: „Kochajcie wszystkich. Służcie wszystkim ze współczuciem”. To 

jest karuna. Uczcie się czerpać radość życia. To jest mudita. Kiedy będziecie otrzymywać 

radość życia poprzez robienie dobrych rzeczy, niektórzy ludzie będą was potępiać, a 

niektórzy będą was chwalić. Przyjmujcie zarówno pochwałę, jak i potępienie, stratę i 

zysk z równowagą umysłu, tak aby z tymi czterema cechami: mettą, karuną, muditą i 

upekkhą (kochającą dobrocią, współczuciem, życzliwą radością i równowagą umysłu), 

gdy wciąż jesteście ludźmi, możecie wznieść się do poziomu boskiego; próbujcie iść 

wyżej i wyżej, do poziomu najwyższej duchowości. Budda tak uczył. Niektóre osoby 

dążące do własnych korzyści, dzielą ludzi na podstawie kasty, rasy, religii, narodowości 

czy języka. Jednak dokładnie to dzieje się we wszystkich religiach. Zamiast łączyć, 

dzielimy ludzi. Dlatego w świętej, boskiej obecności Bhagawana postanówmy wszyscy, 

że przez oczyszczanie swych umysłów i serc, przez służenie każdemu niezależnie od tego, 

kim ta osoba jest - nie tylko ludziom, ale innym żywym istotom, środowisku - 

będziemy budować nowe społeczeństwo, gdzie rządzi dharma, a nie zbrojenia czy 

generałowie wojsk.  

– Z przemówienia doktora A. T. Arijaratne, założyciela Ruchu Sarwodaja Śramadana na Śri Lance 
i byłego przewodniczącego Światowego Parlamentu Religii, na Zjeździe Międzyreligijnym, 

przeprowadzonym w Prasanthi Nilayam 22 lipca 2005 roku.  

 

 

 

 

Ćinna Katha (Przypowieść) 

Słysząc, że Karna cieszy się sławą osoby bardzo dobroczynnej, do jego pałacu udał 

się kiedyś biedny bramin. W owym czasie Karna smarował sobie włosy olejem ze 

złotego garnuszka, jaki trzymał w lewej ręce. Widząc w ręku Karny złoty garnuszek, 

bramin poprosił go, żeby mu go dobroczynnie oddał. Karna natychmiast wyciągnął do 

bramina lewą rękę, aby dać mu garnuszek. Na to bramin rzekł do Karny: „Królu, 

dobroczynności nie dokonuje się lewą ręką. Proszę o łaskawe danie tego garnuszka 

prawą ręką”. Prosząc bramina o przyjęcie go, Karna wręczył mu go natychmiast, myśląc: 

„Kto wie, postanowienie może mi się zmienić podczas przekładania garnuszka z lewej 
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ręki do prawej”! 

Każda chwila jest święta dla wykonania jakiegoś dobrego czynu.  

Dobra myśl może zamienić się w złą przez zwłokę we wprowadzeniu jej w życie.  

 

 

Człowiek jest boski, wierzcie mi, gdyż wiem, co mówię; w rzeczywistości jest  
tu w świętej misji w boskim celu. Uważanie go za podłego, czy słabego, czy też 

grzesznego jest wielkim błędem. Jest to samo w sobie wielkim grzechem. 
Człowiek musi zdobywać to, co jest jego prawem - z urodzenia, a mianowicie 

śanti (pokój). Aśanti jest dla niego nieprzyrodzonym stanem.  
Prawdziwą istotą człowieka jest śanti. 

