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Niniejsze oświecające orędzie Bhawagana zawiera w sobie sedno całej 

Wedanty i dostarcza człowiekowi użytecznej wiedzy do osiągnięcia 

wyzwolenia i wolności od niewoli.  

 

Niejeden sadhaka przeszedł długie i żmudne ćwiczenia, aby spełnić swoje najdroższe 

ambicje, by  wejść do królestwa wolności.  Wypowiadał boskie imię lub medytował 

o boskiej postaci albo walczył ze zmysłami. Byli też inni, co zapuścili się - mając za 

jedynego przewodnika rozum - do królestwa wewnętrznej świadomości i odkryli, że 

wyzwolenie polega na uświadomieniu sobie Rzeczywistości, będącej poza wszystkimi 

tymi przemijającymi i różnorodnymi zjawiskami. Ale doświadczenia tych bohaterskich 

mężczyzn i kobiet są odrzucane jako przechwałki szalonych ludzi przez tych, co żyją na 

kruchej powierzchni pierwszej z pięciu powłok ludzkiej osobowości - annamaja koszy 

(powłoki fizycznej). Utożsamiają się z ciałem i nie sięgają poza ten fałsz - w królestwo 

Prawdy.   

Przywiązanie do ciała powoduje niewolę  

Cynicy, którzy potępiają wedyjskie podejście do problemów życia, nie są rzadkością 

nawet w tym kraju, który zrodził Wedantę! Przyczyną ich postawy jest to, że nie 

pojmują, iż Wedanta odsłania jedynie prawdziwą historię każdego z nich. Chce ona dać 

każdemu prawdziwy obraz jego samego, pozbawiony braków czy wyolbrzymień. 

Wyzwolenie, czyli moksza nie jest żadnym szczególnym i jedynym niebem, do którego 

trzeba zdobyć sobie wstęp; nie ma jakiegoś szczególnego statusu, nie jest też czymś, co 

można nabyć czy posiadać. Jest po prostu usunięciem fałszywego rozumienia, że 

jesteśmy przywiązani i ograniczeni przez ciało, zmysły, rozum, umysł, ego i inne 

wyobrażenia. 

Czym dokładnie są owe kajdany, z których człowiek musi się uwolnić? Zostały one 

wykute przez strach i niepokój oraz pożądanie, trzymające człowieka w swoim uścisku. 

Zasadniczo strach powstaje dlatego, że uważasz, iż ktoś, kto jest przed tobą jest inny, 

drugi! Jeśli nie ma nikogo drugiego, kogo można się bać? Ta pierwsza osoba jest 

widzącym, ta druga to „wszystkie inne istoty i rzeczy”, które się widzi, obserwuje - 

przyroda.  

Najwyższą mądrością jest świadomość jedności   

Świat przedmiotowy jest iluzją wywołaną przez niewiedzę, która sprawia, że 
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człowiek pomija Jedynego, który tylko pozornie jawi się jako wielość. Niewiedza 

powoduje utożsamianie się z ograniczonym „ja" i przywiązanie do „moje". Kiedy umrze 

ktoś do nas przywiązany, mamy złamane serce, tymczasem, kiedy umiera ktoś, kto nie 

jest z kręgu naszych krewnych i znajomych, wcale nas to nie dotyka. To właśnie 

poczucie „ja" i „moje" wywołuje smutek i strach. 

Dlatego też Upaniszady głoszą, że jedynie wyrzeczenie daje nieśmiertelność, 

wolność, spełnienie.  

Najwyższą mądrością jest świadomość jedności, Jedynego, który jest wszystkim. W 

istocie, nie ma żadnych dwóch, jest tylko jeden Brahman. Uświadamiacie to sobie, 

kiedy jesteście pogrążeni w głębokim śnie, kiedy wszystkie wasze myśli, uczucia, 

namiętności, przywiązania i wiedza ustają, a pozostaje jedynie „ja” oraz szczęście bycia 

tylko „ja”. Ale w czasie snu nie zaznaje się anandy! Dopiero po obudzeniu się 

oświadczacie: „Smacznie mi się spało”. Gdybyście tylko byli świadomi anandy, sen 

byłby stanem samadhi, bo jest on niezmąconą anandą. Podobnie, na jawie posiadacie 

wiedzę, ale nie anandę.   

Jeśli potraficie równocześnie i w pełni doświadczać wiedzy stanu jawy i anandy 

głębokiego snu, jest to Moksza, prawdziwe wyzwolenie. W takim stania wasza 

świadomość, wiedza i błogość są niezmącone. Jesteście wtedy sat-ćit-anandą 

(istnieniem, wiedzą, błogością) - czystą i prostą. 

Zdobywajcie dźnianę, która może dać wyzwolenie  

Musicie dostrzec chwilę, kiedy stan jawy przechodzi w stan snu i skupić się na niej, 

oczyszczając ją z wszelkich poruszeń i myśli, mącących mądrość i anandę. Oczywiście, 

na początku jest to trudne! Kiedy siedzicie za kierownicą samochodu, jadąc późną nocą, 

nadchodzi fatalna chwila, kiedy ze świadomości jawy zapadacie w sen! Wszystko 

można osiągnąć drogą ćwiczeń! Nauczyliście się wysoce złożonych i dziwnych 

umiejętności chodzenia w postawie wyprostowanej, pisania i czytania oraz 

interpretacji pism, a wszystko osiągnęliście drogą ćwiczeń, nieprawdaż? Oto droga do 

zdobycia i doświadczania dźniany, która jako jedyna może dać wyzwolenie od strachu 

i smutku.   

Z nasiona miłości powstaje kiełek oddania Panu. Bhakta widzi wszystko jako 

przejawienie chwały Boga, każdy czyn jako Jego pracę, każde słowo jako Jego głos. 

Ofiarowuje Mu każdą myśl, słowo i czyn, inspirowany i kierowany przez Niego. W ten 

sposób świat jest dlań jedynie Nim, On jest światem. Nie ma żadnego drugiego. Zatem 

owocem drzewa miłości jest dźniana. Słodyczą w tym owocu jest ananda i owoc ów 

zawiera nasiono miłości, z którego powstaje młode drzewko, które wypuszcza liście. W 

Wiswa Wirat Swarupie (wizji Boga), którą Kriszna pozwolił oglądać Ardżunie, ten 

zobaczył siebie oraz swoich braci i kuzynów.  

– Boskie orędzie Bhagawana z 24 marca 1971 roku.   
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OBCHODY ONAM  

23 sierpnia 2015 rozpoczęły się w Prasanthi Nilayam sześciodniowe uroczystości 

święta Onam. Otworzyło je przemówienie słynnego architekta, Śri G. Śankara. 

Opowiadając o swojej przemianie z marksisty w osobę oddaną Bhagawanowi, ów 

mówca wezwał wszystkich do podążania za naukami Bhagawana i służenia manawie 

(człowiekowi) tak, jak służy się Madhawie (Bogu). Potem popłynęła wiązanka pieśni 

nabożnych Śri Wittala Bhagawathara, który zaśpiewał pieśni nabożne w stylu abhang, 

poświęcając je Panu Witthali. Rozpocząwszy od „Dźai dźai Ram dźai dźai Ram Witthal 

Hari”, pieśniarz zaśpiewał następnie „Ram Kriszna Hari Aum”, po niej zaś inną pieśń 

poświęconą Witthalowi, mianowicie „Witthal Witthal Panduranga”, zakończył zaś 

bhadźanem „Hari bhadźana bina sukha śanthi nahin”.  

Podczas sześciu dni obchodów Onam w Prasanthi Nilayam, poranne i wieczorne 

śpiewy Wed i bhadźanów należały do bhaktów z Kerali.   

24 sierpnia wystąpił z przemówieniem sędzia D. Seśdri Rao Naidu z Wysokiego 

Sądu Kerali. Mówiąc o naukach Bhagawana o jedności wiar, ów znakomity mówca 

zauważył, że różne wiary są jak różne sale w wielkim pałacu. Zalecając wszystkim 

rozwijanie wiary w Bhagawana powiedział, że zabierze On nas do celu, jeśli nasza 

wiara będzie silna.  

Potem nastąpiła prawdziwa uczta  muzyki instrumentalnej, jaką dał Śri K. Anup 

Bhaskar, który napełnił całe otoczenie nabożnym żarem, grając przez prawie 45 minut 

utwory klasyczne, występ swój kończąc zaś bhadźanem „Gowinda Kriszna Dźai”.  

Rano 25 sierpnia wystąpił z muzyką nabożną Śri Padma Kumar ze swoim zespołem. 

Śpiewak urzekł słuchaczy melodyjnym wykonaniem pieśni nabożnych, poświęconych 

Boskiej Matce i Bhagawanowi, obejmujących „Gana Prije Amba Karunamaji” 

(współczująca Boska Matka, która uwielbia pieśni) i „Antaranga Sai Anaatha Naatha 

Sai” (Sai mieszkający we wnętrzu, obrońca pozbawionych środków do życia).  

Po południu przed zgromadzeniem wystąpiło dwóch mówców. Pierwszym był Śri 

Haridas. Mówiąc o „Narajanijam”, uroczyście śpiewanym na Sali Purnaćandra, uczony 

mówca zauważył, że Bhagawan Baba jest nikim innym, jak samym Panem Narajaną, a 

Prasanthi Nilayam - prawdziwym domem ludzi Kerali, do którego przyjeżdżają, aby 

świętować Onam. Drugim mówcą był Śri Gowind Bharatham, który także mówił o 

„Narajanijam”. Cytując „Narajanijam”, Śri Bharatham poczynił spostrzeżenie, iż jest to 

rozprawa ucząca bhaktów zarówno dźniany, jak i bhakti.   

Po tych mowach odbył się występ muzyki nabożnej w wykonaniu Śri Wisznu Bhata 

i jego zespołu. Rozpocząwszy ów koncert o 5.30 po południu pieśnią modlitewną do 

Pana Ganeszy „Gadźa mukha gadźa mukha Gananatha” (Pan Ganesz, pan niebiańskich 

istot, nosi słoniową trąbę), pieśniarz napełnił świętością całe otoczenie porywającym 
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wykonaniem pieśni nabożnych, które objęły: „Swagatam Kriszna” (witaj Kriszno), 

„Ćaranam śaranam Bhagawan” (pozdrówmy lotosowe stopy Pana). 

Podczas porannych uroczystości 26 sierpnia młodzież Sai z Kerali obojga płci 

ofiarowała u lotosowych stóp Bhagawana wieniec nabożnych pieśni. Rozpocząwszy 

występ o 8.20 lubianym utworem karnatyjskim „Dźapata dźapata harinama manudźa”, 

pieśniarze zaśpiewali następnie bhadźan Miry „Pajodźi maine ram ratan dhana pajo” 

(znalazłem klejnot boskiego imienia). Potem urzekli słuchaczy wybranymi pieśniami 

nabożnymi w językach hindi, malajalam i tamilskim. Na uroczystościach 

popołudniowych najpierw przemówił do zgromadzenia Śri Dźjotilal, sekretarz główny 

rządu Kerali. Rozwodząc się na temat znaczenia Onam, znakomity mówca poczynił 

spostrzeżenie, iż zasadniczą nauką Onam jest poddanie się Bogu i wyplenienie ego, 

czego przykładem był cesarz Bali. 

 Następnie miał miejsce koncert muzyki karnatyjskiej w wykonaniu Waikom 

Widźajalakszmi i jej zespołu. Rozpocząwszy występ utworem poświęconym Panu 

Ganeszy - „Pranamamjaham Śri Gowri Sutham”, później śpiewała bhadźany, takie jak 

„Darszan didźo  Bhagawan” (udziel darszanu, Bhagawanie), „Tripura sundari Ma” 

(Boska Matka jest ucieleśnieniem wszelkiego piękna), „Koti pranam śata koti pranam” 

(dziesiątki milionów głębokich pokłonów przed Sai).  

Następnie bhadźany śpiewali studenci. Zakończyło je arati i dystrybucja prasadam.   

27 sierpnia zajaśniało najczystsze i bosko pobożne oddanie Radhy, gdy uczniowie Śri 

Sathya Sai Widja Wihar z Aluwy wystąpili z tanecznym przedstawieniem teatralnym 

„Bhakti Radhy”. Napisana i ułożona przez samego Bhagawana Śri Sathya Sai Babę 

sztuka rozpoczęła się  odtworzeniem fragmentu orędzia Bhagawana - o godz. 5 po 

południu. Potem zostało przedstawione głębokie oddanie Radhy dla Kriszny, dające 

najwyższy wzorzec do naśladowania dla całej ludzkości. Upiększona przejmującymi 

lirykami i czarującymi tańcami uczniów sztuka silnie wyraziła przesłanie o tym, że 

królewską drogą do wyzwolenia człowieka jest prawdziwe oddanie dla Boga. Piękna 

dodały tej sztuce: znakomita gra uczniów, piękne stroje i charakteryzacja.  

Radosny duch Onam napełnił całe otoczenie w Prasanthi Nilayam radością w dzień 

tego święta 28 sierpnia. Oprócz wspaniałej kwietnej dekoracji Samadhi Bhagawana, 

hala Sai Kulwant została przystrojona pięknymi ozdobami w stylu keralskim.  

