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AVATAR VANI 

 

 

 

Oceanu życia nie można przekroczyć pokutą ani pielgrzymką, ani zgłębianiem pism 

świętych, ani dźapą. Można tego dokonać tylko służąc pobożnym osobom. 

 

BOSKA MOC JEST MOCĄ RZECZYWISTĄ 

Podążając ku Bogu człowiek nie musi uciekać się do pokuty. Nie musi też podejmować 

pielgrzymek, aby uzyskać wyzwolenie. Jak więc może przekroczyć ten ocean ziemskiego 

życia? Mówi się, że poprzez służenie pobożnym ludziom. Kto musi służyć? Wszyscy muszą 

służyć. Każdy na tym świecie jest sługą. Dziecko jest sługą matki, matka jest sługą dziecka. 

Mąż jest sługą swojej żony, a żona jest jego sługą. Nauczyciel jest sługą swoich uczniów, a 

uczniowie sługami nauczyciela. Rząd jest sługą swojego ludu, a ludzie są sługami rządu. 

Od króla po rolnika, wszyscy sa jedynie sługami. Patrząc na własny majątek, człowiek 

może uważać się za pana. Jednak jest tylko jeden jedyny pan. Jest nim Bóg, a wszyscy inni 

to tylko słudzy.  

Służba jest królewską drogą do spełnienia w życiu  

Pewnego razu stary człowiek przybył odwiedzić swego przyjaciela - króla. Król był 

bardzo zadowolony z wizyty i rozmawiał z nim serdecznie. Stary człowiek poruszał się o 

lasce, bez której nie mógł chodzić. Król spytał przyjaciela, jak żyje. Przyjaciel odrzekł, iż w 

starszym wieku potrzebuje jakiegoś wsparcia i jest nim laska. Starzec zapytał króla, czy 

dobrze służy swojemu ludowi, na co król odrzekł, że jest królem i nigdy nie może być 

sługą.  

Starzec zapragnął dać lekcję królowi. Dlatego upuścił laskę, aby złożeniem dłoni 

pozdrowić króla. Ponieważ nie mógł się schylić, aby podnieść laskę, król natychmiast 

schylił się, podniósł ją i podał przyjacielowi. Wtedy starzec rzekł: „Mówisz, że nie jesteś 

sługą, ale właśnie teraz mi usłużyłeś. Zatem jesteś moim sługą". Wszyscy muszą w jakiejś 

chwili służyć sobie nawzajem. Mówienie, że nie jest się sługą, jest oznaką nieświadomości. 

Duch służenia jest obecny we wszystkich, ale jest różny u różnych osób, w zależności od 

ich stanu umysłu.  

Woda deszczowa zostaje wchłonięta przez piasek, ale staje się słodka, kiedy pada na 

glinę. Jednak kiedy kropla deszczu wpada do ostrygi, staje się perłą i pięknie się błyszczy. 

Podobnie, służba jaśnieje w człowieku, zależnie od jego zasług. 

Nie ma określonego czasu na służenie. Możemy służyć w każdym czasie i wszędzie. 

Nawyku służenia nie da się zdobyć poprzez zgłębianie pism świętych. Służba jest 

królewską drogą do osiągnięcia spełnienia w życiu.  
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Był kiedyś anioł, który zgłębiał Apokalipsę. Święty Jan zapytał go: „Aniele, co czytasz?”. 

Anioł odrzekł: „Zgłębiam Apokalipsę. Ty też powinieneś przeczytać tę księgę. Nie wystarczy 

jednak, tylko ją przeczytać. Musisz ją zjeść, przeżuć i strawić”. Potem anioł zniknął. Św. Jan 

nie pojął znaczenia tych słów. Zastanawiał się, jak zje, przeżuje i przetrawi stronice tej 

księgi. Przemyśliwał to wielokrotnie. Co oznacza zjedzenie książki? Jedzeniem jest pełne 

zrozumienie treści, od początku do końca; przeżuwaniem jest rozmyślanie nad tym, a 

trawieniem - stosowanie jej w życiu. Zadowolenie i siłę daje jedynie stosowanie w życiu.  

Ludzie zgłębiają dziś pisma, ale ani jedno zdanie z takiej księgi nie zostaje w ich sercach. 

Czy nie jest to strata czasu? Św. Jan przetrawił zawartość tamtej księgi i zaczął rozmyślać 

nad jej naukami. Całe życie spędził na służeniu Bogu.  

W kulturze bharatijskiej mówi się: Brahmawid Brahmajwa Bhawati (ten kto zna 

Brahmana, zaprawdę staje się Brahmanem). Jeśli rozmyślamy nad Bogiem, stajemy się 

Bogiem. Z biegiem czasu twarz św. Jana zaczęła jaśnieć boskim blaskiem anioła.   

W kulturze indyjskiej jest opowieść o Walmikim, który kiedyś rabował i szkodził 

ludziom. Spotkawszy siedmiu mędrców zaczął za ich poradą śpiewać bezustannie imię 

Ramy. Tak zawziął się w swojej sadhanie, że na jego ciele potworzyły się mrowiska. 

Nawet wówczas nie przestał śpiewać imienia Rama. Ostatecznie na jego twarzy zaczęła 

pojawiać się promienność Ramy i połączył się z Ramą w jedno.  

Z twarzy Prahlady promieniował blask Hari, ponieważ Prahlada przez cały czas śpiewał 

święte imię Hari. Staniecie się jednym z tą boską postacią, o której rozmyślacie, a wtedy na 

waszej twarzy pojawi się blask. Taka jest prawda. Osoba taka będzie zawsze w błogości, a 

twarz jej będzie promieniała szczęściem. Dzięki ciągłemu śpiewaniu imienia Boga i Jego 

bliskości uzyskacie bogactwo Boskości. Kiedy czarny węgiel drzewny wchodzi w styczność 

z ogniem, on również staje się czerwony jak ogień. Satsang oznacza bliskość z Bogiem. 

Spełnienie można znaleźć w życiu poprzez rozwijanie bliskości z Bogiem oraz poprzez 

czynienie służby. Służenie Bogu oznacza służenie światu. Gdziekolwiek jest to potrzebne, 

służcie innym. Róbcie wszystko tak, aby sprawiać przyjemność Bogu. Oto podstawowy 

obowiązek człowieka.  

Czego uczy nas przyroda? Przyroda nieustannie pracuje. Nie odpoczywa ani przez 

chwilę. Ziemia wiruje wokół własnej osi z prędkością tysiąca mil na godzinę. Musimy 

zastanowić się, co to znaczy. Wskutek tego wirowania otrzymujemy dni i noce. Ludzie na 

świecie pracują przez cały dzień, a w nocy odpoczywają. Podobnie, nocny odpoczynek 

znajdują dzięki temu wirowaniu wszystkie istoty na ziemi. Nawet zwierzęta, ptaki, robaki i 

owady odpoczywają w nocy. Ziemia krąży wokół słońca z prędkością 66 tysięcy mil na 

godzinę. Na skutek tego mamy pory roku. Z powodu pór roku mamy deszcz; z powodu 

deszczu mamy zbiory; z powodu zbiorów mamy jedzenie. Ziemia prowadzi nieustępliwą 

pracę, żeby nam zapewnić jedzenie. Ziemia zawsze oddaje się działaniu. Człowiek, który 

narodzony jest z ziemi, powinien ją naśladować i służyć. Inaczej jak można by go nazywać 

synem Matki Ziemi? Człowiek, będący Parthą, synem ziemi, powinien dowieść, że jest 

godnym synem oddając się bezinteresownej służbie. 

Latarnia morska prowadzi statki. Każda boska myśl jest dla człowieka jak latarnia 

morska. Kriszna zawsze nazywał Ardźunę Parthą. Chociaż Ardźuna miał kilka imion, 
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Kriszna zawsze wybierał imię Partha i tak go nazywał. Naszym pierwotnym imieniem jest 

Partha, ponieważ jesteśmy narodzeni z ziemi. Partha oznacza także tego, który ma czyste 

serce. Ardźuna miał czyste serce. Stąd właśnie był nazywany Parthą. Serce matki jest 

bardzo czyste. Ludzie wytwarzają zanieczyszczenia, ale ziemia zawsze pozostaje czysta. 

Gdyby ziemia zaczęła wypoczywać, wszelkie życie stanęłoby w martwym punkcie. 