– Baba 

   

 

  REPUBLIKA DOMINIKANY  

W dniach 26-28 września 2014 r. odbyły się nowatorskie narodowe spotkanie na 

temat „Życie zgodne z duchową spuścizną Swamiego". Przygotowała je i 

przeprowadziła Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z Republiki Dominikany. W 

spotkaniu tym - a odbyło się ono w miejscu zwanym „Białym Domem” - uczestniczyło 

około 115 członków Organizacji. Wygłoszono budzące natchnienie przemówienia o 

naukach Bhagawana, a wielu bhaktów podzieliło się swoimi przeżyciami związanymi 

ze Swamim, wywołując łzy w oczach słuchaczy. Śri Medrano, wielbiciel z La Vega, 

cierpiał od wielu lat na głuchotę. Kiedy opisywane było panowanie nad zmysłami, czuł 

się zawiedziony w swych nadziejach, gdyż nie słyszał tego przemówienia, chociaż 

bardzo tego pragnął. Nagle poczuł w głowie jakiś trzask i zaraz po tym słyszał 

doskonale. Był szczęśliwy, słysząc mówcę. Ów pokaz łaski Bhagawana poruszył 

zgromadzonych  

  GRECJA 

Około 100 ludzi obchodziło Urodziny Bhagawana w ośrodku Sai Prema w mieście 

Markopoulo. Przedstawiona została nowo wydana książka - greckie tłumaczenie II 

części Sathyam Siwam Sundaram z mapą pokazującą miejsca odwiedzone przez 
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Bhagawana w latach 1962-1968. Poranne uroczystości otworzyło wyświetlenie 

krótkiego filmu wideo „Przesłanie Pana”, po czym nastąpił śpiew nabożny. Ofiarowano 

Bhagawanowi dwa wielkie torty urodzinowe, na których umieszczone było przesłanie 

„Kochajcie wszystkich, służcie wszystkim”. Po uroczystości zapakowano duże ilości 

jedzenia i rozdano potrzebującym rodzinom. Nazajutrz członkowie Międzynarodowej 

Organizacji Sathya Sai oddali też honorowo krew w miejscowym szpitalu.  

W ramach obchodów Urodzin Bhagawana siedmioro ochotników Międzynarodowej 

Organizacji Sathya Sai z Aten odwiedziło Misję Matki Teresy. Misji podarowano suche 

pożywienie, a dzieciom w wieku 1-10 lat rozdano torby z herbatnikami czekoladowymi, 

cukierkami i balonami. Matki tych dzieci otrzymały zestawy do higieny osobistej, 

koszule nocne, sztuczną biżuterię, talerze, odzież i zabawki dla dzieci. Wolontariusze 

również zapewnili im rozrywkę w postaci muzyki i śpiewu.  

  HOLANDIA 

W 2014 roku, z okazji Dnia Deklaracji Awatara podjęto wiele przedsięwzięć 

służebnych w całej Holandii. 20 października 2014 ochotnicy Sai przeprowadzili akcje 

edukacyjne w zachodnim Amsterdamie, ucząc dzieci zdrowego jedzenia i rozdali takie 

jedzenie w ramach przedsięwzięcia „Dzieci - nasza przyszłość”. Dziesięcioro dzieci, które 

spotykają się w każdy poniedziałek na lekcjach Wychowania w Wartościach Ludzkich 

Sathya Sai w ośrodku społecznym, wpajało znaczenie zdrowego jedzenia poprzez 

dramę, w której grały jako magicy stwarzający dobre jedzenie. Na koniec 

przedstawienia dzieci wspólnie ze swymi matkami zaśpiewały na scenie pieśń 

związaną z wartościami ludzkimi.  

Ośrodek Sathya Sai z Arnhem zapoczątkował inne przedsięwzięcie oświatowe z 

dwoma nauczycielami i 64 dziećmi w pewnej szkole podstawowej - przez tydzień 

prowadzili lekcje o czystości, pod nazwą „Eko-rytm”. Nauczyciele podkreślali, że 

czystość zewnętrzna jest ważna, jednak podstawą dla wszelkiej czystości jest czystość 

wewnętrzna. Na koniec tego tygodnia, w Dzień Deklaracji Awatara, dzieci i ochotnicy 

Sathya Sai pozbierali śmieci z ulic miasta. Samorząd dostarczył worki na śmieci i usunął 

tamte pozbierane odpadki. Dzieci zrobiły małe instrumenty muzyczne z odpadów - 

zanim je wywieziono - i wystąpiły w szkole z poezją, pieśniami i grą na instrumentach 

muzycznych.  

 STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI  

Ośrodki Sathya z Obszaru Śródatlantyckiego Stanów Zjednoczonych obchodziły 89 

rocznicę Urodzin Bhagawana poprzez przeprowadzanie w listopadzie 2014 co najmniej 

jednego działania służebnego dziennie. Ponad 200 ochotników Sathya Sai wykonało 

przeszło 60 różnych przedsięwzięć dla dobra kilku tysięcy potrzebujących ludzi na 

całym tym obszarze. Działania służebne objęły dystrybucję zupy w kościołach, parkach 

i na rogach ulic; zbiórkę artykułów spożywczych, pożywienia, ubrań i książek; 

sprzątanie plaż, odwiedziny w domach opieki, rozdawanie artykułów szkolnych, 
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zestawów higienicznych, zestawów zimowych, wózków inwalidzkich i toreb na zakupy, 

wysyłanie pocztą kartek z dodającym otuchy przesłaniem do członków amerykańskich 

sił zbrojnych obojga płci za granicą , przeprowadzanie szkoleń komputerowych i 

organizowanie oddawania krwi.  

Ośrodki Sathya Sai z południowo-środkowego obszaru Stanów Zjednoczonych 

podjęły dla uczczenia Urodzin Bhagawana różnorodne przedsięwzięcia służebne. 

Ochotnicy z Houston dali gorące posiłki ponad 75. potrzebującym w siedzibie Armii 

Zbawienia i około 150. mieszkańcom dwóch miejscowych schronisk dla bezdomnych. 

Koordynowali zbiórkę kurtek zimowych i innych rzeczy dla ubogich. Na uroczystość 

Urodzin Bhagawana przyszło w Houston około 600 bhaktów. Z przemówieniami 

wystąpili: konsul generalny Indii, Sri Harish Parvathaneni oraz założyciel i 

przewodniczący schroniska dla bezdomnych w Houston, gdzie ochotnicy Sathya Sai 

przeprowadzają przedsięwzięcia służebne.  

21 listopada 2014 roku, w związku z urodzinami Bhagawana, ochotnicy z ośrodka 

Sathya Sai w Austin przeprowadzili radosne spotkanie dla 35 chorych psychicznie 

pacjentów w stanowym szpitalu Austin. Z miłością podali jedzenie i rozdali podarki. 

22 listopada 2014 członkowie Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai podali 

śniadanie 400 ubogim osobom w siedzibie Caritas w centrum Austin. Tego samego dnia 

dzieci z Wychowania Sathya Sai - w towarzystwie dorosłych - odwiedziły dom starców, 

gdzie rozmawiały ze starszymi ludźmi, podawały przysmaki oraz rozdawały koce i 

skarpety. 23 listopada ośrodek Sathya Sai z Austin obchodził Urodziny Sai Baby - 

odbyła się uroczystość nabożna, obejmująca wystąpienie mówcy z U.S. Air Force (sił 

powietrznych Stanów Zjednoczonych) oraz przedstawienie teatralne.  

  MEKSYK 

Członkowie ośrodka Sathya Sai w jednej z dzielnic miasta Meksyk, które są w stanie 

najbardziej opłakanym, prowadzą kilka przedsięwzięć służebnych dla wspomożenia 

potrzebujących. W 2002 roku zbudowali klinikę medyczną Sathya Sai do udzielania 

porad i rozdawania leków. W lutym roku 2013 ochotnicy otworzyli w owym budynku 

szkołę. Obecnie 110 dzieci w wieku 6-15 lat uczęszcza na sobotnie lekcje Wychowania w 

Wartościach Ludzkich Sathya Sai i otrzymuje korepetycje. Zespół pracowników 

obejmuje kierownika i czterech nauczycieli, którym pomagają ochotnicy Sathya Sai. 