O poranku dnia Onam odbył się czarujący koncert znakomitej śpiewaczki 

karnatyjskiej Kumari Abhirami Adźaj, który wzmógł radość z owego święta. 

Rozpocząwszy pieśnią modlitewną wzywającą Pana Ganeszę, ta uzdolniona 

śpiewaczka przez blisko godzinę oczarowała widzów swoim miodopłynnym 

wykonaniem pieśni nabożnych, wśród których znalazły się „Śambho Mahadewa”, 

„Darszan do Bhagawan” (daj nam swój darszan, Bhagawanie), „Mandara giridhara 

madana manohara” (Pan Kriszna jest wcieleniem uroku i piękna), „Aum namah 

Siwaja” (pozdrowienia, Panie Siwo). Później kilka radosnych utworów zagrała orkiestra 

perskusyjna Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai, po nich zaś nastąpiły bhadźany. 

Zgodnie z obyczajem Onam, po uroczystościach porannych podjęto wielbicieli sutą 
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ucztą w stołówce południowoindyjskiej.   

Uroczystości popołudniowe rozpoczęło przemówienie prof. N.R. Madhawy Menona, 

rektora Guru Ghasidas Central University, Chhattisgarh. Podkreślając harmonię w 

różnorodności kultury indyjskiej, uczony mówca zauważył, że każdy Hindus powinien 

być dumny z tej wyjątkowej kultury, opartej na wzniosłym wzorcu „Samasta loka 

sukhino bhawantu” (Oby wszystkie istoty ze wszystkich światów były szczęśliwe!) Po 

owym przemówieniu dokonano wręczenia złotych medali zwycięzcom dorocznych 

zawodów eseistycznych i odbyło się Bhadźan Mahotsawa (śpiewanie bhadźanów). 

Zwyciężczyniami były: na poziomie szkoły średniej Kumari Kasturi Śah z 

Thiruwananthapuram, na poziomie uniwersyteckim Kumari Anita Tadźuddin z okręgu 

Palakkad oraz na poziomie uczelni wyższej Śitel M.C. z Kozhikode. W zawodach 

tegorocznych wzięło udział prawie 25 tysięcy uczniów i studentów z około 11 tysięcy 

placówek oświatowych Kerali.  

Następnie miało miejsce przedstawienie teatralne o nazwie „Nawawidha bhakti” 

(dziewięć dróg oddania) w wykonaniu uczniów Śri Sathya Sai Widjapith ze Srisailam. 

Pokazało ono dziewięć dróg oddania, mianowicie śrawanam (słuchanie), kirtanam 

(śpiewanie), Wisznusmaranam (rozmyślanie o Wisznu), padasewanam (służenie Jego 

lotosowym stopom), wandanam (pozdrawianie), arćanam (nabożeństwo), dasjam 

(służenie), sneham  (przyjaźń) i atmaniwedanam (poddanie się), obrazując każdą z 

nich jakimś zdarzeniem z mitologicznych tekstów. Po przedstawieniu odtworzono 

boskie orędzie Bhagawana. Bhagawan podkreślił w nim, że człowiek powinien skupiać 

umysł na Bogu i kroczyć ścieżką duchowości. Wszystkie te dziewięć dróg oddania - 

powiedział Bhagawan - pomaga człowiekowi panować nad umysłem i kierować go ku 

Bogu. Bhagawan zamknął orędzie bhadźanem „Prema mudita manase kaho Rama 

Rama Ram”. Potem śpiewano dalej bhadźany, zakończone arati.   

 

13. ROCZNICA RADIA SAI   

Na okoliczność 13 rocznicy Radia Sai, zespół pracowników tej rozgłośni przedstawił 

prezentację „90 lat Sathya Sai”. Miało to miejsce 29 sierpnia w ramach obchodów 90 

rocznicy Urodzin Bhagawana. Opisując życie Bhagawana komentarzem, krótkimi 

filmami, pieśniami, i urywkami filmowymi z orędzi Bhagawanam obrazującymi temat 

„Kim jest Sai?”, członkowie tego zespołu przekazali głębokie przesłanie, że Bhagawan 

jest nikim innym jak Najwyższym Bytem Wszechświata, który przyjął postać ludzką, 

aby podnieść ludzkość i jej służyć oraz pokazać jej ścieżki służenia z miłością i 

współczuciem.   

 

ŚRI KRISZNA DŹANMASZTAMI 

5 września odbyło się w Prasanthi Nilayam święto Śri Kriszna Dźanmasztami, pełne 

nabożnego żaru. Uroczystość rozpoczęła o 8.20 rano orkiestra studencka Instytutu 

Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai. Następnie popłynął strumień pieśni nabożnych 
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zanoszonych przez śpiewaków tegoż Instytutu. Znalazły się wśród nich: „Winati karun 

mein” (modlę się do Pana), „Namo Narajana” (pozdrowienia Panu Narajanie), 

„Gowinda Hare Kriszna”. Tymczasem do hali Sai Kulwant wkroczył uroczysty pochód 

pięknie przystrojonych krów, prowadzony przez muzyków nadaswaram oraz 

studentów/uczniów śpiewających Wedy. Były też cielęta, gołębie itd. Nakarmiwszy je 

z miłością, wykonano arati do krów, po czym pochód powrócił do Śri Sathya Sai 

Gokulam. Następnie miał miejsce piękny taniec uczniów Wyższej Szkoły Średniej Śri 

Sathya Sai.   

Na koniec uroczystości wyświetlono urywek orędzia Bhagawana ze święta Śri 

Kriszna Dźanmasztami. Opowiadając boskie lile Kriszny, związane z podniesieniem 

przez Niego - na małym palcu - góry Gowardhana i stworzeniu krów i cieląt, kiedy 

zabrał je Pan Brahma, aby sprawdzić boskość Kriszny, Bhagawan powiedział, że boskie 

psoty Kriszny były tajemnicze i błogie. Jak powiedział, każdy może o tych lilach 

rozmyślać i zaznawać błogości. Swe orędzie Bhagawan zakończył bhadźanem 

„Gowinda Kriszna Dźai”.  

 

10. ROCZNICA RUCHOMEGO SZPITALA  

Wielka uroczystość odbyła się w Prasanthi Nilayam dla uczczenia 10. rocznicy 

ruchomego szpitala Śri Sathya Sai, świadczącego cenną pomoc docierając do prawie pół 

miliona wieśniaków w 600 wioskach i zapewniającego im opiekę medyczną przez 

ostatnie 10 lat. Oprócz prawie 300 lekarzy, którzy pracują dla szpitala na kółkach - a 

byli wśród nich dr L.W. Subramanjam, sekretarz główny edukacji medycznej i dr Nalini 

Mohan, komisarz AYUSH [Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and 

Homoeopathy]. Gościem głównym uroczystości był dr Kamineni Sriniwas, minister 

zdrowia, edukacji medycznej i pomyślności rodzinnej w stanie Andhra Pradesh..  

Na początku dr Narasimhan, dyrektor szpitala na kółkach, opowiedział szczegółowo 

o powstaniu i rozwoju owego przedsięwzięcia służebnego, uruchomionego przez 

Bhagawana 30 marca 2006 roku. Opisując wybitne cechy tego służebnego 

przedsięwzięcia, dr Narasimhan podkreślił potrzebę regularności służby i stałość 

nastawienia lekarzy, którzy, jak powiedział, są znakiem rozpoznawczym tego szpitala. 

Dr Kamineni, gość główny, wyraził uznanie dla dzieła prowadzonego przez ruchomy 

szpital oraz Instytut Wyższych Nauk Medycznych, jaki odwiedził wcześniej. 

Przedstawił też książkę o szpitalu na kółkach, która się właśnie ukazała. Następnie 

wyświetlono film dokumentalny o tym szpitalu, przedstawiający codzienne jego 

działanie w wioskach. 

Obchody 10. rocznicy istnienia tego szpitala rozpoczęły 6 września o 8.20 rano 

przemówienia trzech znakomitych mówców. Pierwszym z nich był dr Ćoudhary Woleti, 

kierownik Instytutu Wyższych nauk Medycznych Śri Sathya Sai. Podkreślając 

perspektywę medyczną misji Bhagawana, polegającej na służeniu ludzkości, wybitny 

mówca naświetlił znaczenie zapewnienia pacjentom opieki medycznej na wszystkich 

trzech poziomach - fizycznym, umysłowym i atmicznym.  
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Drugi mówca, dr Winod Kumar Warma, kierownik szpitala ogólnego Śri Sathya Sai 

z Prasanthi Nilayam, naświetlił potężną rolę miłości jako najskuteczniejszego składnika 

opieki nad pacjentem. Ostatni z mówców, dr Aszwini Kumar, opowiedział o pewnych 

wzruszających przeżyciach z okresu swojej służby w wioskach i zauważył, że - jak 

naucza Bhagawan Baba - grama sewa to Rama sewa. Później rozdano potrzebującym 

aparaty słuchowe.  

Na koniec zaś uczczono prawie 300 lekarzy ruchomego szpitala i obdarzono ich 

podarkami.   

 

DZIEŃ SAI SANNIDHI  

Byli studenci Bhagawana, pracujący w różnych działach aszramu i szpitali obchodzili 

6 września Dzień Sai Sannidhi (Bliskości Sai), dla wyrażenia swej wdzięczności 

Bhagawanowi za miłość i błogosławieństwa, jakimi ich obdarzył za ich studenckich 

czasów i później. Naświetlając świętą więź miłości pomiędzy Bhagawanem i jego 

uczniami, najpierw opowiedzieli o swoich przeżyciach w Jego bliskości i o łaskach w 

Kodaikanal i podzielili się wieloma cennymi lekcjami, jakie otrzymali u lotosowych 

stóp Bhagawana. Owe krótkie przemówienia byłych studentów przeplecione pięknymi 

pieśniami nabożnymi, wśród których znalazły się „Madhuram ni ganam” (Słodki jest 

twój śpiew), „Hum tere hain sai hum tere hain” (Jesteśmy Twoi). 

 

 WYKŁAD S. G. SUNDARASWAMY'EGO   

Wykład pamięci S.G. Sundaraswamy'ego to doroczny wykład w Instytucie Wyższej 

Wiedzy Śri Sathya Sai, ustanowiony ku czci nieżyjącego już Śri S.G. Sundaraswamy'ego 

- nestora zawodu prawniczego i żarliwego wielbiciela Bhagawana Baby, przez jego 

syna Śri S. S. Nagananda, członka zarządu Śri Sathya Sai Central Trust. Pierwszy 

wykład miał miejsce w Instytucie w Prasanthi Nilayam, w sobotę 12 września 2015.   

Wydarzenie to rozpoczęło się o 3 po południu śpiewami wedyjskimi studentów. 

Potem dr R. Sai Sathisz, docent wydziału chemii Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya 

Sai, przywitał gościa głównego, prof. Siramę Ramakrisznę, rektora Instytutu, sędziego 

M.N. Wenkatacialiaha, zastępcę rektora, prof. K. B. R. Warmę, członków zarządu Śri 

Sathya Sai Central Trust, administratorów, nauczycieli i studentów Instytutu Wyższej 

Wiedzy Śri Sathya Sai.   

Prof. S. Siwa Śankara Sai, dziekan wydziału nauk przyrodniczych tegoż Instytutu, 

przedstawił mówcę prof. Siramę Ramakrisznę, kierownika ośrodka nanowłókien i 

nanotechnologii na wydziale inżynierii mechanicznej Narodowego Uniwersytetu 

Singapuru.   

Mówiąc o wyjątkowym przywileju przebywania w Instytucie Wyższej Wiedzy Śri 

Sathya Sai, prof. Siram rzekł, że na świecie jest ponad 20 tysięcy uniwersytetów, a on 

odwiedził ponad tysiąc z nich, jednak nie natknął się nawet na jeden taki uniwersytet 

na całym świecie. Powiedział, że każdy w pewnej chwili zadaje pytanie: „Co jest celem 
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życia?” i zauważył, że pytanie to pomaga nam dotknąć granic duchowości. Mówiąc o 

podstawowych rzeczach koniecznych do życia - do których zalicza się jedzenie, ubranie, 

dach nad głową, zdrowie i szczęście, poczynił spostrzeżenie, że zmiany dotyczą jedynie 

sposobu zaspokajania tych podstawowych potrzeb. Oznajmił, że na przestrzeni 

tysiącleci, gdy nastąpiło wiele zmian, żadna nie będzie miała głębszego wpływu na 

ludzkie społeczeństwo niż nowatorstwo w nanotechnologii w XXI wieku.  

Następnie zwięźle wyjaśnił pojęcie nanonauki, posłużywszy się przykładem 

grubości papieru, podkreślając jej ważność, objaśniając zmiany we własnościach 

materii i materiałów, od skali największej do najmniejszej, posługując się przykładem 

złota i zmiany jego barw przy różnej grubości. Powiedział, że nanotechnologia i jej 

zastosowania są bardzo istotne na różnych polach: medycyny odnawiającej, 

budowania tkanek, zdrowia, jedzenia, przemysłu włókienniczego, wytwarzania 

samochodów, energii, środowiska, diagnostyki, lecznictwa i wielu innych zastosowań 

przemysłowych.   