Pisma święte mówią: Dźantunam nara dźanma durlabham (Spośród wszystkich 

żyjących istot, najrzadsze są narodziny w ludzkiej postaci). Człowiek nie różni się od 

zwierząt, jeśli chodzi o sen, jedzenie i rozmnażanie. W czym więc jest lepszy od zwierząt? 

Człowiek ma moc rozróżniania pomiędzy tym, co trwałe, a tym, co nietrwałe. Nazywa się 

to stałą, zintegrowaną świadomością. W razie braku tej zdolności jest on zaiste 

zwierzęciem. Moc tę ma jedynie człowiek. Ale dzisiaj człowiek zapomniał o swojej mocy. 

Moc ta jest darem Boga dla człowieka. To, co otrzymujecie od Boga, powinniście ofiarować 

Mu z powrotem. Zajmując się służeniem bliźnim, wszystkie swoje moce powinniście 

ofiarować Bogu.  

Zdobądź łaskę Boga całkowicie Mu się poddając  

Lakszmana zawsze podążał za Ramą. Miał żonę, królestwo i wiele obowiązków. Jednak 

bez Ramy nie mógł żyć. Poświęcił więc wszystko, mówiąc: „Ramo, jesteś dla mnie 

wszystkim. Jesteś moim jedynym schronieniem. Nie potrafię bez ciebie żyć. Żona i dzieci są 

jak przemijające chmury, co przychodzą i odchodzą. Ty byłeś przed moim urodzeniem i Ty 

będziesz nawet po mojej śmierci”. Trikalabadhjam satjam (Prawda pozostaje niezmienna 

w trzech okresach czasu - przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.). Prawdą jest Bóg.  

Pewnego dnia w lesie Rama udawał, że jest zmęczony. Siadając na kamieniu powiedział 

Lakszmanie: „Lakszmano, zbuduj, proszę, jakąś chatkę”. Lakszmana spytał: „Gdzie mam 

zbudować tę chatkę, Panie?”. Rama odrzekł: „Zbuduj gdzie ci się podoba”. Lakszmana zaczął 

lamentować: „Jaki grzech popełniłem?”. Sita była zaskoczona; spytała go: „Co zrobił Rama, 

że doprowadził cię do łez?”. Lakszmana odrzekł: „Czy ja mam jakieś swoje upodobania? 

Całkowicie poddałem się Ramie. Jeśli Rama mówi, że mam jakieś swoje upodobania i 

niechęci, oznacza to, że moje poddanie się jemu nie jest pełne. To właśnie to sprawiło mi 

ból”. Rama poddał Lakszmanę sprawdzianowi, żeby dowieść światu czystości jego serca. W 

człowieku rodzą się boskie uczucia zależnie od czystości serca. Święta historia Bharatu 

ukazuje przykłady idealnych żywotów.  

Nawet Ardżuna miał ego i szorstko przemówił do Kriszny przed bitwą:  

Czy ci Kaurawowie o ciasnych umysłach poniechają wszelkich różnic  

i zawrą z nami przyjaźń? 

Czy biegun północny i południowy mogą spotkać się razem? 

Zamiast marnować czas, dlaczego nie powiesz im, żeśmy gotowi do bitwy? 

Dawanie dobrej rady nikczemnym jest niczym rzucanie kwiatów jaśminu w ogień. 

Zaprzestańmy całej tej gadaniny o pokoju. 

Ale na polu bitwy ten sam Ardźuna skarżył się: „Jak mogę zabijać własnych przyjaciół i 

krewnych? Zabierz mnie z powrotem do domu, nie mogę toczyć tej bitwy”. Właśnie 

wówczas Kriszna przekazał Ardźunie nauki Bhagawadgity. Od pierwszego do ostatniego 
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wiersza Bhagawadgity, Ardźuna ciągle narzekał i lamentował, a Kriszna nie wyrzekł ani 

słowa. Kiedy Ardźuna skończył, Kriszna zapytał: „Powiedziałeś już wszystko? Teraz 

powiem ci, co musisz zrobić; posłuchaj”.  

Po wysłuchaniu słów Kriszny, Ardźuna rzekł: „Zrobię, cokolwiek rozkażesz - Kariśje 

waćanam tawa”. Ardźuna uważał się za wielkiego bohatera, niezrównanego w 

łucznictwie. Jednak ostatecznie stał się sługą. Kriszna dopiero wtedy przyjął pełną 

odpowiedzialność za prowadzenie go i ochronę.  

Kiedy Gadźendrę (króla słoni) złapał krokodyl, Gadźendra długo z nim walczył, 

polegając przez cały czas na własnej sile. Potem skorzystał ze wsparcia drzewa, ale nawet 

to nie przyniosło pożytku. W wodzie siła krokodyla była tak wielka, że słoń stał się 

bezradny. Wtedy uświadomił sobie, że ocalić może go tylko Bóg. Pomodlił się:  

O Panie, jestem wyczerpany. Siły mnie zawodzą. Poza Tobą nie znam  

żadnego schronienia. Panie, proszę, przyjdź i ochroń mnie. 

Dopiero wtedy Bóg zwrócił uwagę na jego modlitwę. Dopóki polegasz na własnej sile, 

wykształceniu i bogactwie, Bóg pozostaje jedynie świadkiem. Ale kiedy ofiarujesz 

wszystko Bogu i poddasz się Mu, On się tobą zaopiekuje. Nie musisz czynić dla Boga 

żadnej innej służby poza pokładaniem w Nim pełnej wiary i ufności.  

Możesz wykonywać wiele praktyk duchowych - sadhany, Bóg jednak nie potrzebuje 

twojej sadhany. Co to jest sadhana? Składa się ze słów sa + dhana. Sa oznacza Sarweszę 

(Boga), a dhana bogactwo. Zatem sadhana oznacza bogactwo Boga. Boska moc to 

prawdziwa moc. Musicie dążyć do zdobycia owej mocy. Kiedy będziecie mieć boską moc, 

wasza twarz będzie promieniowała blaskiem. Możecie posiadać dużo bogactwa i władzy, 

ale w waszym sercu nie będzie boskich uczuć i będziecie mieć cierpki wyraz twarzy. Kiedy 

będziecie ciągle myśleć o Bogu, Jego blask odbijać się będzie na waszej twarzy.  

Kiedy poznasz Boga, staniesz się Bogiem  

Prahlada był małym chłopcem, gdy został poddany bardzo ciężkim próbom. Kazano mu 

wypić śmiertelną truciznę, rzucono go w ogień, między dzikie słonie i jadowite węże. 

Pomimo to śpiewał ciągle „Om Namo Narajanaja”.  

Kiedy słudzy króla ciskali w niego oszczepami, Prahlada nie drgnął ani nie wydał 

okrzyku, pomodlił się jedynie do Wisznu, wzywając Go: „O Pannagasaaji! (O, Panie, który 

spoczywasz na łożu wężowym! O Danudźabhandźano (zabójco diabłów)! Nigdy nie 

uronił łzy ani nie został porażony strachem. 

Co to znaczy? Wąż, słoń, ogień i trucizna - wszystko stało się Narajaną. Prahlada także 

stał się Bogiem. Ten, kto zna Boga, staje się Bogiem. Przyjmiemy postać tego, co 

kontemplujemy.  

Gliniane naczynie jest niczym innym jak gliną. Naczynia zrobione ze złota są złotem, 

niczym innym. Myśmy wyłonili się z Boga. Z powodu naszej świadomości ciała wpadamy 

we wszelkiego rodzaju kłopoty.  

Czym jest to ciało? To psująca się, skórzana torba z dziewięcioma dziurami; żadną miarą 

nie jest ono jak lśniący diament. W każdej chwili wydobywa się z niego nie piękna woń, a 

tylko smród. Składa się ono z mięsa, krwi, kości i łajna.  
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Czy mamy rozwijać w sobie przywiązanie do tego ciała? 

Nasze przywiązanie powinno dotyczyć tylko wiecznego Boga. Któregoś dnia to ciało 

musi się rozpaść, zostanie spalone i obrócone w popiół. Dopóki jesteście żywi, czyńcie swój 

obowiązek. Nigdy nie porzucajcie obowiązków. Cokolwiek robicie, przez cały czas myślcie 

o Bogu. Nie możecie osiągnąć niczego, jeżeli Bóg tego nie zechce.  

Bez woli Boga nie drgnie nawet źdźbło trawy. 