Ochotnicy przyrządzają obiad dla dzieci, sprzątają klasy, łazienki i podwórko oraz 

utrzymują porządek, gdy dzieci przychodzą i wychodzą.  

W klinice medycznej codziennie pracuje lekarz i pielęgniarka, a psycholog służy w 

weekendy, przyjmując 6 tysięcy pacjentów rocznie. Ochotnicy przedstawili wzruszającą 

opowieść o nastoletnim narkomanie, który z pomocą tej kliniki zdołał rzucić narkotyki i 

zaczął opiekować się swoją chorą matką.  

W sierpniu 2014 roku skradziono z tego miejsca wszystkie meble, osprzęt i 

komputery. Ochotnicy Sathya Sai zebrali się razem, aby dokonać koniecznych napraw i 
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przywrócić miejsce do poprzedniego stanu, co skutkowało podniesieniem poziomu 

kliniki, która ma teraz nowe wyposażenie, jest świeżo pomalowana i zabezpieczona.  

  KAZACHSTAN 

Około 300 nauczycieli i pracowników oświatowych z wyższych i publicznych 

instytucji oświatowych uczestniczyło w seminarium „Wartości uniwersalne” w Ałmaty 

w dniach 28-31 października 2014 roku. Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai 

przygotowała i przeprowadziła seminarium na zaproszenie Bobek Centre, zarządzanego 

przez ministerstwo oświaty i nauki Republiki Kazachstanu. Europejski Instytut Oświaty 

Sathya Sai, przedstawicielkami którego były: jego dyrektorka Marianne Meyer, 

wicedyrektorka Petra von Kalinowski i sekretarz Anita Friedrich, wygłosił wykłady i 

przeprowadził warsztaty o wychowaniu w wartościach ludzkich Sathya Sai. 

Nauczyciele i szkoleniowcy zobowiązali się dzielić się z dziećmi i innymi 

wychowawcami przesłaniem Bhagawana o wartościach ludzkich.  

  ROSJA I KRAJE SĄSIEDNIE  

23 listopada 2014 r. ponad 1000 ludzi świętowało Urodziny Bhagawan w różnych 

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

Ukrainie. Ochotnicy Sathya Sai, dzieci i nauczyciele Wychowania Sathya Sai dawali 

budzące natchnienie przemówienia, prezentacje, wyświetlali filmy wideo, prowadzili 

śpiew nabożny i dawali koncerty. Przypominano o życiu i dziełach Bhagawana, 

rozdawano kalendarze. Ochotnicy Sathya Sai odwiedzali ośrodki rehabilitacji dziecięcej, 

domy dla niepełnosprawnych, sierocińce i schroniska dla bezdomnych, aby 

ofiarowywać jedzenie potrzebującym.  

Dwa razy do roku przeprowadzane są w krajach obszaru 8 spotkania otwarte, na 

których przekazywano wiedzę o życiu i naukach Bhagawana oraz działaniach 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai. W dniach 8-9 listopada 2014 r. 330 

nowoprzybyłych do Organizacji oraz 300 członków Organizacji z 44 miast uczestniczyło 

w spotkaniach otwartych w Azerbejdżanie, na Białorusi, w Kazachstanie, w Kirgistanie, 

Mołdawii, Rosji i na Ukrainie. Spotkania te obejmowały wystąpienia o życiu 

Bhagawana i jego naukach, o jedności religii i działaniach Międzynarodowej 

Organizacji Sai w dziedzinach oddania, oświaty i służby społecznej. Przybyli mieli 

sposobność dowiedzieć się o misji Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai i otrzymać 

dyski wideo z cytatami z Bhagawana oraz z jego zdjęciami.  