 

GANESZ ĆATURTHI 

Uroczystością i pobożnością cechowały się obchody święta Ganesz Ćaturthi w 

Prasanthi Nilayam. Rankiem w dzień święta, 17 września 2015, studenci Instytutu 

Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai złożyli ofiarę muzyczną Panu Ganeszy. Oprócz śtotr i 

utworu tanecznego studenci wykonali poruszające duszę pieśni nabożne, które objęły 

„Siddhi Winajaka Dźai Gananatha” (Pan Ganów obdarza powodzeniem), „Ekadanta 

Dźagannath” (Pan wszechświata, który ma jeden kieł), „Dźai Dewa, Gananath” 

(pozdrowienie Panu Ganów).  

Bhadźany, jakie potem śpiewano, także obejmowały pieśni do Ganeszy - prowadzili 

je studenci, a powtarzali je chórem, w głębokim oddaniu, bhaktowie. Uroczystości 

poranne zakończyło rozdanie prasadam oraz wykonanie arati.   

Wydarzenia popołudniowe rozpoczęło przemówienie Śri Anila Kumara o chwale 

Pana Ganeszy. Jak zauważył ów uczony mówca, Pan Ganesz jest znany jako likwidator 

przeszkód. Wymieniwszy trzy główne przeszkody człowieka, mianowicie niewiedzę, 

ubóstwo i smutek, opowiedział kilka zdarzeń, gdy Bhagawan Śri Sathya Sai Baba - Sai 

Ganesza z Puttaparthi - usunął przeszkody bhaktów i wniósł w ich życie szczęście. 

Wcześniej, w swoich uwagach wstępnych, Śri G.S.R.C.W Prasada Rao, sekretarz Śri 

Sathya Say Central Trust, pochwalił misjonarski zapał, z jakim Śri Anil Kumar szerzy 

boskie przesłanie Bhagawana w Indiach i innych krajach. 

Następnie wyświetlono film wideo z orędziem Bhagawana, wygłoszonym podczas 

jednego ze świąt Ganesz Ćaturthi. Bhagawan powiedział, że Ganesza usuwa 

przeszkody i jest tym, który daje wszelką wiedzę i mądrość. Dodał, iż człowiek 

powinien rozwijać inteligencję jak Ganesza i iść drogą oddania. „Jeśli chcesz stać się 

wielbicielem Sai, kochaj wszystkich i służ wszystkim” - powiedział na koniec 

Bhagawan. Swoje orędzie zakończył bhadźanem „Prema mudita manase kaho Rama 
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Rama Ram”. Na koniec uroczystości rozdano wszystkim prasadam i wykonano arati.   

Gdy uroczystości dobiegły końca rozpoczęło się oddawanie czci posągom Pana, 

umieszczonym w szkołach, wyższych uczelniach, wydziałach aszramu i szpitalach. Po 

wykonaniu nabożeństw do posągów 17 i 18 września bieżącego roku, grupy studentów 

i bhaktów przywiozły 19 września te posągi do Sai Kulwant na uroczystość nimadźdźan 

(zanurzenia). Kiedy o 4.00 po południu na sali rozpoczęły się śpiewy wedyjskie, 

zaczęły przybywać na wspaniałych rydwanach i palankinach posągi, wiedzione przez 

studentów i bhaktów, śpiewających Wedy i bhadźany. Łącznie ustawiono rzędem 22 

piękne pojazdy. Do najpiękniejszych należały: olbrzymi słoń, statek, aparat 

fotograficzny, latarnia morska, było też wiele pięknych świątyń. Kiedy pojazdy te 

metodycznie ustawiono na sali, grupy studentów i bhaktów obeszły dokoła halę 

bhadżanową, śpiewając mantry wedyjskie i bhadźany. Następnie miały miejsce pełne 

radości tańce uczniów Szkoły Podstawowej Śri Sathya Sai i Wyższej Szkoły Średniej Śri 

Sathya Sai. Później kapłan mandiru ofiarował wszystkim posągom arati, po czym 

wywieziono je, w celu dokonania ceremonii zanurzenia, zwróciwszy się  do 

Bhagawana o błogosławieństwa.  

Potem nastąpiły krótkie bhadźany i rozdano wszystkim prasadam.   

 

 

 

 

Z naszych archiwów  

 

 

TWOJE CZYNY WSKAZUJĄ NA TWÓJ CHARAKTER 

 

Każdy z was powinien czuć dumę, że urodził się w tym świętym kraju, sławnym od 

dawna jako ziemia jogi (łączności duchowej z Boskością), tjagi (bezinteresownego 

poświęcenia) i nakierowanej na Boga karmy (czynu). Jesteście dziećmi Matki Wedy - 

kocha was z takim uczuciem, że wezwała was tutaj, abyście byli świadkami tej wielkiej 

jadźni wedyjskiej.   

Wedy podnoszą człowieka na boski poziom  

Bharat jest krajem kochanym przez Boga, ponieważ często przychodzi tu jako awatar 

i nawet teraz chodzi po tej ziemi, wykonując swoją misję przywracania dharmy 
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(prawości) ludziom, którzy nie zwracają na nią uwagi. Ta jadźnia (wedyjski obrzęd 

ofiarny) jest punktem owego wielkiego zadania.   

Wielka szkoda, że Bharat, który zdobył znakomitą sławę na polu duchowym, jest dziś w 

wirze diabelskiego tańca występku i nikczemności na tle fałszu, niesprawiedliwości, 

nienawiści i konfliktów. Kraj jest pogrążony w niepokoju i strachu. Dlatego w tych 

okolicznościach konieczne jest zapalanie lampy miłości i nadziei, dawanie odwagi i 

pewności siebie, zarówno nauką, jak i przykładem.   

Korzeniem kultury Bharatijów są Wedy. Zatem świętym obowiązkiem każdego syna 

Indii jest przestrzeganie obrzędów, rytuałów i zaleceń ustanowionych w Wedach. Wielu 

ma zwyczaj pytać, co jest celem tych wskazówek, co możemy na nich zyskać? Cóż, 

powiem im, że jedynym celem, jaki przyświeca Wedom, jest uczynić człowieka boskim, 

przy pomocy ćwiczeń duchowych. Prowadzą one człowieka od poziomu zwierzęcego - 

kiedy wierzy, że jest po prostu tym ciałem, cierpiącym głód, pragnienie i różnego 

rodzaju pożądania - ku stanowi człowieczeństwa, kiedy to rozpoznaje, że jest dalece 

wyżej niż zwierzę. A później Wedy przekonują go, by używał swojego rozumu i 

rozróżniania do oczyszczenia swoich namiętności i uczuć na poziom boski, gdzie jest 

wieczna błogość. 

Wedy przekazują Sanathana Sastrę (główną naukę duchową). Zrozumienie tej nauki i 

jej stosowanie  to obowiązki, jakie każdy człowiek ma wobec samego siebie. Nauka ta 

powinna usunąć ciemnotę i umożliwić zdobycie wiedzy - nie owej wiedzy o 

materialnych, ziemskich rzeczach, które się zmieniają co parę lat! Obdarzyć ma 

poszukującą osobę wiedzą, która jest kluczem do wszystkich odcieni wiedzy i dzięki 

niej można poznać wszystko.   

Jadźnia dla dobra ludzkości   

Jeśli chodzi o obrzęd jadźni, jaką uroczyście rozpoczynamy, zauważcie, że kiedy 

składa się w świętym ogniu poświęcone ofiary, pandici (uczeni) wypowiadają słowo 

swaha, tylokrotnie, ile razy składają ofiarę. Słowo to wypowiada się - według nich - 

dla umożliwienia, aby ogień całkowicie strawił to, co ofiarowane. Spalanie jest samą 

naturą ognia, zatem nie potrzeba go w ten sposób wzywać. Twierdzenie, że trzeba 

modlić się do ognia, żeby tak i tak się zachowywał, kłóci się z rozumem. Wypowiada 

się to słowo, aby wywołać  energię i splendor, jakie są utajone w ogniu i dla 

wezwania boskiego tedźas (blasku), który umożliwia ogniowi świecenie i oczyszczanie. 

Wzywa się przewodnie bóstwo, aby zaniosło daną ofiarę do określonego boga, 

któremu jest poświęcona, mówiąc Indraja Swaha, Keśawaja Swaha, Rudraja Swaha, 

Warunaja Swaha itd. Indra, Keśawa, Rudra i Waruna otrzymają ofiarę poprzez 

Agniego, przewodnie bóstwo ognia, tylko wówczas, gdy Agni zostanie wezwany i 

wzbudzony słowem  ‘swaha’. 

Jest też inne objaśnienie, które czuję, że powinienem teraz podać. Mówi się: Wedy 

są niezliczone - Ananto Waj Weda. Cóż, może powstać wątpliwość, dlaczego do 

ustanowienia ścieżki duchowego postępu potrzeba niezliczonych Wed. Posłużmy się 

pewnym przykładem. Dla sprawienia, aby dziecko pojęło znaczenie jednego słowa, 
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rodzic czy nauczyciel używa czasem całej powodzi słów. Wyjaśnienie oznacza 

opracowanie, powtarzanie i ponowne uwydatnienie. Tak więc dla ludzi o przeciętnej 

inteligencji lub nieinteligentnych zaistniała konieczność powołania wielu 

dodatkowych, bądź uzupełniających tekstów czy pism świętych, a ponieważ jest ich 

bardzo dużo, stały się znane jako ananta (niezliczone). Cel każdej Wedy - bez względu 

na to, jak wielka jest ta liczba i jak rozmaite jest podejście - jest jeden: prowadzić 

człowieka od poziomu zwierzęcego, poprzez ludzki, na szczyt boskiej samorealizacji.   

Z uniwersalnego Absolutu przejawił się Brahman, kosmiczna zasada. Z Brahmana 

powstała karma (uporządkowana działalność) oparta na nakazach wedyjskich. Z tego 

rodzaju karmy zadowoleni są bogowie i zsyłają deszcz, polecając bogu deszczu 

Pardźanji błogosławić świat i jego ludzi. Gdy pada deszcz, rosną zbiory i dostępne jest 

pożywienie. Dzięki jedzeniu człowiek uzyskuje zdrowie, siłę i żywotność, a dzięki tej 

żywotności rozmnaża się. Taki jest cykl według Wed: karma, deszcz, zbiory, jedzenie, 

płodność. Tego rodzaju kratu (wypracowane obrzędy) podejmuje się dla przywołania 

deszczu, stosownie do pory roku oraz pokoju i dobrobytu dla całego świata.   

O tym, czy dany człowiek lub społeczeństwo jest dobre czy złe, decyduje ich 

działalność. Termometr mierzy temperaturę ciała i obwieszcza czy ciało ma się dobrze, 

czy jest chore. Karma, czyli działalność jest wskaźnikiem wewnętrznego charakteru. 

Przyglądając się czynom człowieka, stojącym za nimi pobudkom, skutkom czynów i 

stopniowi zaangażowania człowieka, można oznajmić, czy ktoś jest paśu (zwierzęciem), 

czy Paśupatim (Panem dusz), to znaczy Boskością, samym Bogiem.  

Módl się głęboko i z wiarą   

Kratu także jest karmą, aczkolwiek karmą wedyjską, poświęconą zyskiwaniu 

pomyślności dla całego świata. Cała karma, dokonana po to, by zapewnić dobro innym 

- bez dążenia do korzyści osobistej - jest dobrą karmą, którą bogowie oceniają jako 

kratu. Złe skutki, które na pewno cię dotkną, jeśli zebrałeś złe karmy, można 

neutralizować zaangażowaniem w korzystne karmy, zdobywając tym samym zasługi.  

Dziś nie usiłuje się przeciwdziałać złu poprzez dobro, więc kraj szybko zmierza ku 

upadkowi. Jak może się ten kraj podnieść? Kraj to nie jest po prostu kawałek mapy czy 

jakiś szmat ziemi. Jest to zbiorowisko mężczyzn, kobiet i dzieci, związanych razem 

tradycją i pewnymi wspólnymi drogami życia i myśli, przekazywanymi przez 

pokolenia patriotów i przywódców życia duchowego jako ważne i cenne. 

 Jadźnia oznacza, jak wiecie, poświęcenie, tjagę (wyrzeczenie). Odprawiona tu 

jadźnia nie ma zaspokajać żadnego pragnienia określonego człowieka. Celem jest 

zapewnienie dobrobytu i pokoju nie jakiejś jednostki ani jakiegoś obszaru, społeczności 

czy kraju, ale całej ludzkości.   

Jadźnia ta została odprawiona dla loka kaljany (dobra całego świata). Swoje dobro 

powinniście łączyć w jedno z dobrem świata. Jak możesz być szczęśliwy, kiedy twój 

sąsiad jest w niedoli? Dlatego wzywam was, abyście poniechali modlenia się o własny 

rozwój; módlcie się o pokój, dobrobyt i szczęście dla całej ludzkości, bez względu na kraj 
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czy barwę skóry.   