Po co mówić to czy tamto? 

Bóg przenika wszystko, od mrówki po Brahmę. 

Ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy z tej prawdy,  

porywa pycha rozumu i wiedzy. 

Nikt jednak, jakkolwiek wielki by nie był,  

nie wie, co kryje przed nim przyszłość. 

Kiedy ludzie osiągają powodzenie, przypisują to swoim zdolnościom; jeśli spotyka ich 

porażka, przypisują to woli Boga. Prawdę poznacie jedynie wtedy, gdy zrozumiecie, że 

wszystko dzieje się z woli Boga i że cokolwiek się wydarzy, jest dla was dobre. Dzisiaj 

osoby o dążeniach duchowych i wielbiciele nie mają tego rodzaju wiary. Dzieje się tak z 

powodu ich oddania „na pół etatu”. Powinniście stać się pełnoetatowymi wielbicielami. 

Od świtu do zmierzchu czyńcie swoje obowiązki z mocnym przeświadczeniem, że wszelkie 

obowiązki należą do Boga. Wykonujcie obowiązki z miłością. Tylko wówczas osiągniecie 

doskonałość. Bóg nie chce, żebyście czegokolwiek poniechali. Kiedy umiecie śpiewać, 

uważajcie to za łaskę Boga. Bóg uwielbia muzykę. Stąd też śpiewanie pieśni nabożnych 

jest również służbą na rzecz społeczeństwa. Jeśli wykonujecie jakąś pracę, uważajcie ją za 

nabożeństwo.  

Osoba prawdziwie oddana Bogu nigdy Go nie obwinia 

Czasem nawet wierni wyznawcy tracą cierpliwość. Niektórzy zarzucają Bogu, że 

pomimo żarliwego oddania nie obdarza ich swoją łaską. Thjagaradźa był wielkim 

śpiewakiem, który bezustannie śpiewał imię Ramy. Kiedyś, gdy stanął w obliczu 

strasznych trudności, poczuł rozgoryczenie i zaczął ganić Ramę: „Ramo, myślę o tobie w 

każdej chwili, dlaczego więc dajesz mi wszystkie te kłopoty? Nie jest to właściwe. Albo 

moje oddanie nie jest doskonałe, albo ty nie masz siły, aby mi pomóc”. W następnej chwili 

Thjagaradźa zdał sobie sprawę z własnego błędu i zaczął śpiewać pieśń, wychwalającą moc 

Ramy:  

Czy zwykła małpa potrafiłaby przebyć potężny ocean bez mocy Ramy?  

Czyż Lakszmi, bogini bogactwa, zostałaby Jego małżonką?  

Czy oddawałby Mu cześć Lakszmana ?Czy rozumny Bharata pozdrawiałby Go?  

Czy to wszystko zdarzyłoby się, gdyby nie potężna moc Ramy?  

Doprawdy, moc Ramy jest nie do opisania. 

Thjagaradźa rzekł: „Ramo! Zaiste, jestem głupim człowiekiem. Masz ogromną, 

niezmierzoną, nieskończoną, nieśmiertelną moc. Nie potrafiłem rozpoznać twojej mocy”. 

Na tym świecie są trzy rodzaje ludzi, którzy winią Boga. Pierwszymi są ci, którym 

brakuje wiary w Boga. Drudzy to ci, co winią Boga, kiedy nie spełniają się ich pragnienia. 

Trzeci rodzaj ludzi wini Boga z powodu własnych, nieprzezwyciężonych trudności. Czasami 
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wyznawcy krytykują Boga wskutek nieznośnych kłopotów, ale w ich krytyce nie ma 

nienawiści. Prawdziwi bhaktowie nigdy nie obwiniają Boga.  

Jakiejkolwiek działalności oddajecie się w społeczeństwie, róbcie to w duchu służby. Na 

świecie nie ma nikogo, kto nie jest sługą. Bogiem stajecie się dopiero wówczas, gdy 

służycie innym. Dzisiejszym przywódcom brakuje tego zmysłu służby. Wszyscy ludzie na 

świecie związani są działaniem. Karmanubandhini manuśja loke (Człowiek jest na tym 

świecie związany działaniem). Celem naszych narodzin jako istoty ludzkiej jest pomaganie 

innym.  

Ucieleśnienia Boskiej Miłości!  

Powinniście pamiętać, że jesteśmy dziećmi ziemi. Bądźcie jak Partha i słuchajcie 

rozkazów Boga. Kriszna powiedział do Ardźuny:  

Powstań, Dhanamdźajo! Przeznaczenie jest wszechpotężne. Sprawiedliwość zawsze 

wygrywa. Samolubstwo skończy się zniszczeniem. Oto natura dharma jugi. Poznaj 

prawdę (tego, co ma nastąpić). Dhritarasztra może być ojcem stu synów. Ale nie będzie 

ani jednego, aby wykonał dla niego pogrzebowe obrzędy.  

Ardźuna powiedział wówczas stanowczo: „Panie, usłucham Twojego rozkazu”. 

Nakaz Boga jest dla nas zawsze korzystny. Usłuchajcie nakazu Boga i uczestniczcie w 

służbie społecznej, pomyślności społecznej, kontemplacji Boga, medytacji i nabożeństwach. 

Jeśli ludzie będą oddawali się takim działaniom, naród będzie kwitł. Służba społeczna jest 

służeniem Bogu. Służcie innym i oddawajcie cześć Bogu. Nabożeństwo i służba powinny 

iść ręka w rękę. Wszystkie pięć żywiołów jest dziś zanieczyszczonych. Powietrze, woda, 

ziemia są skażone. Wszędzie są okropne dźwięki i wszystko jest skażone. Jedynie ciągłe 

rozmyślanie o Bogu usunie to skażenie.  

Ucieleśnienia miłości! Śpiewajcie imię Boga i doznawajcie boskości!  

(Bhagawan zakończył orędzie bhadźanem Bhawa bhaja harana, wandita ćarana.) 

– Orędzie Bhagawana wygłoszone w Kodaikanal 30 kwietnia 1997 roku 

 

 

 

 

Jeśli masz wiarę i jeśli ciągle utrzymujesz imię Ramy jako swojego stałego 

towarzysza, jesteś przez cały czas w Wajkuncie, czy na Kajlasie, czyli w niebie. Nie są to 

jakieś odległe obszary, do których trzeba docierać krętą drogą; są źródłami ciszy w 

twoim własnym sercu. W żadnym innym miejscu nie masz szansy na bliskość tego 

największego ze wszystkich źródeł radości. Tutaj jest ono tak blisko, tak łatwo do niego 

dotrzeć i jest tak pełne łaski. Jeśli upadniesz, rzadko dostaniesz tę szansę ponownie. Proś 

i otrzymaj to, co cię uratuje, a nie to, co cię zwiąże.  

– Baba 
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UROCZYSTOŚCI W PRASANTHI NILAYAM  

 

CHIŃSKI NOWY ROK  

Głębokim żarem nabożnym cechowały się obchody Nowego Roku Chińskiego 2016 

w Prasanthi Nilayam. Odbyły się one 12-13 lutego, a przybyło na nie ponad 300 

wyznawców z Indonezji, Malezji, Tajlandii, Singapuru, Hongkongu i Australii. Myślą 

przewodnią tegorocznych obchodów było „Uczciwość podstawą życia”.  

Uroczystości rozpoczęły się 12 lutego o godz. 5:00 po południu zapaleniem świętej 

lampy, po czym nastąpiły tradycyjne obrzędy chińskie przy samadhi Bhagawana. 

Później wyznawcy z indonezyjskiego Medanu zaśpiewali święte buddyjskie mantry. W 

przemówieniu powitalnym koordynator obchodów Nowego Roku Chińskiego Billy 

Fong opowiedział szeroko o nakazach i praktykach sadhany, które mogą wieść 

człowieka do celu ludzkiego życia, tj. do uświadomienia sobie boskości. Następne 

przemówienie wygłosił Alwin Leo, koordynator medialny Strefy 3 i członek skrzydła 

młodzieżowego Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai z Australii. Przed jego 

wystąpieniem miała miejsce ofiara muzyczna, na którą złożyły się bhadźany 

instrumentalne, grane na organkach przez grono wielbicieli z Malezji. Leo podkreślił w 

swojej mowie potrzebę sadhany dla opanowania umysłu i rozwijania siły woli - w 

celu dotarcia do wewnętrznego skarbu duchowego. W nawiązaniu do boskiej misji 

Bhagawana, mającej na celu podniesienie człowieka poprzez miłość, uczony mówca 

zauważył, że spuścizną po Bhagawanie są wszyscy jego uczniowie i to właśnie przez 

nich jego miłość przejawi się daleko i szeroko w świecie. Następną częścią uroczystości 

była wiązanka rozmaitych chińskich pieśni noworocznych, z jaką wystąpili bhaktowie 

z wszystkich uczestniczących krajów. Muzyka i melodia tych pieśni napełniły całe 

otoczenie pobożnością i oddaniem. Później śpiewano bhadźany, których melodyjne 

wykonanie poruszyło wszystkie serca. Po krótkich bhadźanach poprowadzonych przez 

uczniów/studentów, uroczystość dobiegła końca wraz z arati o godz. 6.50.  