  BHARAT (Indie) 

Harjana i Ćandigarh:  W ramach obchodów 90. Urodzin Bhagawana i złotego 

jubileuszu Organizacji Sewy Śri Sathya Sai, w Panćkuli otwarto ośrodek dożywiania, w 

Kundźpurze (w okręgu Karnal) otwarto ośrodek szkolenia zawodowego, a w 

Kurukszetrze założono ośrodek szkolenia w zakresie radzenia sobie z katastrofami.  

Aby dotrzeć do ogółu społeczeństwa z wiedzą o Bhagawanie, Jego naukach i 
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przedsięwzięciach służebnych dla ludzkości, stan ten [tj. Harjana i Ćandigarh) 

przeprowadził w każdym okręgu swarandźali (koncerty muzyczne) w miejscach 

otwartych dla wszystkich. Działania te przeprowadzone zostały przy czynnym 

uczestnictwie młodzieży Sai, wśród której znaleźli się byli uczniowie Bal Wikas i 

uczniowie/studenci Sai. W swoich wystąpieniach opowiedzieli o doświadczeniach 

miłości Swamiego i Jego głębokiej troski o ludzkość poprzez przykłady przedsięwzięć 

związanych z wodą, szpitalami i instytucjami oświatowymi. Koncerty przeprowadzono 

jak dotąd w okręgach Karnal, Rohtak i Ambal, na które przyszło wielu ludzi ze 

wszystkich grup społecznych, etnicznych i ekonomicznych.  

Wspomniane uroczystości kontynuowano w Panćkuli 7-13 kwietnia br. poprzez 

Śrimad Bhagawata kathę (opowieści Bhagawatam). Śri Ritu Radź Maharadź, głowa Śri 

Maa Pitambra Dhaam z Indore, opowiadał ją przez 7 dni z wielkim oddaniem. Podzielił 

się też osobistymi przeżyciami związanymi ze Swamim, z czasu kiedy wykonywał 

Śrimad Bhagawata kathę w Prasanthi Nilayam w 2010 roku.  

Uroczystość zakończyło rozdanie ubrań potrzebującym ludziom. Na zakończenie 

nakarmiono ponad 800 wielbicieli.  

Pendżab: W Patiali miało miejsce ogólnoindyjskie spotkanie koordynatorów 

stanowych, przeprowadzone przez Organizację Sewy Śri Sathya Sai z Pendżabu. Odbyło 

się ono w dniach 28-29 marca br. w szkole średniej Sai Saraswati Widja Mandir. 

Uczestniczyło w nim około 50 uczestników. Spotkaniu przewodniczył narodowy 

koordynator przedsięwzięcia Widja Wahini, Śri Satjadźit, który wystąpił z 

przemówieniami o różnych stronach tegoż przedsięwzięcia. Z tej okazji odbyło się pod 

kierownictwem Śri S. Thjagaradźana szkolenie w zakresie radzenia sobie z klęskami 

żywiołowymi. 

 

 

Przychodzę po to, aby obdarzać pokojem i radością 

Ja nigdy nie będę współdziałał z ludźmi, którzy są zmienni, zbrukanymi, z 
krzykaczami i ludźmi nikczemnymi. Są też tacy, którzy głoszą, iż oto Ja "przechodzę 

na kogoś" i przez niego mówię! Udają, że są moimi ustami i że przekazują Moje 
rady i sugestie innym, jakbym Ja ich "upoważnił" i jakbym sam przez nich mówił. 
Posłuchajcie teraz. Ja nigdy nie mówię przez kogoś innego; nigdy nikogo nie opętuję ani nie 
wykorzystuję nikogo jako środek do wyrażania się. Przychodzę bezpośrednio, przychodzę 

prosto, przychodzę taki, jaki jestem, aby obdarzać pokojem i radością. 

– Baba 

 