Módlcie się głęboko i z wiarą. Wówczas zostanie zesłana wam łaska.  

Kiedy serce jest nasycone miłością, nie może być skalane egoizmem i jego złymi 

następstwami. Tak jak usilnie prosicie o zdrowia cielesne, co znaczy zdrowie dla 

wszystkich członków ciała, powinniście prosić usilnie o zdrowia ludzkości, co znaczy 

pokój i radość dla wszystkich jej części, we wszystkich narodach. Jeśli skupicie się na 

tym szerokim widzeniu świata, będziecie coraz to mniej myśleć o własnych kłopotach, 

a coraz bardziej martwić się kłopotami innych. Oto inicjacyjna ofiara z siebie w 

wielkiej jadźni zwanej życiem.    

– Wybrane z orędzi Bhagawana wygłoszonych podczas świąt Daśary 

 

 

 

 

 

 

John Behner  

 

Swami pewnego wieczoru powiedział nam: Baba z Sirdi był tym, co gromadził 

jedzenie, Sathya Sai jest tym, co gotuje jedzenie, a Prema Sai będzie tym, który będzie 

jedzenie podawał. Wszyscy pojęliśmy to przesłanie.   

 

Był rok 1989. Bhagawan Baba wyjechał na sześć tygodni do Kodaikanal. Było to 

bardzo niezwykłe, ponieważ zazwyczaj przebywał tam jedynie dwa lub trzy tygodnie. 

W owym roku jednak rozstrzygnięto, że sala bhadźanowa, wybudowana obok 

budynku mieszkalnego Swamiego, ma być rozbudowana jako że jest zbyt mała jak na 

liczbę wielbicieli przybywających na Jego darszan. Najlepszym sposobem na 

rozbudowę sali było wykopanie znajdującej się za nią ziemi - tam gdzie w górę pięło 

się wzgórze.   

Kopcie głębiej 

Po porannym darszanie wszyscy krzepcy mężczyźni - jak również wiele kobiet - 

włączyli się do wybierania ziemi ze stoku owego wzgórza i podawania jej sobie w 

koszykach, od jednego wielbiciela do drugiego, aby zyskać połać ziemi, która 

powiększyłaby plac darszanowy.   
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Nasz kochany Bhagawan wychodził później co rano, aby nadzorować te prace i 

wówczas własnoręcznie rozdawał nam wszystkim chłodne napoje mleczne w 

kartonikach. Ale najlepsze były pytania lub uwagi, jakie padały z Jego ust. Pewnego 

dnia spytał mnie: 

- Ile stóp?  

Wkopywałem się w bok wzgórza i w swojej naiwności pomyślałem, że chce 

wiedzieć, ile stóp byliśmy w stanie wykopać, licząc od istniejącej ściany sali 

bhadźanowej. Powiedziałem Swamiemu:  

- Pozwól, że zmierzę taśmą. 

Ale On bez dalszych uwag poszedł dalej. Kiedy później porównywałem zapiski z 

pewnym przyjacielem, ten rzekł mi, że Swami powiedział mi, aby ‘kopać głębiej.’ 

Wówczas więc uświadomiłem sobie, że Swami mówił o postępie duchowym, a nie o 

prowadzonej budowie. W moim przypadku „ile stóp” odnosiło się do przywiązania do 

rodziny, mój zaś przyjaciel otrzymał poradę dotyczącą introspekcji.  

Opowieść o Krisznie i bezcenne materializacje   

Wieczorami po darszanie dostępowałem łaski uczestnictwa w spotkaniach 

Swamiego ze studentami. Swami prosił, aby jakiś student czy uczeń wygłosił 

przemówienie, a potem opowiadał o życiu Kriszny, przedstawiając je tak, jak może 

tylko ktoś, kto tam był. Co wieczór słuchaliśmy w zachwycie tej opowieści, a Swami 

przerywał ją materializacjami. Jednego wieczora stworzył pierścień Kamsy, zwany 

widźaja bhuśaną. Pierścień ów dał Kamsie jego teść Dźarasandha, aby podbijał więcej 

ziem. Pierścień ów czynił Kamsę niezwyciężonym, dopóki miał go na palcu. Swami 

posłał ten pierścień wokół, abyśmy go wszyscy obejrzeli - był ogromny, za duży nawet 

na mój kciuk. Miał zielony kamień o bardzo ciemnoniebieskiej barwie w środku. 

Potem Swami dmuchnął na pierścień, który wrócił tam, skąd przybył.  

Innego wieczoru Swami zmaterializował podarunek, jaki Satjabhama otrzymała na 

swój ślub z Kriszną - złoty łabędź, którego ciałem był mały koszyk. Na szyi łabędzia 

znajdowały się na całej jej długości diamenty. Był to klejnot, który każdego 

rzemieślnika przyprawiłyby o poczucie dumy. Swami położył tego łabędzia na stole 

koło swojego fotela, jednak nie kazał mu zniknąć. Nazajutrz zapytaliśmy studentów, co 

stało się z łabędziem. Powiedzieli, że Swami zabrał go do swojego pokoju, a stamtąd - 

któż wie, dokąd poszedł.   

Swami wypowiadał też od czasu do czasu ciekawe komentarze, takie jak pewnego 

wieczora, kiedy powiedział nam: Baba z Sirdi był tym, co gromadził jedzenie, Sathya 

Sai jest tym, co gotuje jedzenie, a Prema Sai będzie tym, kto będzie jedzenie podawał. 

Wszyscy pojęliśmy to przesłanie.   

Kiedy dobiegło końca owe sześć tygodni kopania i przesuwania ziemi, wsiedliśmy 

do swoich pojazdów i udaliśmy się za Swamim do Uti. Coimbatore - przez jakie 

przejeżdżaliśmy - od dawna cierpiało z powodu suszy, jednak kiedy nadjechał 

samochód Swamiego, niebiosa otwarły się w odpowiedzi na obecność Pana.  
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Modlimy się o to, aby wszyscy nasi Czytelnicy doznali podczas tych obchodów 90. 

Urodzin Sathya Sai ulewę Jego łaski.   

– John Behner z Salwadoru jest przewodniczącym II strefy Międzynarodowej Organizacji Sai   

 

 

 

 

Dr Sailaja Kamaraju 

 

Misja Bhagawana Śri Sathya Sai Baby i jego niestrudzone wysiłki na rzecz edukacji i 

stanu zdrowia ubogich wywarły głęboki wpływ w Indiach i za zagranicą. Sam poświęcił 

szczególną uwagę najważniejszemu projektowi instytucji edukacyjnych i medycznych, 

których ostatecznym wynikiem jest wspaniała opieka zdrowotna, służąca bezpłatnie 

najbiedniejszym z biednych. Bhagawan Baba jest założycielem szpitala ogólnego w 

Prasanthi Nilayam i szpitali superspecjalistycznych, zapewniających opiekę zdrowotną 

mieszkańcom wsi. Mimo wielkiego powodzenia tych szpitali działania na rzecz 

społeczeństwa były kontynuowane. Pragnienie pomocy tym, co mają trudności językowe, 

finansowe oraz transportowe urzeczywistniło się przed dziesięcioleciem projektem 

mobilnego centrum medycznego Śri Sathya Sai.   

Lekarze i ich pomocnicy pracujący intensywnie w szpitalu na kółkach obchodzili w 

Prasanthi Nilayam, we wrześniu br., 10. rocznicę działalności szpitala. Z tego względu 

warto przypomnieć o olbrzymiej ilości prac, jakie wykonano bezpłatnie na rzecz 

społeczności wiejskich przez te wszystkie lata. Poświęćmy chwilę czasu na zrozumienie 

niezbadanej woli Swamiego  wyboru tego zespołu ludzi do mobilnego szpitala, z dr 

Narasimhanem na czele. Dr Narasimhan zdobywszy w bardzo młodym wieku dyplom z 

medycyny ogólnej, wkrótce już miał pełne ręce roboty, prowadząc prywatną praktykę 

lekarską. Po kilku latach nadeszło zaproszenie od Bhagawana Śri Sathya Sai Baby, aby 

dołączył jako szef nowego przedsięwzięcia, czyli ruchomego szpitala. Biorąc to za 

najwyższy rozkaz, zostawił swoją praktykę i zaczął pracować dzień i noc na rzecz 

wdrożenia projektu szpitala. Wkrótce stworzył chętny do współpracy zespół lekarzy i 

pomocników lekarzy, mający pełne zrozumienie koncepcji i filozofii takiego szpitala. Po 

wielorakich spotkaniach w celu ustalania planów, stało się oczywiste, że miejscowe szkoły 

w wioskach są doskonałą platformą, dla oświaty zdrowotnej i obozów medycznych, dzięki 

łatwemu dostępowi do miejscowych społeczności okręgu Anantapur, w stanie Andhra 

Pradeś, uważanym za region skrajnej posuchy i głodu.   

Po dopełnieniu formalności urzędowych, obszary wiejskie, gdzie panuje niedostatek 

usług medycznych, otworzyły szeroko drzwi dla ruchomego szpitala. Chociaż początkowo 

była to mała jednostka medyczna „na kółkach”, dzisiaj oferuje on 12-15 specjalności 
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medycznych. Należy zdawać sobie sprawę z tej wielkodusznej pracy, świadczonej 12 dni w 

każdym miesiącu. Dni te są podzielone między trzy zespoły lekarzy, służących po cztery 

dni w czasie obozu. Dzień zaczyna się przed stołówką południowoindyjską w Prasanthi 

Nilayam, gdzie wszyscy lekarze i ich pomocnicy wsiadają do vana i jadą do miejscowej 

wioski, śpiewając bhadźany. Po przybyciu na miejsce śpiewają zbiorowo mantrę Wibhuti i 

mantrę Śanti, przygotowujące każdego na gorączkowy dzień. Wczesnym rankiem, o godz. 

6.30, rozpoczyna się w miejscu obozu edukacja prozdrowotna. Czy możecie sobie 

wyobrazić, że dr Narasimhan przybywa na miejsce obozu około 6.30 rano, aby uczyć 

mieszkańców wsi codziennej opieki zdrowotnej i medycyny zapobiegawczej i zbiera się 

200-300 osób ze wsi, żeby go wysłuchać? Obóz medyczny odbywa się w wiosce położonej 

centralnie, a zbierają się w niej także pacjenci z 30-40 pobliskich wsi. Docierają obecnie do 

około 600 wiosek z regionu Rajalasima w stanie Andhra Pradeś.  

Na obozie oferuje się usługi w zakresie wielorakich specjalności, a każdy lekarz bada 

60-90 pacjentów dziennie. Przeciętnie w dniu trwania obozu świadczy się usługi 600-1200 

pacjentom. Lekarze rozmawiają pomiędzy sobą o wielu przypadkach. Podejście jest 

wielodyscyplinarne - kierują pacjentów do kolegów z innych specjalności. Na miejscu 

oferuje się opiekę w zakresie medycyny ogólnej, płucnej, chirurgii ogólnej, kardiologii, 

ginekologii, pediatrii, ortopedii, chorób uszu, szyi i gardła, stomatologii, neurologii i 

psychiatrii. Zapewnienie wielospecjalistycznego leczenia - i to w mobilnym centrum 

medycznym - jest to osiągniecie, wykraczające ponad moje wyobrażenie. W samochodzie 

oferuje się badania rentgenowskie, ultradźwiękowe oraz około 15 rodzajów badań krwi, a 

ich wyniki otrzymywane są w zaiste rekordowym czasie, bo w przeciągu 20-30 minut. Na 

miejscu oferuje się także inne procedury, w tym biopsje chirurgiczne. W przypadku 

potrzeby dodatkowych badań, pacjentów kieruje się albo do superspecjalistycznego 

szpitala Śri Sathya Sai lub do innych współpracujących miejsc w stanie w Andhra Pradeś.  

Ponadto niestrudzony zespół pracowników, w tym pielęgniarki, aptekarze i technicy 

laboratoryjni, „nawigatorzy” pacjentów tacy jak sewa dal i pracownicy zdrowotni 

społeczności zdaje się realizować to przedsięwzięcie bez wysiłku. Mistrzowski plan 

Swamiego i jego szczodra miłość  w prosty sposób odzwierciedlają się w czystym i 

smakowitym obiedzie z południowoindyjskiej stołówki w Prasanthi Nilayam. Od wielu 

lat pracuje tak z zapałem wielu lekarzy. Żadne przedsięwzięcie nie odniesie powodzenia 

dzięki jego metodzie i sposobowi wdrożenia, jeśli nie dotknie dusz pacjentów. Miłe 

powitanie, dobre słowo i szeroki uśmiech lekarzy oraz ich pomocników sprawiają, że 

szpital mobilny promienieje zaraźliwą energią.   

Po mahasamadhi Swamiego [tj. po tym jak wycofał on życie ze swego ciała 

fizycznego-tł.] istnieje wielka potrzeba, abyśmy my, jego wielbiciele łączyli się wspólnie i 

działali na rzecz wypełnienia jego boskiej misji. Dalejże! Połączmy ręce i dowiedźmy, że 

„Służenie ludzkości jest służeniem Bogu”. 