Śpiewem świętych mantr buddyjskich rozpoczęli uroczystości 13 lutego wyznawcy z 

Dżakarty w Indonezji. Później do zgromadzenia przemówił dr W. K. Rawindran, 

przewodniczący 4. strefy Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai. Wybitny mówca 

przywołał wspomnienie tego, jak Bhagawan hojnie pobłogosławił chińskich bhaktów 

zezwalając w 1977 r. na obchody Nowego Roku w Prasanthi Nilayam. Opowiedział też 

szczegółowo o działalności służebnej, podejmowanej w różnych krajach Strefy 4. 

Następnie przedstawiono wszystkim świeżo wydaną książkę „Inicjatywa działania 

społecznego”, opisującą dzielność służebną w Malezji.  

Powiało radosnym duchem Nowego Roku chińskiego, gdy siedem wielbicielek z 

indonezyjskiego Lampung, nieskazitelnie odzianych w połyskujące, czerwone stroje, 

zaśpiewało wiązankę chińskich pieśni noworocznych. Potem wystąpiła z budzącym 

natchnienie przemówieniem Isabella Chu, sędzia z Hongkongu, która opowiedziała o 
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swoich doświadczeniach wszechobecności Bhagawana Baby, który przemówił przez 

nią na pewnej uroczystości w Hongkongu, sprawiając, że jej improwizowana mowa 

okazała się bardzo udana. Następną częścią uroczystości był chiński taniec. Później 

ukazano osiem cnót chińskich, uszlachetniających i umoralniających człowieka. Były 

to: synowska miłość, braterstwo, poświęcenie, uczciwość, przyzwoitość, 

bezinteresowność, honor i rozróżnianie. Wielkim zakończeniem obchodów Nowego 

Roku było przedstawienie teatralne dotyczące myśli przewodniej tegorocznych 

uroczystości „Uczciwość podstawą życia”. Ukazywało ono znaczenie uczciwości w życiu 

człowieka na przykładzie króla, który na swojego następcę wybrał najuczciwszego 

człowieka, poprzez poddanie grona kandydatów sprawdzianowi, dla poznania ich 

uczciwości. Potem zaśpiewano międzynarodowe bhadźany i pieśni zbiorowe, 

przepojone miłością i oddaniem do Bhagawana, po nich zaś odbyło się symboliczne 

przedstawienie chińskiego tańca smoka.  

 

BHUWANA WIDŹAJAM 

Urzekające przedstawienie pod tytułem „Bhuwana Widźajam” (podbój świata) 

wystawili 21 lutego wielbiciele z okręgu Adilabad w stanie Andhra Pradesz, którzy 

przybyli do Prasanthi Nilayam na swoją doroczną pielgrzymkę. W nowatorski sposób - 

poprzez rozmowę na dworze króla Krisznadewaraji - ukazało ono chwałę Puttaparthi 

oraz misję Bhagawana. Przedstawienie zostało wzbogacone wierszami Bhagawana i 

fragmentami jego wypowiedzi, dotyczącymi istotnych zagadnień omawianych na 

dworze. Przedstawienie wzbogaciły dodatkowo piękne tańce dzieci, dobra 

charakteryzacja i stroje oraz słodkie pieśni.  

 

BURRA KATHA O ŚIWIE I PARWATI   

14 lutego studenci Instytutu Wyższej Wiedzy Sathya Sai przedstawili, posługując się 

odmianą sztuki ludowej zwaną burra katha, boskie zaślubiny Pana Śiwy z Matką 

Parwati. Ową boską opowieść przedstawiło urzekająco trzech studentów. Na 

zakończenie występu zaśpiewali bhadźan „Anandame Sai bhadźana”.  
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Z naszych archiwów 

 

ROZWIJAJ W ŻYCIU POSTAWĘ ŚWIADKA  

 

NIE MARTWCIE SIĘ O DOCZESNE WYGODY  

Nie smućcie się, że Pan poddaje was sprawdzianom i ciężkim próbom oraz 

kłopotom. Dopiero bowiem gdy jesteście sprawdzani, możecie zapewnić sobie 

powodzenie lub uświadomić własne ograniczenia. Potem możecie skupić się na tym, w 

czym macie braki i pracować nad ich pokonaniem zanim dojdzie do kolejnego 

sprawdzianu. Nie powinniście się uczyć do egzaminu w ostatniej chwili; uczcie się z 

dużym wyprzedzeniem i bądźcie gotowi mając niezbędną wiedzę, odwagę i pewność 

siebie, zrodzone dzięki tej wiedzy i umiejętności. To, czego się najpierw nauczyliście, 

musi być wielokrotnie odnowione w umyśle tuż przed egzaminem; nic więcej nie trzeba 

wtedy robić. Oto droga do zwycięstwa.  

Stawiajcie cierpliwie czoła trudnościom  

Wielu smuci się: „Jest powiedziane darszanam papa naszanam (widzenie Pana 

niszczy grzech), ale ja dostąpiłem darszanu nie jeden raz, a wielokrotnie, a zły los mimo 

to mnie nie opuszcza, a cierpię jeszcze więcej”. To prawda, że przyszli, otrzymali darszan i 

zasiali zdobyte tu świeże nasiona - premy (miłości), śraddhy (wiary), bhakti (oddania), 

satsangu (dobrego towarzystwa), sarweśwaraćinthy (pobożnych myśli), namasmarany 

(wspominania imienia Boga) itp. oraz nauczyli się sztuki intensywnej pielęgnacji i 

przygotowywania gleby. Posiali teraz te ziarna na dobrze przygotowanych polach 

oczyszczonych serc. Zanim wyrosną te nowe zbiory, muszą spożyć ziarno już 

zgromadzone - z poprzednich żniw. Kłopoty i niepokoje to owe zbiory zebrane podczas 

poprzednich żniw. Nie martwcie się więc i nie załamujcie się.  

Jeśli ktoś wzywa, abyście pokazali mu jeden tekst, w którym są zwięźle wyłożone 

zasady Sanathana Dharmy (odwiecznej religii), powiedzcie mu o Bhagawadgicie. Jest 

ona esencją Wed, śastr i puran. Jest jak butelka soku owocowego, uzyskanego z kosza 

owoców. Nie wyschnie ani nie zgnije, jak te owoce, ponieważ sok został dobrze 

wyekstrahowany i zabezpieczony. Jego smak i znakomitość utrzyma się do końca tej 

jugi, a potem połączy się z Wedami.  

Linga oznacza po prostu znak, symbol, jest to jedynie pewien znak, który wskazuje 

na połączenie się (laję). To, innymi słowy, obumarcie umysłu i wszelkich poruszeń 

umysłowych, które oznaczają ten przedmiotowy świat. Siwarathri jest dniem, w 

którym księżyc, przewodnie bóstwo umysłu, jest tak blisko laji, jak to tylko możliwe, 

więc odrobina dodatkowego wysiłku owego dnia prowadzi do pełnego powodzenia. 

Sadhaka może przez to osiągnąć całkowite manonaśana (zniszczenie umysłu). 

Urzeczywistnienie polega na tym, że wszystko zostaje wchłonięte przez lingam (symbol 
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Bezpostaciowego).  

Wszystkie istoty są iskrami boskości  

Bóg jest olbrzymim ogniem, a dźiwi (jednostkowe dusze) to iskry, które z Niego 

wylatują. Dźiwi są nieskończenie maleńkimi ułamkami tego samego blasku, ich 

podstawą jest ta sama esencja, jednak wiatr wasan (wrażeń pozostawionych w umyśle 

przez przeszłe czyny) zmiata te iskry, gasi światło i niszczy ciepło. Ten sam wiatr wszakże 

nie może zgasić tamtego ognia, może go jedynie podsycić i sprawić, żeby jego świetność 

jaśniała jeszcze bardziej, ponieważ sankalpa (wola) Boga może jedynie zwiększyć Jego 

chwałę.  