Składam wyrazy wdzięczności i podziękowania Bhagawanowi Śri Sathya Sai Babie za 

całe to przedsięwzięcie, które podjął i olbrzymie wsparcie, a nade wszystko za jego ciągłe 

błogosławieństwa dla każdego, kto jest stale związany z owym zdumiewającym 

comiesięcznym programem. Poczytuję sobie za zaszczyt, że mogłem towarzyszyć zespołowi 

medycznemu podczas swoich bardzo krótkich odwiedzin. Modlę się do Bhagawana, aby 
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pobłogosławił mnie w nadchodzących latach wieloma dalszymi sposobnościami tego 

rodzaju. Zainteresowani mogą związać się z tym boskim przedsięwzięciem i zdobyć 

błogosławieństwa Bhagawana.   

 

– Dr Sailaja Kamaraju jest docentem na Wydziale Medycznym (Dział Hematologii-Onkologii) 

Wyższej Uczelni Medycznej z Wisconsin w Milwaukee (WI) w Stanach Zjednoczonych.   

 

 

 

 

 

 

Pielgrzymka wielbicieli z różnych stanów Indii   

Częścią obchodów 90. Urodzin Bhagawana Śri Sathya Sai Baby były pielgrzymki 

bhaktów z różnych stanów Indii do Prasanthi Nilayam, przeprowadzone przez 

organizacje sewy Śri Sathya Sai z poszczególnych stanów. Organizacje te przedstawiły 

w Prasanthi Nilayam znakomite programy muzyczno-kulturalne.   

Andhra Pradeś: Ponad 4,5 tysiąca wielbicieli, w tym przeszło 2600 dzieci Bal Wikas 

z Andhry Pradeś i Telangany przybyło na 6-dniową pielgrzymkę do Prasanthi 

Nilayam; dali oni występy muzyczno-kulturalne w ramach obchodów 90. Urodzin 

Bhagawana Śri Sathya Sai Baby.   

Rano 30 sierpnia tego roku grono dzieci Bal Wikas wystąpiło ze śpiewem pieśni 

nabożnych, wśród których były „Dźai dźai Ram Sai Ram”, „Narajana Narajana”, „Hare 

Rama Hare Kriszna Hare Sai Hare Hare”, kończąc pieśnią w telugu -  „Rama Kodanda 

Rama”.  

Po występie odbyły się bhadźany, które także prowadzone były przez dzieci Bal 

Wikas.  

Podczas uroczystości popołudniowych 30 sierpnia, najpierw wystąpił z 

przemówieniem Śri A. Ranga Rao ze Śri Sathya Sai Trust. Mówił o szkołach Sathya Sai 

w Andhra Pradeś i Telanganie. Opowiadając, jak Bhagawan zawsze obsypywał 

miłością studentów i uczniów i spędzał z nimi czas, aby ich prowadzić, znakomity 

mówca podkreślił, jak dzięki łasce Bhagawana uczniowie szkół Sathya Sai w Andhra 

Pradeś i Telanganie wyróżniają się nie tylko w studiach akademickich, ale rozwijają się 

jako wzorowi przyszli obywatele Indii.  

Następnie uczniowie szkół Sathya Sai z tych dwóch stanów dali taneczne 

przedstawienie teatralne o nazwie „Śi Rama bhakti samradźjam” (królestwo oddania 
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dla Ramy), ukazujące znakomite życie świętego Thjagaradźy. Przedstawienie pokazało, 

jak ów legendarny święty kompozytor i pionier muzyki karnatyjskiej odrzucił z 

pogardą ziemskie bogactwa, stawiał czoła nieszczęściom osobistym i cierpieniom z ręki 

swego ukierunkowanego na pieniądze brata i ostatecznie zdobył łaskę i bezpośrednie 

widzenie Ramy - jedyny cel ludzkiego życia. Upiększone najlepszymi utworami 

Thjagaradźy i porywającymi tańcami dzieci, przedstawienie z mocą wyraziło przesłanie 

o tym, że królewską drogą dotarcia do Pana jest oddanie wyłącznie dla Niego.   

Wydarzenia poranne 31 sierpnia rozpoczęło krótkie przemówienie Kumari J. 

Padmadźi, kierowniczki Bal Wikas z Andhry Pradeś i Telangany, w którym 

szczegółowo opowiedziała o postępie i wzroście ruchu Bal Wikas w owych dwóch 

stanach, ukazując jego bezsporny wpływ na kształtowanie życia dzieci. Potem odbył 

się wielki zlot dzieci Bal Wikas. Ponad 300 dzieci i guru [tj. nauczycieli] Bal Wikas 

przeszło przez Sai Kulwant, śpiewając pieśni. Przedstawili nauki Bhagawana odnośnie 

jedności wiar, ochrony przyrody, miłości do matki i ojczyzny. Ukazany też został 

duchowy ośrodek misji Sathya Sai, wielcy święci Indii, święte pisma świata, 

awatarowie Boga itd. Uczestnicy zlotu śpiewali też pieśni o wartościach ludzkich, przy 

czym dzieci powiewały proporczykami Bal Wikas.  

Wydarzenia popołudniowe rozpoczęły krótkie przemowy dwojga dzieci Bal Wikas, 

które naświetliły życie, nauki i misję Bhagawana, wzywając wszystkich, aby uczynili 

swoje życie Jego misją podążając ścieżką wszystko przezwyciężającej miłości i 

współczucia, za przykładem Baby. Po tych przemówieniach, grono dzieci Bal Wikas 

wykonało czarujący taniec Kolatam. Poruszając się rytmicznie do melodii słodkich 

liryków i porywającej muzyki, uczniowie, ku zachwytowi widzów, utworzyli wiele 

pięknych figur tanecznych.  

Następnie 2600 dzieci wraz ze swoimi guru zaśpiewało porywające pieśni. 

Rozpocząwszy utworem Śri Ganesza Siwuni Kumara (Ganesza, syn Siwy), uczniowie 

nasycili całe otoczenie duchowymi wibracjami, śpiewając nabożne pieśni, wśród 

których znalazły się Tu pjar ka sagar hai (Jesteś oceanem miłości), Narajana mantram 

sriman Narajana mantram, zakończyli zaś lubianą pieśnią Sai Matha biddalam 

andaram (wszyscy są dziećmi Matki Sai). Potem nastąpiła wielka, instrumentalna 

fantazja muzyczna w wykonaniu dzieci Bal Wikas, która poruszyła wszystkich. 

Melodie, zagrane przez młodocianych muzyków, objęły m.in. „Madhura Mohana 

Ghanaśjama sundara Sai”, „Brahmamokkate” (Bóg jest jeden); później zaś były 

rozmaite bhadźany. Swój cudowny występ zakończyli bhadźanem „Gowinda Kriszna 

dźai”.  

1 września tego roku wszystkie wydarzenia, w tym poranne i popołudniowe śpiewy 

Wed i bhadźanów, prowadzone były przez żeńską gałąź Organizacji Sewy Śri Sathya 

Sai z Andhry Pradeś i Telangany. Po porannym śpiewie Wed, śpiewaczki z tych dwóch 

stanów przedstawiły uczuciowy program z pieśniami nabożnymi, pod nazwą „Śri 

Sathya Sai sudha Madhouri” (nektarowa słodycz Sai).  

Podczas owej uroczystości przekazano też ambulans medyczny, który będzie 
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przynosić korzyść mieszkańcom okręgu Ćittur w Andhra Pradeś. Jest to jedenasta 

mobilna klinika z tych dwóch stanów, będąca częścią działań w dziedzinie Medicare. 

Wydarzenie to zaszczyciły swoją obecnością najważniejsze osoby z Prasanthi Nilayam. 

Uroczystość popołudniową otworzyło przemówienie D.S.D. Śjamali, byłej studentki z 

miasteczka uniwersyteckiego w Anantapur, a obecnie koordynatorki gałęzi oświatowej 

w okręgu Wschodniej Godawari stanu Andhra Pradeś. Mówiąc o rozwoju Bal Wikas, 

nagar sankirtanie, zajęciach bhadźanowych, szkoleniach zawodowych itd., dr Śjamala 

przedstawiła zwięzłe sprawozdanie z działalności służebnej żeńskiej gałęzi Organizacji 

Sai z tych dwóch stanów.  

Po tej mowie odbył się koncert na vinie w wykonaniu przedstawicielki klasycznej 

muzyki karnatyjskiej, dr R. Madhuri Dewi. Otworzywszy go utworem 

„Mahaganapatim”, poświęconym Panu Ganeszy, zagrała potem pierwszy bhadźan 

zaśpiewany ongiś przez Bhagawana - „Manasa bhadźare guru ćaranam”, a po nim „Om 

namah Śiwaja Śiwaja namah om”, składankę muzyczną oraz utwory karnatyjskie.  

2 września wszystkie wydarzenia, w tym poranne i popołudniowe śpiewanie Wed 

oraz bhadźanów prowadzili bhaktowie z okręgu Wisakhapatnam, w stanie Andhra 

Pradeś. Wystąpili też rano z pięknym programem pieśni nabożnych pod ogólną nazwą 

„Śri Sathya Sai sangita sudha”. Rozpocząwszy pieśnią w języku hindi - „Aje hain tere 

dar pe pujari” (Ci, co Cię wielbią, przyszli do Twoich drzwi) - pieśniarze zaśpiewali 

następnie „Enta madhuram Śri Rama smaranam” (jakże słodkie jest śpiewanie imienia 

Ramy!) oraz inną piękną pieśń, poświęconą Bhagawanowi Babie.   

Miłość była głównym przedmiotem muzyczno-tanecznego przedstawienia 

teatralnego młodzieży Sai z Wisakapatnam, po południu 2 września, pod nazwą  „Sai 

padham lo nawa Bharatham” (Nowe Indie zgodne z drogą Sai). Unaoczniło ono, iż jest 

rzeczą niegodną ludzi porzucać swoją kulturę, sposób życia i zasady jedynie dla 

zarabiania na życie. Przedstawienie podjęło wysiłek naprawienia tego zatrważającego 

trendu sposobem, jaki wskazał Sai.  

3 września wydarzenia dnia zapoczątkowało przemówienie Dinakara Kadamy, 

wychowanka Instytutu. Następnie młodzież Sai i wychowankowie Instytutu zagrali 

bardzo realistyczne przedstawienie „Nethi karthawjam” (nasza odpowiedzialność 

dzisiaj), ukazujące, jak nauki Bhagawana Śri Sathya Sai Baby zwróciły umysł 

człowieka na całym świecie w kierunku duchowości, etyki, moralności i boskości, 

poprzez ćwiczenia duchowe i działania służebne, takie jak bhadźan, nagar sankirtan, 

Bal Wikas, bezinteresowna służba oraz wartości ludzkie. Pokonując tym samym sześciu 

wewnętrznych wrogów człowieka: kamę, krodhę, lobhę, mohę, madę i matsarję 

(pożądanie, gniew/złość, chciwość, złudzenie, pychę i zazdrość). Szlachetny temat, 

prosta opowieść, znakomita gra aktorska młodzieży oraz reżyseria sprawiły, iż było to 

cudowne przedstawienie.  

6-dniowe występy muzyczno-kulturalne przeprowadzone przez Organizację Sewy 

Śri Sathya Sai z Andhry Pradeś i Telangany, zakończyły się 4 września wyjątkową, 

nabożną prezentacją muzyczną słynnego śpiewaka Sai Ram Ijera z Mumbaju. Ów 
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bosko uzdolniony pieśniarz śpiewał pieśni nabożne głosem zarówno męskim, jak i 

kobiecym, wywierając urzekający wpływ na słuchaczy. Lubiane pieśni, jakie 

zaśpiewał, objęły: „Ram ka guna gan karije” (śpiewajcie Imię Ramy), „Satjam Siwam 

Sundaram” (Bóg jest prawdą, pomyślnością i pięknem) oraz „Sainath tere hazaron 

haath” (Sai ma tysiące rąk). Swój piękny występ zakończył różnorodnymi bhadźanami.  

Wcześniej owego ranka w hali Purnaćandra odbyła się wielka uroczystość dla 

uczczenia śanthi kaljanam Swamiego Wenkateśwary (boskiego ślubu Pana 

Wenkateswary). Posągi bóstw przywieziono ze słynnej świątyni Pana Wenkateśwary 

w Dwaraka Tirumula. 

Radżastan: Na 3-dniową pielgrzymkę, w ramach obchodów 90 rocznicy Urodzin 

Bhagawana, przybyli do Prasanthi Nilayam wielbiciele z Radżastanu. Pobyt ich miał 

miejsce w dniach 7-9 września br. i podczas wszystkich tych trzech dni przedstawili 

program muzyczno-kulturalny. 7 września było to przedstawienie teatralne o życiu i 

naukach Kabira, słynnego mistycznego poety-świętego Indii, który przebudził umysły 

występując przeciwko ciasnym wierzeniom obrzędowym i walce w imię religii oraz 

nauczając jedności wszystkich wiar i zalecał ścieżkę miłości dla zbawienia człowieka. 