Tak samo jak sny, które widzicie, są kształtowane przez przeżycia, pragnienia i 

rozczarowania ze stanu jawy, przeżycia ze stanu jawy są następstwami waszych 

poprzednich żywotów. Kiedy śnicie, nie wiążecie tamtych zdarzeń i uczuć ze stanem 

jawy, prawda? Uważacie, że są przeżyciami niezwiązanymi z nim, wyjątkowymi i 

prawdziwymi, czyż nie tak? Tak więc, nie uświadamiacie sobie tego, że wasza radość i 

smutek, wasze czyny i reakcje w stanie jawy wynikają wszystkie z waszych przeszłych 

żywotów.  

Gracze nie czerpią tyle radości, co widzowie, więc rozwijajcie postawę widza, draszty 

(świadka). Poszczególni gracze nie zaznają nawet ułamka tej przyjemności, którą czerpią 

"fani" poza granicami boiska. Zauważają każdy błąd i każdą doskonałość w uderzeniu i 

obronie, doceniają co piękniejsze momenty grze. Zatem, aby wyciągnąć największą 

radość z tej gry życia, również powinno się utrzymywać postawę widza, nawet kiedy 

trzeba się wplątać w tę grę.  

Nigdy nie ugnę się przed nikim, w żadnym wypadku. Stąd nie obawiam się. Kłaniam 

się przed premą (bezinteresowną miłością). Pokłaniam się przed prawdą, to wszystko. Nie 

martwcie się o ziemskie wygody i nie proście mnie o te rzeczy, jakby były one ważne. Nie 

marnujcie cennego czasu swojego życia na rozpraszające wątpliwości co do istnienia tutaj i 

teraz Pana w ludzkiej postaci.  

Kultywujcie premę [tj. bezinteresowną miłość] do wszystkich - oto największa 

służba, jaką możecie świadczyć samym sobie, gdyż wszyscy inni to nikt inny jak ty 

sam. Ty również powinieneś pokłaniać się jedynie przed premą i sathją, a nie przed 

nienawiścią, okrucieństwem i kłamstwem.  

– Wybrane z orędzi Bhagawana wygłoszonych podczas świąt Siwaratri.  
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Dr MANMOHAN SINGH ODWIEDZA PRASANTHI NILAYAM 

 

2 lutego 2016 r. odwiedził Prasanthi Nilayam były premier Indii, dr Manmohan 

Singh. Złożył pełen czci hołd przy samadhi Bhagawana Sathya Sai Baby. Przywołał 

wspomnienie tego, jak doznał łaski Bhagawana w czasie rozdania dyplomów 

Instytutu Wyższej Wiedzy Sathya Sai, jakie odbyło się z boskim błogosławieństwem 

Swamiego w 2000 roku, kiedy on był gościem głównym owej uroczystości. 

Wspomniał też, że jest szczęśliwy, że może być tutaj, a przybył po błogosławieństwo 

Bhagawana. Do zastępcy rektora Instytutu, prof. K. B. R. Warmy powiedział, że 

uczniowie i studenci założonych przez Bhagawana Babę szkół i uniwersytetu mają 

wielkie szczęście.  

Wcześniej, dr Manmohan Singh i Rahul Gandhi, członek parlamentu, zostali przyjęci 

przez R. Dź. Ratnakara, członka zarządu Śri Sathya Sai Central Trust. Dr Manmohan 

Singh spędził trochę czasu z K. Ćakrawarthim i R. Dź. Ratnakarem - członkami zarządu - 

oraz Śri Prasadą Rao, sekretarzem tegoż trustu w Prasanthi Nilayam.  

 

 

 

Najlepszą i najprostszą karmą jest powtarzanie imienia Pana; oddawajcie się 

temu zawsze. To odpędzi złe skłonności i nikczemne myśli. Pomoże ci promieniować 

dokoła miłością. 

– Baba 

 

 

 

Widźaja Kumari 

 

Ofiarowując pobożne, pokorne pozdrowienia Panu jako Jego bhaktowie, musimy głęboko 

rozmyślać nad tym, jak zachować Go na stałe w swoich sercach. Najlepszym hołdem dla 

naszego Pana Sai będzie przyswojenie sobie Jego nauk i wcielanie w codziennym życiu Jego 

ideałów. Oprócz bycia dobrym przykładem dla innych na świecie, musimy jako bhaktowie Sai 

poświęcać się służbie ludzkości i starać się wprowadzić pokój na całym świecie. Powinniśmy 

czynić wszelkie możliwe wysiłki na rzecz szerzenia jego wiecznego przesłania - że "Bóg to 

miłość", żebyśmy żyli w miłości, że "kochamy wszystkich, służymy wszystkim" - i działamy na 

rzecz wprowadzenia za naszym przykładem tych prawd do każdego zakątka świata. 
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Składam z serca głębokie pozdrowienia Bhagawanowi Sathya Sai Babie. Zaiste, 

bezwarunkowa miłość Bhagawana do Jego dzieci, w minionych latach i teraz, jest taka 

sama. Słowa nie zdołają jej opisać. Jakże bliska była moja więź z naszym kochanym 

Panem! Jakże bliska, jakże głęboka, jak mocna, jak święta, jak pełna miłości i jakże 

wolna! Moje przywiązanie do jego postaci jest wciąć ogromne i trwa bezustannie od 

roku 1947.  

Najwyższy Pan opuszcza ciało  

W dniu, kiedy trafił do szpitala, założono, że wróci do domu w ciągu dnia lub 

dwóch, jako że my, starsi, byliśmy od początku przyzwyczajeni do jego zabaw "w 

chowanego". Jednak nic takiego nie nastąpiło, choć płynęły dni i tygodnie. 

Niezachwiana wiara jego drogich wielbicieli w to, że będzie z nimi jeszcze przez dziesięć 

lat, utrzymywała ich przy życiu, zaś ufność jego solennym słowom dawała im siłę. W 

końcu przeważyła jego wola, pogrążając całe bractwo bhaktów w oceanie 

bezgranicznego smutku. Wieść rozprzestrzeniła się po całym świecie jak ogień, ku 

niedowierzaniu wyznawców. Pochwyceni w szpony niezmierzonego, nieutulonego 

bólu, męczarni, napięcia i stresu bhaktowie pospieszyli do Puttaparthi ze wszystkich 

zakątków świata. Cały świat patrzył zahipnotyzowany, jak w Prasanthi Nilayam 

(siedzibie spokoju) skupiają się miliony wyznawców. Świat był zadziwiony 

wspaniałym, odpowiedzialnym i podniosłym zachowaniem się tych zrozpaczonych 

tłumów. Najbardziej zadziwiającym widokiem było zaangażowanie nie tylko 

wielbicieli Baby, a także mieszkańców wsi, gotujących jedzenie wzdłuż drogi i 

karmiących głodnych, bez ustanku i wytchnienia. Miliony ludzi na całym świecie były 

jak przyklejone do ekranów, oglądając tygodniami, bez odpoczynku, transmisje na 

żywo i najświeższe sprawozdania. Czy to ten cud, do którego odniósł się Pan podczas 

swoich 85 urodzin? Czy taki jest sens "braterstwa człowieka", jakiego On naucza?  

Widok nieruchomego ciała w szklanej trumnie zdruzgotał osieroconych wielbicieli, 

zatapiając ich w oceanie mroku nie do zniesienia i paląc ich cierpieniem nie do 

wytrzymania. Wszelkie próby powstrzymania łez były bezskuteczne, gdyż halę zalała 

powódź łez. Ciszę przerywało szlochanie i płacz. Wypalone umysły popadły w 

odrętwienie. Bijące serca pogrążyły się w ciszy smutku. Rozłąka z tą boską postacią 

rozbiła rodzinę Sai na kawałki.  