Przeplecione nieśmiertelnymi dwuwierszami Kabira, przedstawienie to - noszące 

nazwę „Dhai akszar prem ka” w prosty sposób ukazało jego uniwersalne nauki poprzez 

grę aktorską, rozmowy i komentarz.  

Bogata kultura i folklor Radżastanu zajaśniały, kiedy grono pieśniarzy ludowych z 

Radżastanu z okręgu Barmer, noszące nazwę Manganijar loka kalakar wrinda 

wystąpiło z żywymi, ludowymi pieśniami nabożnymi. Miało to miejsce 8 września br. 

Rozpocząwszy od pieśni „Aao Sai Babadżi” (przyjdź, Panie Sai), urzekli słuchaczy na 

przeszło godzinę, z uczuciem wykonując nabożne pieśni w stylu ludowym, wśród 

których znalazły się: „Mere ghar mein sadźan aaja” (Pan przyszedł do mojego domu), 

„Damadam mast kalandhar”, „Ćaap tilak sab ćhini re mose naina milaike” (Zabrałeś 

moją tożsamość zaledwie jednym, przelotnym spojrzeniem). Na koniec występu 

zaśpiewali lubianą pieśń suficką „Padharo hamare desz” (O Panie, przyjdź do naszego 

kraju).   

9 września br. dzieci Bal Wikas i młodzież Sai z Radżastanu wystąpili z 

przedstawieniem teatralnym o nazwie „Sai grama wahini”, opartym na programie 

integracji wsi Organizacji Sewy Śri Sathya Sai. Przedstawienie to ukazało, jak 

ochotnicy Sewa Dal powodują przemianę w wiosce, która była wcześniej nawiedzana 

przez choroby, bezrobocie i zły zwyczaj picia alkoholu.    

Madhja Pradesz i Ćhattisgarh: Ponad 2 000 wielbicieli Sai przyjechało do Prasanthi 

Nilayam z Madhja Pradesz i Ćhattisgarh na 2-dniową pielgrzymkę (12-13 września br.) i 

przedstawili program z muzyką nabożną oraz dwa przedstawienia teatralne. 12 

września br. 36 przedstawicieli młodzieży plemiennej z jednej z wiosek Ćhattisgarh 

zagrało przedstawienie teatralne „Śri Ram wanwas” (wypędzenie Ramy), 

odmalowujące za pomocą ludowego tańca plemiennego opowieść o Ramie, 

obejmującą wydarzenia związane z historią Ramy, Lakszmany i Sity w Panćawati, na 
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wygnaniu. Na koniec przedstawienia, któremu towarzyszyło ciągłe śpiewanie imienia 

Ramy i które upiększone było słodkimi pieśniami do akompaniamentu muzyki 

plemiennej, wyrażone zostało przesłanie Swamiego: „Kochajcie wszystkich, służcie 

wszystkim”.  

Początek uroczystościom 13 września dały bhadźany ułożone przez Kabira. Śpiewane 

przez sławnego z wykonywania bhadźanów Pathi Kabira, pieśniarza Prahladę Tipanię i 

jego zespół, nie tylko poruszyły serca wszystkich swoją prostotą i głębią, ale wyraziły 

też głębokie prawdy filozoficzne wyłożone w Wedach i innych pismach świętych. 

Znalazły się wśród nich następujące: „Aaja hai sab dźajega, ni radźa ranku fakir” (Ten, 

kto się urodził, na pewno umrze, czy jest królem czy żebrakiem), „Zara dhire dhire gaadi 

haanko” (Jedź pojazdem życia powoli). Później ok. 125 dzieci Bal Wikas i młodzeży Sai z 

Madhja Pradesz i Ćhattisgarh wystąpiło z tanecznym przedstawieniem teatralnym 

„Narmada Gatha” (Opowieść o rzece Narmadzie). Odmalowało ono legendarne dzieje 

Narmady jako córki Pana Siwy i ukazały jej świętość. Na brzegu Narmady leżał aszram 

Walmikiego, gdzie Adi Śankara odbył swą słynną debatę z Mandana Miszrą.  

Dobrze wyreżyserowane i wykonane to przedstawienie wbogaciły jeszcze 

porywające tańce dzieci.   

Następnie śpiewano bhadźany, na koniec których rozdano wszystkim prasadam i 

wykonano arati.   

 

 

 

Rama Warma 

 

Dobrze wiadomo, że ci co byli fizycznie blisko Bhagawana Baby, mają wyjątkowe 

przeżycia do opowiedzenia. Zwracam się do Bhagawana o błogosławieństwo i 

pozwolenie na opisanie kilku zdarzeń, które przywiodły mnie i mojego męża do Jego 

boskiej owczarni i przemieniły nasze życie.   

Pierwsze wezwanie od Bhagawana Baby   

W latach 1978-80 mąż przebywał służbowo w Indore. Nasze życie było pełne 

wszelkiego rodzaju światowych działań. Ani nie odwiedzaliśmy świętych miejsc, ani 

nie czytaliśmy żadnej duchowej czy religijnej książki. W istocie, byliśmy bardzo 

nieświadomi duchowo. Co było, minęło, tak czy owak, ale mówię o tym, aby wam 

opowiedzieć, jak przyszło do nas pierwsze w naszym życiu wezwanie od Sai.   
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Pewnego dnia mój mąż, dr Warma (wówczas major Warma), ja z naszymi dziećmi 

Kaniką i Rohitem udaliśmy się do optyka Sanćetiego dla sprawdzenia stanu oczu męża. 

Gdy tylko weszliśmy do jego izby, ujrzeliśmy ogromne zdjęcie Sathya Sai Baby. Nie 

wiedzieliśmy wówczas, że to zdjęcie Swamiego. Dlatego zapytaliśmy optyka: „Kto to 

taki?”? Sanćeti, trochę zaskoczony, powiedział: „Nie wiecie? To Bhagawan Śri Sathya 

Sai Baba”. Mąż zapomniał o badaniu wzroku, zamiast tego zaczął pytać dalej o 

Bhagawana. Chociaż nie byliśmy w pełni przekonani, to jednak patrząc na Jego 

ogromne zdjęcie poczuliśmy mocne przyciąganie. Widząc nasze zaciekawienie, Sanćeti 

podarował nam pierścienie z wizerunkiem Baby, jak również bardzo dobre zdjęcie 

Baby siedzącego w białej szacie na dźhuli (huśtawce).  

Szczęśliwi z powodu otrzymania pięknego zdjęcia Baby oprawiliśmy je w ramy i 

postawiliśmy w swojej sypialni. Zdjęcie to zaczęło wywoływać przemianę w naszym 

życiu. Za każdym razem, kiedy spojrzałam Babie na zdjęciu głęboko w oczy, 

przekazywał mi: „Pewnego dnia przyjedziesz i będziesz mieszkać u mnie w 

Puttaparthi.” Zaczęliśmy palić kadzidełko przed zdjęciem Baby i uczęszczać w czwartki 

na bhadźany, w domu przyjaciółki (żony emerytowanego pułkownika) w Indore.   

Umacnianie wiary w Bhagawana   

Zasiane w Indore ziarno duchowości potrzebowało podlania i właśnie to zapewnił 

nam Chattterjee Dada, kiedy męża mianowano oficerem dowodzącym w szpitalu 

wojskowym w radżastańskim Barmer. Chattterjee Dada  był bardzo pokornym, 

pobożnym starcem i oddanym bhaktą Bhagawana Baby. Dada regularnie odwiedzał 

szpital wojskowy i za każdym razem opiewał chwałę Baby. Przy każdym spotkaniu z 

moim mężem dawał mu do czytania książki o Babie. Po przeczytaniu książki „Wizja 

Boskości” byliśmy w pełni przekonani, że Swami jest awatarem kalijugi i zaczęliśmy 

stosować się do Jego nauk. Przesłaniem Bhagawana jest Jego życie. Przeczytaliśmy 

również trzy tomy „Sathyam Siwam Sundaram” i wiele innych książek napisanych 

przez ludzi żarliwie oddanych Bhagawanowi.  

W 1984 roku Chattterjee Dada przyjechał do Puttaparthi z Barmer, aby otrzymać 

darszan Swamiego. Bhagawan wezwał go na rozmowę osobistą i rzekł mu: - Jest jeden 

lekarz, który poprosi cię o więcej książek do czytania. Swami dał też Dadzie dwie 

paczuszki prasadam-wibhuti i powiedział: „Jedna dla ciebie i jedna dla tego lekarza”. 

Po dotarciu do Barmer, Chattterjee Dada wręczył jedną paczuszkę, przysłaną przez 

Swamiego, mojemu mężowi, Otrzymawszy prasadam-wibhuti, mąż zapłakał łzami 

wdzięczności dla Swamiego. Rzekł do siebie: „Jestem tak daleko, około 3 tysięcy 

kilometrów od Puttaparthi, a jednak Baba wie o mnie i posłał wibhuti”!  

Wszechobecność Bhagawana sprawiła, że osłupieliśmy i od owego dnia po dzień 

dzisiejszy jesteśmy całkowicie poddani jego lotosowym stopom. Usłuchawszy jego 

boskiego rozkazu ostatecznie w listopadzie 2003 roku osiedliśmy w Puttaparthi.  

Swoje sprawozdanie kończę pokorną modlitwą u lotosowych stóp Bhagawana:   
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Od świtu do zmierzchu myślę o Tobie, 

Każdym oddechem mówię o Tobie, 

W każdym stąpnięciu widzę Twoje Lotosowe Stopy, 

Poświata, jakże jasna, wokół Twoich włosów, 

sprawia, iż czuję, że wychodzę ponad czas i przestrzeń. 

Moje myśli chcą dzielić się z każdym, 

nie poprzez mowę, ale pisanie. 

Mój Boski Mistrzu, spraw, aby to ciało żyło przez wiele lat, 

zawsze wypowiadając Twoje imię. 

Samasta lokah sukhino bhawantu (Oby wszystkie istoty we wszystkich światach 

były szczęśliwe!) 

– Rama Warma napisała sześć książek o naukach Swamiego.  

 

 

 

 

 

Blask boskiej chwały 

 

Minął rok, odkąd wyjechałam z Prasanthi Nilayam, pomachałam na pożegnanie 

Sathya Sai Babie i przybyłam do USA. Kiedy patrzę wstecz, przypominając ów pełen 

wydarzeń lipiec, gdy pierwszy raz spotkałam Babę, uświadamiam sobie, jak 

przyspieszył wtedy mój rozwój duchowy.   

Do Puttaparthi pojechałam po raz pierwszy w 1964 roku, żeby zobaczyć jakieś cuda, 

bo słyszałam, że pewien wielki święty używa siddhi [tj. nadzwyczajnych mocy]. 

Myślałam, iż jadę na jeden dzień, aby ujrzeć cuda, jednak jedno przelotne spojrzenie 

Baby i zmieniłam wszystkie plany, odwołałam wszystkie wycieczki, przedłużyłam 

wizę itd., aby zostać u tego Mistrza!   

Jego prema (miłość) jest czymś namacalnym, co przychodzi do serca, napełniając je 

boską miłością do wszystkich istot. Dzięki obecności Baby, ciało staje się jak chmura 

światła, nieważkie, poza czasem. 

Kiedy wspominam swój pobyt w Riszikesz, nie mogę uwierzyć, że mogło dojść do 

takiej zmiany. Pamiętam, jak siedziałam nad Gangesem dumając: „Kto z nich 

wszystkich, których spotkałam, jest moim nauczycielem - moim guru?” Krzyknęłam w 

duszy, wołając ku Himalajom, do mieszkających tam świętych, ukrytych przed 
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wzrokiem śmiertelników: „Kto z was pomoże mi, kto pomoże?” Kiedy cicho siedziałam 

w rozterce, usłyszałam jakiś głos; przede mną stał młody mężczyzna z pobliskiego 

aszramu, którego nigdy wcześniej nie widziałam. Powiedział bez żadnego wstępu: 

„Jeśli masz dotrzeć do celu wcześnie, musisz poniechać wszystkich nauczycieli oprócz 

jednego. Postaraj się o jednego, a dotrzesz”. Z tym słowy odszedł. Siedząc tam w 

ciemności i patrząc na pokrywającą się zmarszczkami wodę u stóp i dźwięk „aum” tych 

wód w uszach, w myślach wyrzuciłam całą przeszłość i wielu nauczycieli. W ciągu 

dwóch tygodni stanęłam w Prasanthi Nilayam przed Śri Sathya Sai Babą. W Jego 

obecności całe serce i dusza poczuły spokój. Sam widok otoczki Jego włosów czy 

pomarańczowej szaty, sprawiał, że przeniknęła mnie fala świadomości śanti. Spytał 

(jak pyta wszystkich, co doń przychodzą): „Czego chcesz?”. „Boga” - to było wszystko, 

co potrafiłam powiedzieć. W następnych dniach udzielił mi wielu krótkich audiencji. 