Dopiero po dwóch miesiącach dał mi mój łaskawy Pan wystarczająco dużo odwagi, 

bym odwiedziła jego siedzibę. Oczywiście, załamałam się. Moje kości rozłupały się na 

drzazgi. Ciało trawił mi ogień. Każda komórka drżała jak suche liście i byłam zupełnie 

zdruzgotana tęsknotą za boskim darszanem mojej Matki Sai. Moja męczarnia była nie 

do opisania, gdyż byłam od wielu lat bardzo przywiązana do jego boskiej postaci, 

poprzez darszan, sparszan i sambhaszan (widzenie, dotyk i rozmowę). Po jakimś czasie 

jednak współczujący Pan nawiązał kontakt z moją wewnętrzną świadomością i mój 

udręczony umysł uspokoił się. Moje płonące ciało ochłodziło się i tajemniczo coś sobie 

uświadomiłam. Wszystkie wspomnienia i przeżycia związane z boską postacią 

przeleciały mi jedna po drugiej przez myśl niezwykle żywo i potwierdziły, że Pan nie 
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może być ani przez chwilę daleko od oddanej Mu osoby.  

Bez pośpiechu, w zadziwieniu, rozglądałam się, bo doznałam poczucia 

wszechobecności Pana wszędzie, we mnie i wokół mnie. Powietrze przesycał 

wspaniały zapach. To żywe przeżycie wprawiło mnie w błogość i poczułam boskie 

wibracje, które udowodniły mi, że mój Pan, nawet bez postaci, jest niezmiennie tutaj. 

Mocą swojej łaski, odsłonił swą boskość, podnosząc zasłonę maji i wylał mnóstwo 

swej niezrównanej, czystej miłości, tak jak zawsze. Owa boska woń umożliwiła mi 

powrót do zwykłego stanu i zaiste uświadomiłam sobie, że On JEST w naszym 

wnętrzu. Tak, oczywiście. Jest we mnie i wszędzie wokół mnie. Ta przemiana, której On 

sobie życzył przez wszystkie te lata, teraz nastąpiła. Nie bez powodu Pan maji tak dużo 

mówił o maji. Każdy bhakta musi pojąć prawdziwą istotę maji, aby doznać tego, że 

jest On zawsze z nami. Zaznałam tej przemiany w sobie i wszędzie wokół siebie, sercem 

i duszą. Hala Sai Kulwant - jakże błogosławiona! - sprawiała wrażenie, piękna, ciszy i 

spokoju, a zarazem - potęgi. Wszędzie królowały porządek, oddanie, godność i 

dyskrecja, ukazując jedność. Każdy był zatopiony w ciszy, ciesząc się jak zawsze 

wszechobecnością naszego Najukochańszego Pana. Twarze wszystkich ukazywały 

wyraźne oznaki wpływu Jego kochającej łaski, potwierdzając ich determinację, by 

przestrzegać jego nakazów.  

Przez lata my, starsi wielbiciele, bawiliśmy się z młodym Balą Sai w chowanego, a 

teraz nasz najukochańszy Pan w swoim nieskończonym, bezpostaciowym stanie, dalej 

bawi się z nami w tę grę. Nigdy nie widzieliśmy wcielonego Ramy, Kriszny, Sai z Śirdi, 

Jezusa Chrystusa, Buddy itp., a jednak mamy pełną wiarę w tych niewidocznych 

awatarów. Powinniśmy uważać się za największych szczęśliwców z uwagi na to, iż 

widzieliśmy na własne oczy największego Awatara wszystkich czasów, żywego Boga.  

Na każdym darszanie nasze oczy radośnie napawały się Jego piękną postacią, a ciała 

nasze kołysały się w zachwycie. Teraz, usadawiając Go na tronie naszego serca, nasze 

oko mądrości w pełni uświadamia sobie Jego obecność w naszym wnętrzu. Jakże 

wdzięczni jesteśmy i być powinniśmy temu współczującemu Panu, który jest na 

zawsze ponad naszym ludzkim postrzeganiem! Pan zaszczycił nas jakże wieloma 

wspaniałymi cudami, nigdy wcześniej nie widzianymi i nie słyszanymi. Cicho wzniósł 

nas od bhakti do madhura bhakti, tj. z poziomu oddania do poziomu najwyższego 

oddania. Któż kiedykolwiek potrafi ocenić Jego współczucie? Jeśli uważamy, że gopiki 

miały szczęście, iż były blisko Kriszny lub małpy miały szczęście, gdyż Rama wybrał je 

do swojej misji, jakże wielkimi szczęśliwcami powinniśmy być z powodu uczestnictwa 

od lat w misji Sai, w Jego obecności i pod Jego osobistym kierownictwem! 

Współczucie naszego Sai Ramy przekracza wszelkie granice.  

Promienny symbol miłości i jedności  

Boskość przyniosła mi cudowne urzeczywistnienie. Samadhi (grobowiec), pojawiło 

się przede mną wytworne i przepiękne iskrząc blaskiem i wspaniałością – to było 

prawdziwe, namacalne odzwierciedlenie miłości naszego ukochanego Pana. Pojawiło 

się na tym samym świętym miejscu, gdzie nasz Ukochany Pan spędził z nami tak wiele 
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godzin swojego cennego czasu. Na tej świętej ziemi, w tym błogosławionym miejscu, 

nasz Pan przebywa jako Parabrahma (najwyższa rzeczywistość) z całą chwałą i 

zwierzchnictwem. Tutaj mieszka król miłości, na tronie miłości, z bronią miłości, na 

swoim wiecznym darbarze (królewskim dworze) miłości. W tym świętym miejscu nasz 

Pan zsyłał obficie swoją żywą miłość, chodził i rozmawiał rozprzestrzeniając swoje 

orzeźwiające fale miłości. Trzymanie całego wszechświata pod swoim baldachimem 

miłości - zaspokajanie pragnienia każdego serca swoją nieskończoną miłością, budzenie 

ową boską miłością każdego umysłu - jest lepsze niż wszystko inne i przekracza ludzkie 

wyobrażenie czy postrzeganie. Nie przez dzień czy dwa, ale przez przeszło sześćdziesiąt 

jesieni, miliony otrzymywały niewiarygodne dary i w milionach serc kryją się 

wspomnienia Jego bezgranicznej miłości.  

Pomnik samadhi jest nasycony złotym dotykiem naszego Najukochańszego Pana, a 

boskie ślady jego lotosowych stóp przesycają wszystko Jego bezkresną miłością. To 

święte miejsce jest uświęcone i oczyszczone krystalicznie czystą miłością tego 

ucieleśnienia miłości. Jest symbolem miłości, miłości i miłości w wiecznym oceanie 

miłości. Każde ziarnko piasku i każda drobinka kurzu mówią wiele o jego chwale i 

wielkości. Wyraźnie czułam wibracje ogromnego humoru Pana, radosnych słów, 

zdumiewających cudów i zawsze świeżych wspomnień. Z pewnością, nieuchronnie ta 

boska spuścizna zadziwi każdego i zastanowi, a jednocześnie ogrzeje wewnętrzną 

radością i spokojem.  

amo samadhi jest potężne i solidne, promieniejące silnymi wibracjami i budzi żywe 

uczucia. Jest częścią Jego najwyższej miłości, pokazującej najradośniejsze cuda, 

prawdziwie udowadniając mi i tym, co doświadczają tego zjawiska, istnienie Pana, 

niewidzialnej, a mimo to odczuwalnej rzeczywistości. Bez wątpienia daje to olbrzymią 

siłę i oddanie naszej wierze. Kochający Pan nigdy nie chce, aby jego dzieci za nim 

tęskniły i swoim kochającym dotykiem pochodzącym z wnętrza, usuwa twardy guz w 

wyschniętych sercach. Oto jego ogólny plan dla każdego - aby wszyscy radowali się i 

czuli jedność ze wszystkim. Jest to cudowny, żyjący pomnik słodkich wspomnień, żywo 

odsłaniający jego tożsamość. Jest to duchowa, uzdrawiająca świątynia 

Sarwadewatatithy (Tego co jest ponad wszystkimi bogami i boginiami), ujawniającego 

siebie jako obecność Boga we wszystkich. Jest to zaprawdę Pratjaksza Paripurna 

Premawatara (doskonałe wcielenie miłości), zawsze i na wszystkie sposoby. Dzięki 

łasce Pana, każdy starający się uświadomić sobie swą wrodzoną boskość, czerpie pokój 

i jest coraz bliżej Pana jako Jego godne dziecko.  

Ofiarowując pobożne, pokorne pozdrowienia Panu musimy jako Jego wielbiciele 

głęboko rozmyślać nad tym, jak zachować Go na stałe w swoich sercach. Najlepszym 

hołdem dla naszego Pana Sai będzie przyswojenie sobie jego nauk i wcielanie w 

codziennym życiu jego wzorców. Musimy być wzorem dla innych na świecie i 

poświęcać się służbie ludzkości starając się wprowadzić pokój na całym świecie. 

Powinniśmy czynić wszelkie możliwe wysiłki na rzecz szerzenia jego wiecznego 

przesłania - że "Bóg to miłość", życia w miłości, kochania wszystkich, służenia 
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wszystkim - i na rzecz tego, by prawdy te, za naszym przykładem trafiły do każdego 

zakątka świata.  

Oprócz starań na rzecz pełnego podtrzymywania projektów ustanowionych przez 

Sai, powinniśmy razem, z całą stanowczością, wdrożyć na świecie o wiele więcej 

cudownych przedsięwzięć, mając Go jako siłę kierującą nami z naszego wnętrza. 

„Kochajcie wszystkich, służcie wszystkim” nie pozostanie wówczas tylko mantrą w 

każdej głowie i sercu, ale będzie wcielane w życie przez każdego z nas, na ile się tylko 

da, poprzez poświęcanie swego ciała, które on nam dał, na niesienie ludzkości 

bezinteresownej służby pełnej miłości. Tak właśnie możemy spełniać życzenie naszego 

Pana - pokazując Jego nauki i udowadniając w ten sposób, iż jesteśmy godni być Jego 

ukochanymi dziećmi.  

– Widźaja Kumari jest autorką słunnej, uwielbianej książki „Anjatha Śaranam Nasti” (Nie ma 

innego schronienia niż Ty) i wielu innych książek o Bhagawanie Sathya Sai Babie.  

 

 

 

Blask boskiej chwały  

 

CZY ZNASZ BOGA ?  

 

W 1992 roku grono przyjaciół z naszego Ośrodka Sai w St. Paul w stanie Minnesota 

pojechało, aby zobaczyć Swamiego. W owym czasie mój poziom cukru we krwi 

wynosił ponad 420 jednostek, a wzrok stał się tak zamglony, że do czytania książki 

potrzebowałem silnych okularów. Lekarze chcieli podawać mi insulinę z uwagi na 

cukrzycę, ja zaś nie miałem ubezpieczenia medycznego. Nadal nie mam żadnego 

ubezpieczenia medycznego. Z powodu mojego urazu głowy rzucają okiem na moje akta 

medyczne i mówią: „Niemożliwe, że pan żyje”. Specjalista od oczu powiedział, że mam 

uszkodzenie oka, które jest nie do odwrócenia. Nie wiedziałem, co począć.  

Moja matka była sparaliżowana od 1974 roku i miałem nadzieję, że Swami zrobi dla 

niej jakiś mały cud. Napisałem list, w którym oznajmiłem: „Drogi Swami, proszę, zrób 

jakiś mały cud dla mojej matki. Dzięki”. Moja grupa dostąpiła interview, ale ja całkiem 

zapomniałem o tamtym liście (kiedy znajdę się tak blisko Swamiego, jestem pogrążony 

w błogości). Płynęły dni i w związku z listem nic się nie zdarzyło. Nawet jeśli jesteś w 

pierwszym rzędzie, On może „tańczyć wokół ciebie walca”. W ostatni dzień naszego 

pobytu siedziałem w pierwszym rzędzie i wyciągnąłem znowu ku niemu tamten list. 

Podszedł prosto do mnie i rzekł: „Wait”. Poczułem piękny spokój i wiedziałem, że zrobi 
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coś dla matki. Potem w samolocie, w drodze powrotnej wyjąłem książkę i zacząłem 

czytać. Żona powiedziała: „Gdzie są Twoje okulary”? Czytałem bez tamtych szkieł 

powiększających. Po powrocie odwiedziłem matkę i powiedziałem jej, że Swami 

wyleczył mnie z cukrzycy. Zaczęła płakać, bo modliła się codziennie do Swamiego o 

uzdrowienie mnie. Teraz, trzy lata później, kiedy sprawdza swój cukier we krwi, jest on 

wciąż na zwykłym poziomie i mogę czytać najmniejszy druk bez okularów. Zatem 

zrobił cud. Dziękuję Ci, Swami! 

Kiedy ma się do czynienia z Bhagawanem Sathya Sai Babą, powinno się rozpoznać, 

kim On jest. Swami oświadczył: „Moje cuda są moimi wizytówkami. Powinniście mnie 

prosić o moją premę (miłość), moją łaską”. Przeszedłem najbardziej niewiarygodne 

problemy finansowe. Zapytałem wewnętrznie Swamiego - dlaczego. I dowiedziałem 

się jednej rzeczy. Jeśli dążycie do królestwa niebios, jeżeli chcecie radości, błogości i 

miłości Swamiego w głębi swojego serca, jeżeli największym pragnieniem waszego 

serca jest odczuwanie i zaznawanie radości, miłości i błogości Boga, jeśli jest to 

waszym najgłębszym i najszczerszym pragnieniem, Swami się wami zaopiekuje. I 

napełni was radością i błogością, jakiej pragniecie. Oto jedna z postaci Jego łaski. 

Gdybyście mogli zobaczyć bezstronnie własne przeszłe żywoty - swoje wewnętrzne 

skazy, słabości, własne ego zaplątane w zmysły, ciało i sprawy tej planety - i 

gdybyście mogli zobaczyć cenę i walkę, jaką musicie przechodzić, aby stać się wolnymi, 

wyzwolonymi i jednością ze Swamim na płaszczyźnie duchowej, ujrzelibyście 

olbrzymią pracę, jaką trzeba wykonać dla osiągnięcia tego celu. I obiecuję, że jeśli ktoś 

zapłaci 10 centów, Swami zapłaci 90 centów! Moje kłopoty finansowe są niczym w 

porównaniu z tym, jakie mogłyby być i jakie powinny być, gdybym nie był ze 

Swamim. Musiałbym spędzić przynajmniej jedno lub dwa życia jako żebrak w Indiach 

lub jakiejś innej części świata. Taka jest łaska Bhagawana Sathya Sai Baby.  

Nie sposób ocenić miłości, jaką ma dla nas Bhagawan Baba. Nie potrzebuje naszych 

pieniędzy. Swami nie potrzebuje nas nawet do prowadzenia służby na rzecz innych 

ludzi. Ta służba jest dla nas. Chce, żebyśmy prowadzili służbę na rzecz innych po to, 

aby otworzyły się nasze serca, abyśmy się zmienili i przestali myśleć jedynie o tym 

ciele, tym koncie bankowym, tej małej rodzinie czy tych przyjaciołach. Chce, żebyśmy 

stali się nieskończeni. Chce, abyśmy stali się uniwersalni. Chce, abyśmy patrzyli na 

każdą duszę na tej planecie i widzieli własnego brata i siostrę - a nie jedynie na 

krewnych ze swojej rodziny, czy kolegów ze szkoły, ale na każdą duszę, nawet naszych 

wrogów. Oni też są dziećmi Boga. Po to właśnie Swami jest tutaj. To jest łaska, 

sposobność, jaką zyskaliśmy.  

– Wybrane z artykułu Sama Podany'ego w książce „Encounters with Divinity”  

[Spotkania z Boskością]. 
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Pomyślność oznacza kierowanie umysłu w stronę Bogu. To wymaga uwolnienia się od 

odziedziczonych zwierzęcych skłonności w człowieku. Jest to sposobność do rozpoznania 

wszechobecności Boskości we wszystkich istotach i we wszystkich rzeczach. Z tego zaś 

wynika, że kogokolwiek byś czcił czy potępiał, czcisz i potępiasz Boga. Musisz iść za 

zaleceniem: zawsze pomagaj, nigdy nie krzywdź. Każda ludzka istota ma święte cechy, 

oparte na jej Śiwatwam (boskiej esencji). Stąd też człowiek powinien uświadomić sobie 

własną, wrodzoną Boskość, choć ciało ma złożone z pięciu żywiołów. 

– Baba 

 

 

Ćinna Katha /przypowieść/ 

 

OD KOHAM DO SOHAM  

 

Kiedy Pan Rama, zabiwszy Rawanę, powrócił do Ajodhji, przejął po swojej 

koronacji władzę nad królestwem. Pewnego dnia przyszła do niego Kajkeji i 

powiedziała błagalnie: „Drogi synu! To przeze mnie musiałeś przejść tyle trudności. 