Parę słów, uśmiech, ale zauważalna była jednak jakaś przemiana. Moją istotę zaczęła 

przepełniać miłość. Stałam się duchowo , w owych dniach, jednością z Guru. Chodząc, 

poruszając się, modląc się, w swojej świadomości byłam z Mistrzem. Jednak to nie 

wystarczyło. Kierował mnie dalej, wyżej, słowami „my” „on”, znaczącymi: „Nie 

zatrzymuj się, aż staniesz się Nim jedną uniwersalną świadomością”. 

Przed moim odjazdem z Prasanthi Nilayam Baba stworzył podarki, pobierając je 

machnięciem ręki z „uniwersalnego magazynu” czy też, jak Baba mówi, „ze sklepu Sai”. 

Był to mały obrazek z twarzą Mistrza na pierścieniu, wibhuti, zdjęcia, oh! wiele 

podarków, ale największym z Jego cudów nie jest przejawianie duchowych siddhi, ale 

ów boski cud - przekształcanie duszy. Swoimi małymi uprzejmościami, drobnymi 

gestami, rozwija On świadomość. Pewnego dnia stanął przed grupą z promieniejącą 

twarzą. Powiedział słodko: „Jestem bardzo szczęśliwy”. I ja również natychmiast 

poczułam owo szczęście, którego nie da się opisać słowami. To był Jego wyjątkowy 

sposób dawania łaski anandy (błogości).  

Kiedy poprosiłam Go o mokszę [wyzwolenie], odpowiedź Jego brzmiała: „Prowadź 

sadhanę z wielką determinacją. Swami pomoże”. Dni w aszramie były wypełnione 

upartym wysiłkiem. Często siedziałam przez wiele godzin 'spotkań' i nie docierało do 

mnie ani jedno słowo. Ale kiedy Baba wstał, aby przemówić i napełnił salę swoją 

premą, miejsce to zamieniało się od blasku Boga w promieniejącą biel i moja istota 

odpowiadała, serce otwierało się i zalewała mnie powódź miłości. Ileż dał mi On 

podarunków ducha! Moim oczom odsłonił się dar widzenia całego świata jako 

prakaszy (światła), Boga, esencji; otrzymałam dary anandy, premy, pokoju, szczęścia. 

On mówi: „Ja daję z dłońmi skierowanymi do dołu, moja dłoń odwraca się do góry 

jedynie do przyjmowania darów boskiej miłości jakiegoś wielbiciela”. 

Widząc go w wielu okolicznościach, nigdy nie widziałam, by nie był doskonały w 

działaniu – spokojny, skromny, kochający, radosny, a mimo to surowo dobry i 

chłopięco młody. Wszystko to są cechy Jego wielorakiej natury. A jednak to samo ciało 

potrafi panować nad żywiołami i tworzyć dowolne materialne manifestacje. Nigdy nie 

pyszni się swoim darem siddhi ani go nie nadużywa. Posługuje się mocami 
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duchowymi jedynie w celu pomocy bezradnym, cierpiącym, chorym, pozbawionym 

środków do życia, a czasami po prostu, by dać szczęście - jak uczynił, kiedy 

machnięciem ręki dobył z uniwersalnego magazynu słodką, jeszcze ciepłą chałwę o 

smaku, jakiego nie zaznałam wcześniej ani później. Powiedział mi o jogicznym gorącu 

w moim organizmie, spowodowanym głęboką sadhaną i dobywszy „znikąd” szybkim 

ruchem ręki kawałek tej słodyczy, położył mi na dłoni, mówiąc: „To jest słodkie, tamto 

jest gorące, jedz”, śmiejąc się w sobie tylko właściwy sposób, który sprawia, iż wszyscy, 

co słyszą, też śmieją się radośnie. 

Kiedy siedzę tu, w Nowym Jorku, medytując, pisząc, nie patrzę już na lata duchowej 

walki jako na bezowocne i bezużyteczne. Były to lata przygotowawcze, wiodące mnie 

do stóp Mistrza - Sai Baby.   

Siedzę tu, dzięki łasce Baby, nie tyle kochającego,  ale… samej miłości, nie szukając 

anandy, ale … świadomości anandy, przejawiającej się we mnie. Moją istotę przenika 

też łagodność, wewnętrzne promieniowanie, co jaśnieje tak samo we wszystkich. Nie 

muszę już próbować obudzić ośrodek serca. Cała moja jaźń jest ośrodkiem miłości, 

jestem bowiem wieczną anandą i śanti. Kto jest na zewnątrz? Nie istnieję już jako taka, 

jestem częścią wszechświatowej całości.  

 Umysł nie boi się już przyszłości ani nie żyje przeszłością. Bowiem Baba 

powiedział: „Swami jest zawsze z tobą”. Mimo to wezwanie boskiego fletu zawsze 

słychać w moim sercu i pewnego dnia skieruję się z powrotem ku świętym stopom 

Kriszny.   

– Z artykułu Hildy Charlton, „Sanathana Sarathi” 1966  

 

 

 

Ćinna Katha 

 

 

Grupa Hindusów udała się do Nowego Yorku, aby uczestniczyć w pewnym zjeździe. 

Zatrzymali się w nowoczesnym, wielopiętrowym hotelu. Przywódca grupy wziął dla 

siebie i wszystkich członków swojego zespołu pokoje na 80 piętrze hotelu, myślał 

bowiem, że są lepsi od innych i stąd powinni zatrzymać się na najwyższym piętrze. 

Pewnego wieczoru wyszli razem na zakupy i kupili wiele rzeczy, które zamyślali 

pokazać z dumą przyjaciołom i krewnym w Indiach, aby sprawić im radość. Kiedy 

wrócili z zakupami do hotelu, nagle ustał dopływ prądu elektrycznego. Ponieważ 

winda przestała działać, musieli iść po schodach, aby dotrzeć na 80 piętro. Wejście tak 

wysoko po schodach, z ciężkimi zakupami, było nie tylko trudnym zadaniem, ale 

pochłaniało też dużo czasu. Aby zapomnieć o wysiłku wchodzenia po schodach, 
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przywódca obmyślił plan, który przewidywał, że wszyscy po kolei powiedzą o celu 

swojego życia. W ten sposób wszyscy opowiedzieli o tym, co chcą w życiu osiągnąć.  

Kiedy mieli wejść na 80 piętro, nadeszła kolej, aby przywódca oznajmił swój cel 

życia. Ale, ku  zaskoczeniu wszystkich, nic nie powiedział. A przecież to on to 

zaproponował. Stąd wszyscy zażądali, aby powiedział o swoim celu życia, żeby 

zamknąć ten temat. Z twarzą odzwierciedlającą niedolę i bezradność, przywódca grona 

powiedział z ubolewaniem: „Drodzy przyjaciele! Zostawmy to, jaki mam cel życia - 

moim obecnym zadaniem jest przyniesienie klucza do mojego pokoju z parteru, gdzie 

go przez zapomnienie zostawiłem. Czeka mnie ciężkie zadanie zejścia po schodach i 

wejścia za górę, do mojego pokoju”. To on chciał, żeby wszyscy zamieszkali na 

najwyższym piętrze. Czyż nie? Była to trudność, jaką sam na siebie nałożył. 

Taki jest smutny stan człowieka dzisiaj. Oddaje się popisywaniu się i ściąga na siebie 

cierpienia. 

 

 

 

NOWINY Z OŚRODKÓW SAI   

 

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI  

15 marca 2015 r. młodzież Sathya Sai z obszaru północnego KwaZulu-Natal wzięła 

udział w spotkaniu o nazwie Youth Living for Truth [Młodzież żyjąca dla prawdy], w 

mieście Howick ok. 90 km od Durbanu. Uczestniczyło w nim 90 członków grupy 

młodzieżowej tej prowincji. Celem było rozwijanie wiedzy duchowej poprzez wcielanie 

w życie wzorców Sathya Sai. Młodzież z innych prowincji zamyśla odbywać podobne 

spotkania u siebie.   

Ośrodek Sathya Sai z Hillside koło Durbanu obchodził 6 maja Dzień Iśwarammy, a 

to poprzez otwarcie ośrodka nauki obsługi komputera. Nedbank, miejscowy bank, 

podarował w tym celu 8 komputerów. W uroczystości uczestniczyło ponad 160 osób 

oddanych Sathya Sai oraz przedstawiciel Nedbanku. Ten ośrodek nauki zapewni 

bardzo potrzebne lekcje posługiwania się komputerem oraz dostęp do Internetu 

ubogim dzieciom w owej społeczności, zwłaszcza przy szkolnych zadaniach. Młodzież 

Sathya Sai solennie zobowiązała się udzielać członkom społeczności lekcji 

posługiwania się komputerem.   

 

ROSJA I SĄSIEDNIE KRAJE  

W dniach 20-22 lutego Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai w 8 strefie była 

gospodarzem dorocznego spotkania w St. Petersburgu, które odbyło się w celu 

podsumowania przeglądu wydarzeń z zeszłego roku i poczynienia planów na 
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przyszłość. W spotkaniu wzięło udział 28 liderów tej organizacji z Azerbejdżanu, 

Białorusi, Rosji i Ukrainy. Wzięła w nim również Marianne Meyer, kierowniczka 

Europejskiego Instytutu Oświaty Sathya Sai. Przedstawiciele Międzynarodowej 

Organizacji Sathya Sai z Ukrainy oznajmili, że nawet podczas obecnych - i niedawnych 

- niespokojnych czasów ośrodki i grupy Sathya Sai wspólnie pomagały i pomagają 

uchodźcom uciekać z obszarów konfliktu. Przywódcy Organizacji Sai z innych obszarów 

opisali wysiłki niesienia pomocy dobroczynnej, w tym dostarczenie uchodźcom 

ciężarówki niezbędnych rzeczy. Członkowie Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai 

na Ukrainie modlą się co wieczór o pokój. Walery Woszinin, przewodniczący strefy 8, 

zdał sprawozdanie z działań służebnych podjętych przez Organizację Sai.  

W dniach 8-9 marca, niedaleko Moskwy, czterdzieścioro siedmioro przedstawicieli 

młodzieży z trzech krajów i dwudziestu miast uczestniczyło w II święcie młodzieży 8 

strefy, którego przewodnią myślą było: Miłość rozkwita służbą. Młodzież obejrzała film 

o działaniach służebnych w innych strefach Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai i 

uczyła się robienia zabawek, bransoletek i papierowych kwiatów do rozdawania dla 

dzieci w sierocińcach. Uczestnicy grali też w alegoryczną grę, kończąc zadania, 

obrazujące wartość miłości i służby. Wśród innych czynności podczas tego święta 

znalazły się: śpiewy, tańce, występy teatralne i gra zespołowa, a wszystko po to, aby 

ukazać najlepsze ludzkie cechy.  

4 kwietnia we wszystkich regionach strefy 8, w tym w Rosji, odbyły  się otwarte 

spotkania w celu przekazania zainteresowanej publiczności bezcennych nauk 

Bhagawana. Na spotkania te przyszło 212 członków Międzynarodowej Organizacji 

Sathya Sai i ponad 140 innych osób. Na spotkaniu mówiono o życiu i naukach Sathya 

Sai Baby, jak również o wartościach ludzkich. Dodatkowo członkowie Organizacji 

opowiadali o dzieciństwie Bhagawana, o własnych przeżyciach, o Organizacji Sathya 

Sai i tym, co robi ona na różnych płaszczyznach. Spotkanie zakończyło się 

nieformalnymi rozmowami podczas przerwy na kawę oraz rozdaniem płytek DVD, 

zawierających cytaty z Bhagawana, istotne książki i kalendarze.  

Wielu gości, zaskoczonych wielkością dzieła misji Sathya Sai i natchnionych 

pełnymi miłości doświadczeniami osób oddanych Sathya Sai, okazało chęć pogłębienia 

wiedzy o Bhagawanie i Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai oraz uczestniczenia 

w przedsięwzięciach służebnych. 

 

BIAŁORUŚ 

28 lutego i 1 marca trzydzieścioro dwoje członków ruchu Sathya Sai z ośrodków i 

grup z Mińska, Witebska, Mozyru, Baranowicz i Lidy uczestniczyło w narodowym 

zjeździe Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai, jaki odbywa się corocznie od 1989 

roku. Jego myślą przewodnią było: Miłość jest źródłem, miłość jest ścieżką, miłość jest 

celem. Na zjeździe odbyło się m.in. seminarium poświęcone rozpowszechnianiu 

informacji, w związku ze stroną internetową i nowym czasopismem, Sai Ram. Odbyły 

się też seminaria dotyczące osobistej przemiany, jedności w ośrodkach i grupach Sathya 
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Sai oraz ciekawych, twórczych przedsięwzięć. Młodzież Sathya Sai z Witebska 

wystąpiła z przedstawieniem, w żartobliwy sposób odzwierciedlającym wyzwania 

osobistej sadhany. Ośrodek z Mińska zaś zaśpiewał pieśni.  

Zjazd umożliwił rozmowy przy okrągłym stole, poświęcone nowym pomysłom w 

pracy, porozumiewaniu się i osobistej sadhanie.   

 

MACEDONIA 

W weekend 31 maja południowoeuropejski Instytut Oświaty Sathya Sai, 

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z Macedonii i ośrodek oświatowy 

Lighthouse, przeprowadziły otwarte seminarium poświęcone Wychowaniu w 

Wartościach Ludzkich Sathya Sai. (WWLSS). Owo 2-dniowe seminarium, w którym 

uczestniczyło 25 osób, w tym nauczyciele ze szkół państwowych i prywatnych oraz 

psychologowie szkolni, skupiało się na sposobach nauczania w duchu Wychowania w 

Wartościach Ludzkich Sathya Sai oraz na Educare. Seminarium objęło warsztaty 

dotyczące wartości ludzkich: prawdy i miłości oraz prezentacje poświęcone duchowej 

edukacji Sai na całym świecie. Uczestniczący nauczyciele okazali żywą chęć włączenia 

WWLSS do swoich programów zajęć.  

Następne seminarium dla tego samego grona ma odbyć się w październiku 

obecnego roku.   

 

USA 

W dniach poprzedzających Dzień Mahasamadhi 24.IV.2015 bhaktowie Sathya Sai w 

Regionie Śródatlantyckim przeprowadzili przedsięwzięcia zdrowotno-higieniczne. 

Dodatkowo 11 kwietnia ośrodki Sathya Sai z Nowego Jorku przeprowadziły obóz 

zdrowotny w East Elmhurst w Queens (w mieście Nowy Jork). Około 60 ochotników 

Sathya Sai, w tym zawodowi medycy, świadczyło usługi 90 ludziom - wykonano 

badania zdrowotne, otrzymali porady medyczne i zestawy higieniczne.  

Około 50 ochotników Sathya Sai, w tym zawodowi medycy, przeprowadzili 

21.03.2015 obóz medyczny w mieście Houston w Teksasie. Oprócz kompletnych badań 

zdrowotnych, jakie wykonano, pacjenci otrzymali informację o zrównoważonym 

odżywianiu się oraz zestawy higieniczne.   

Dla wspomożenia wysiłków na rzecz opanowania wirusa Ebola w Zachodniej 

Afryce, dzieci z Wychowania Sathya Sai z Północnej Kalifornii zebrały artykuły 

medyczne dla pracowników służby zdrowia i rodzin ofiar tej choroby. Przedsięwzięcie 

to - dla uczczenia zarówno Dnia Mahasamadhi, jak i Dnia Iświarammy - 

zapoczątkowało dwóch uczniów 4 Grupy Wychowania Sathya Sai z Ośrodka Sathya 

Sai z San Jose w Płn. Kalifornii. Uczniów tych poruszyło cierpienie tysięcy osób 

dotkniętych wirusem Ebola i odwaga pracowników służby zdrowia, narażających 

własne życie, aby leczyć dotkniętych owym wirusem. Pokierowani przez swojego 

nauczyciela Wychowania Sathya Sai dzieci skontaktowały się z młodzieżą Sathya Sai z 
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Medshare w celu wysłania z ich pomocą artykułów do Afryki Zachodniej. Założono 

stronę internetową www.region7saicenters.org/SSEStopsEbola, aby podać informacje o 

przedsięwzięciu. Dzieci zebrały 33018 par rękawiczek nitrylowych, 5365 masek, 370 

kostek mydła, 18116 samoprzylepnych bandaży, 129 butelek płynu higienicznego do 

rąk, 16469 osobistych chusteczek oraz 280 butelek mydła w płynie. Na ponad 1000 

etykietkach wybranych rzeczy wydrukowano przed ich wysłaniem modlitwy. 

 

WŁOCHY 

W Mother Sai House koło Mediolanu ponad 200 członków ruchu Sathya Sai z 

południowej Europy wzięło udział w pre-konferencji w dniach 1-3 maja 2015. 

Uczestniczyli w nim przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai (MOSS) 

z Hiszpanii, Włoch, Chorwacji, Słowenii, Francji, Szwajcarii, Grecji, Macedonii, Serbii 

oraz Bośni i Hercegowiny, do których dołączyli seniorzy funkcyjni MOSS. Wyjątkową 

cechą owego zjazdu było symultaniczne tłumaczenie przemówień z angielskiego na 

włoski, hiszpański i chorwacki. Budzące natchnienie pieśni nabożne w różnych 

językach trzymały słuchaczy w urzeczeniu podczas dwóch codziennych sesji, młodzież 

zaś przedstawiła program, który ukazał jej zdolności. Piękne otoczenie przyrodnicze 

Mother Sai House było dla delegatów doskonałym tłem dla rozmów o duchowości. 

 

KANADA 

Młodzież Sai (dziewczęta) z Ośrodka Sathya Sai w Toronto rozpoczęła nowe 

przedsięwzięcie - służenia mieszkankom schroniska dla kobiet zwanego Sistering. 

Schronisko zapewnia podstawowe usługi kobietom bezdomnym lub pozbawionym 

zasadniczych środków do życia, a potrzebujących w ciągu dnia bezpiecznego 

środowiska. Oferuje śniadania, przekąski i obiad tym kobietom oraz pomaga w 

znalezieniu mieszkania. Cztery lub pięć ochotniczek z młodzieży Sathya Sai odwiedza to 

schronisko w pierwszą sobotę każdego miesiąca i pomaga przyrządzać oraz podawać 

posiłki, pomaga też w sprzątaniu. Pracownicy schroniska i jego mieszkanki zawsze z 

zadowoleniem widzą ochotniczki Sai, które odwiedzają owo schronisko od 2014 roku.   

 

PORTORYKO  

Od lutego do kwietnia 2015 Instytut Edukacji Sathya Sai przeprowadził piąte 

zawody uczniowskie w dziedzinie opowieści związanych z wartościami ludzkimi. W 

odpowiedzi napłynęły 72 opowieści z 55 szkół państwowych, 7 szkół prywatnych i 

jednej domowej z 25 miast.  Z tych przedłożonych prac wybrano 18 tekstów i 

podzielono je na trzy kategorie. 5 maja w Caguas przyznano nagrody trojgu uczniom, 

którzy przedłożyli zwycięskie prace w każdej z kategorii. W końcowej uroczystości 

uczestniczyło 68 osób, w tym zwycięzcy, członkowie Instytutu Edukacji Sathya Sai, 

rodzicie, nauczyciele, sędziowie owych zawodów i kierownicy szkół. Kobieta będąca 

jednym z gości specjalnych była pod wrażeniem działalności Instytutu Edukacji Sathya 
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Sai i wyraziła uznanie dla wychowawców Sathya Sai, że organizują wydarzenia 

ogniskujące się na wartościach ludzkich. Szczególne wrażenie zrobiło na niej to, że 

dzieła tego dokonano bez proszenia o pieniądze i bez nagłaśniania. Uznała, że 

dostąpiła błogosławieństwa przez to, że dowiedziała się o Bhagawanie Sathya Sai 

Babie i Jego dziełach.  

 

BRAZYLIA 

25 kwietnia 2015 około 90 rodziców, nauczycieli, pracowników administracyjnych i 

członków miejscowej społeczności wzięło udział w spotkaniu w szkole Sathya Sai w 

Minas Gerais. Dotyczyło ono samo-przemiany oraz wartości ludzkich. Rozpoczęła je 

medytacja dźjoti [medytacją światła]. Po rozmowie grupowej poświęconej 

wdzięczności, wyświetlono film wideo. Uczniowie Sathya Sai uczestniczyli w tańcu o 

nazwie „Taniec Okrężny”, po którym miał miejsce pokaz „capoeiry” - rodzaju 

brazylijskiej sztuki walki, opartej na tradycji afrykańskiej z Angoli. Potem uczniowie 

dali przedstawienie teatralne pod tytułem „Legenda o manioku”, mówiącą - w oparciu 

o tradycję miejscowego ludu Guarani - o pochodzeniu manioku, stanowiącego 

podstawowe pożywienie w Brazylii. Przedszkolacy i pierwszoklasiści wystąpili z 

tradycyjnym tańcem „A Linda Rosa Juvenil”. Po uroczystościach uczestnicy pomogli 

posprzątać szkołę i okolice.  

–Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai  

 

  

B H A R A T (Indie) 

Gudżarat: Z okazji święta Kriszna Dźanmasztami, Sathya Sai Sewa Samithi z Nawsar 

przeprowadziło 5 września  godaan (dobroczynne rozdawanie krów) we wsi 

Radźwada. Potrzebującym mieszkańcom wiosek Bhunwadi, Radźwada, Kanbad i 

Wakasarija, w tym trzem wdowom, podarowano 20 krów. Wydarzenie to zaszczycił Dr 

A.G. Dave, kierownik Bhagwan Mahawir Wiszwa Kaljan Trust, który objął 

przewodnictwo tej uroczystości. W budzącym natchnienie przemówieniu, Dr Dave 

objaśnił ważność opieki zdrowotnej i miłości w życiu zwierząt, zwłaszcza krów i 

obiecał bezpłatnie służyć wszystkim tym krowom jako lekarz za każdym razem, gdy 

zajdzie potrzeba. Manohar Trikannad, przewodniczący stanowy Organizacji Sewy 

Sathya Sai z Gudżarat opowiedział w swoim przemówieniu o wielu przeżyciach 

związanych z Bhagawanen i objaśnił doniosłość tego wyjątkowego przedsięwzięcia. 

Później odbyła się uroczystość przekazania krów obdarowanym osobom. 

Manipur: 13 czerwca odbył się jednodniowy zjazd gałęzi służebnej Organizacji Sewy 

Sathya Sai z Manipur, na który przyjechało prawie stu przedstawicieli różnych 

okręgów tego stanu. Miejscem spotkania był Mandir Sai Praśanthi w Mantripukhri 

(Imphal East). W przemowach na tę okoliczność stanowy przewodniczący Organizacji 

Sai z Manipur oraz inne starsze stanowiskiem osoby funkcyjne podkreślili potrzebę 
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zachęcania ochotników sewa dal do Sewy Praśanthi, rozwijania programów Bal Wikas 

i przeprowadzania coraz więcej obozów medycznych dla pożytku potrzebujących ludzi. 

Poruszane były też takie zagadnienia jak technologia sewy, misja „Czysta Woda Pitna” 

i radzenie sobie z katastrofami. Przeprowadzono też interaktywne spotkanie, gdzie 

uczestnikom opowiedziano szczegółowo o działaniach służebnych Organizacji Sai.   

Tamilnadu: W ośrodku Sundaram odbyło się 15 sierpnia sympozjum pod nazwą 

„Przemiana poprzez sewę medyczną”; uczestniczyło w nim ponad 350 lekarzy, 

świadczących służbę w różnych przychodniach Sai. Dr Widźaj Kumar opowiedział z tej 

okazji własne doświadczenie obserwacji miłości Swamiego do pacjenta - zarówno w 

Jego fizycznych, jak i kosmicznych formach - oraz przemiany, jaką ona spowodowała. 

Dr Sundararadźan, chirurg plastyczny, mówił o radości ze służby medycznej na 

podstawie swojego długotrwałego z nią związku w Chennai, Puttaparthi i Whitefield. 

Dr Krisznamurthy z Madurai, w oparciu o własne przeżycia, mówił o słodyczy łaski 

Sai. 

Główne przemówienie pod nazwą „Medicare Sai – droga naprzód” wygłosił W. 

Sriniwasan, który podkreślił potrzebę szkolenia zespołu ochotniczych pomocników 

lekarzy jako łącznika między tymi ostatnimi a pacjentami, dla lepszego wypełniania 

poleceń lekarzy, a przez to lepszych wyników.   

90 udzielonych podczas jednej uroczystości ślubów uczciło 90 rocznicę Urodzin 

Bhagawana Sathya Sai Baba w okręgu Tirpur. Przeprowadziła je 21 sierpnia br. 

Organizacja Sewy Sathya Sai z owego okręgu. Do owej olbrzymiej uroczystości 

zaślubin wybrano pary z bardzo ubogich rodzin, mieszkające przeważnie w małych 

wioskach. Każdej parze zapewniono mangala sutrę, nowe ubrania i zapasy żywności na 

jeden miesiąc. Dodatkowo każdej parze wydano kartę medyczną, aby korzystała z 

bezpłatnego leczenia w okresie ciąży i była zwolniona z jakichkolwiek wydatków 

związanych z porodem w szpitalu prowadzonym przez jednego z bhaktów. Jasno 

uwidoczniła się obecność Bhagawana - w dzień ślubu na prasadam i tkaninach dla 

nowo zaślubionych par pojawiło się wibhuti.   
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Tłum.: Grzegorz Leończuk 

Red.: Bogusław Posmyk 

 

Kiedy bierzesz orzech kokosowy, który ma być ofiarowany w świątyni, 

kupujesz go po tym, jak usunięto jego włókna; potem ofiarowujesz go 

Bogu, rozbijając na dwie połowy. Jest to symbolem zniszczenia ego i 

poddania się Panu. Musisz więc usunąć włókna pożądania przedmiotów 

zmysłów, a potem iść przed oblicze Pana, pozbawiony kamy i krodhy 

(pożądania i gniewu); by tam - przez rozbicie kokosa na dwie części - 

oznajmić, że jesteś bez ego. Wówczas zostaniesz przyjęty, nie wcześniej.   

– Baba 

 