Moje przywiązanie i pycha były odpowiedzialne za twoje cierpienie. Teraz powiedz mi, 

w jaki sposób mogę odpokutować popełniony przez siebie grzech”. Rama rzekł: 

„Matko! Zrobię, co sobie życzysz. Najpierw weź kąpiel w rzece Saraju. A potem patrz, 

słuchaj i poznawaj wszystko, co się tam dzieje”. Zgodnie z tym Kajkeji poszła ze swoimi 

towarzyszkami do rzeki, wzięła w niej kąpiel i rozejrzała się dokoła. Zobaczyła tam 

kozy i owce, pasące się na zielonej trawie i nieustannie beczące: mee, mee.  

Kiedy Kajkeji powróciła, Rama spytał ją: „Matko! Czy poszłaś do rzeki Saraju? Jakie 

widziałaś zwierzęta? Co one tam robiły?”. Kajkeji rzekła: „Drogi synu! Widziałam tam 

kozy i owce, które beczały przez cały czas "mee, mee". To jedynie ich natura. Czyż nie 

tak”?. Rama spytał wtedy Kajkeji, co oznacza mee. Ale Kaikeji nie umiała udzielić 

odpowiedzi. Wówczas Rama powiedział: „Mee oznacza poczucie "ja" (ego). Jeśli 

człowiek utożsamia się z ciałem i mówi 'ja, ja', jakże może wówczas uważać się za 

lepszego od owiec i kóz? Powinien uwolnić się od swojego ego i zrozumieć, co jest 

prawdziwym "ja". Wtedy będzie wiedział, kim naprawdę jest. Oto sedno wiedzy 

wedanty. 

Ludzie ciągle pytają: kim jesteś? kim jesteś? Nigdy nie pytają siebie: kim ja jestem? 

Jeśli człowiek od własnych narodzi do śmierci nie wie, kim jest, jakiż z tego pożytek? 

Zadając po narodzinach pytanie koham (kim jestem?), człowiek powinien wiedzieć i 

powiedzieć soham (jestem Tym), zanim umrze.  
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FORUM ABSOLWENTÓW 

 

Edukacja Swamiego w moim życiu  

w świecie korporacji 

 

C. Gopal Rao 

 

Przypisuję swoje powodzenie ochronie ze strony Swamiego i jego łasce, głównie zaś 

niesamowitemu szkoleniu, jakie otrzymałem u jego lotosowych stóp.  

W niniejszym artykule napiszę szczegółowo, co stworzył On dla mnie jako dla 

swojego studenta, a co spowodowało trwałe zmiany i zapewniło mi siłę w moim życiu 

w świecie korporacyjnym. Czterema najważniejszymi rzeczami, które miały wpływ, są: 

(1) służba, (2) uczestnictwo, (3) bycie obecnym, (4) uczciwość. 

Służba  

Moje życie z Bhagawanem rozstrzygnęło o moim życiu. Większość istot ludzkich 

wybiera między zarabianiem na życie a służeniem. Kiedy uzmysłowiłem sobie, że to 

życie jest po to, aby służyć, zacząłem dociekać, czym jest służba i jak przełożyć ją na 

życie w korporacji.  

Służba powinna być sewą, czyli służeniem Panu poprzez ludzi. Zatem ludzie, którym 

służymy, w istocie świadczą przysługę nam. Nie jest odwrotnie. Przyjmują naszą 

służbę i w ten sposób sprawiają, że nasze życie jest przydatne. To uczyniło mnie 

pokornym i stworzyło stan, który nazywam ‘byciem uczniem’ lub który mistrzowie Zen 

nazywają "umysłem początkujących".  

Swami stworzył kiedyś zdjęcie, na którym widać było jak rozmawia sam ze sobą. 

Dając mi je, powiedział: „Oto adwaita w czynie. Traktuj wszystkich jak Swamiego i 

siebie także jak Swamiego. Trudność powstaje wówczas, gdy drugi Swami źle się 

zachowuje. Wtedy pozostań tym dobrym Swamim. Oto adwaita w praktyce”. 

To zmieniło mój sposób patrzenia na przełożonych, wydawane mi polecenia i na 

moją pracę. Już nie była to droga do tego, aby wznieść się na szczyt, ale sposobność do 

wykonywania pracy tak dobrze, by całkowicie mnie pochłonęła. Moja praca jako 

zatrudnienie zniknęła i stało się tak, że praca i zabawa stały się jednym. Przestałem 

wzdragać się przed odpowiedzialnością. Byłem znany starszym od siebie i przełożonym 

jako ten, na którym można polegać, jeśli chodzi o wykonanie jakiegoś zadania. 

Skończyło się dla mnie "chodzenie do pracy". Rodzina musi naciskać na mnie, abym 

udał się spać. Jestem w stanie pracować 18 godzin na dobę. Nie doświadczam napięcia. 

Jestem żywy, energiczny i pełen zapału.  

Uczestnictwo  
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Kiedy zostałem po raz pierwszy pobłogosławiony interview, Swami pobłogosławił 

mnie przez poklepanie mnie po głowie i zapłakałem. Powtarzał jedną rzecz: „Życie jest 

grą - graj w nią”. W tym czasie był to dobry żargon. Ale kiedy rozwinęło się moje życie 

jako studenta w Puttaparthi, Bhagawan kazał mi zaśpiewać dla niego bhadźan w 

Kodaikanal, zażądał, abym wygłosił przemówienie w akademiku, pozwolił mi 

wielokrotnie masować sobie stopy, zapewnił, że dobrze mi idzie nauka i że biorę udział 

we wszystkich zajęciach uzupełniających program nauki. Wtedy po prostu poczułem 

wdzięczność, iż spełnia On wszystko, o co się wcześniej modliłem.  

Muszę tu wspomnieć, że nie mam żadnych szczególnych uzdolnień - nie umiem grać 

na żadnym instrumencie, nie potrafię dobrze śpiewać, nie mam zbyt wiele pewności 

siebie. Później zacząłem sobie uświadamiać, co Swami zrobił dla mnie. Kazał mi brać 

udział w grze życia. To uczyniło mnie graczem. Gracz idzie na całego. Nie kłopocze się 

swoim wizerunkiem i nigdy nie żywi urazy, gdy inny gracz osiągnie lepszy wynik od 

niego. Jeśli upadnie, robi tylko jedno - wstaje i gra znowu. Ostatecznie wychodzi jako 

silniejsza osoba. Ten sposób bycia zwiększył moją pewność siebie i powoli zacząłem 

czerpać siłę z własnego wnętrza oraz widzieć, w czym jestem - lub mogę być - dobry. 

Zrozumiałem, jaki mogę wnieść wkład do zespołu i co mogę w zespole wykonać. 

Zacząłem raczej wyrażać własną siłę, niż ukrywać swoje słabości. Przestała mnie 

onieśmielać widoczna świetność innych - lepsze stopnie naukowe z uniwersytetów, 

wytworny wygląd, używanie specjalnego języka, polityka itp.  

Po prostu przestałem porównywać się z innymi i skupiony byłem raczej na tym, co 

mogę zdziałać. Inną rzeczą, jaką odkryłem, było to, że dopóki angażuję się w życie i 

podejmuję inicjatywę, mam niesamowitą żywotność. W ciągu ostatnich 12 lat, mimo iż 

miałem małe wzloty i upadki, jeśli chodzi o zdrowie, nie wziąłem ani jednego dnia 

chorobowego. Nawet, kiedy cierpiałem z powodu wypadnięcia dysku [w kręgosłupie], 

nadal pracowałem przewodząc pewnemu programowi, leżąc na podłodze i 

rozmawiając 15 godzin dziennie przez 4 dni z rzędu. Spójrzcie na energię Bhagawana; 

jest jej pełen i dowiedziałem się, że jest aktywny nie dlatego, iż jest On energią. Ma 

energię, bo jest aktywny.  

Być obecnym 

Wypowiedzi Bhagawana: ‘Najistotniejsza jest wiedza ogólna + zdrowy rozsądek’ 

oraz ‘Istnienie traci się stając się, a życie traci się marząc” są być może najmądrzejszymi, 

jakie kiedykolwiek słyszałem.  

Nie można być doskonałym w czymś, w czym nie jest się obecnym. Swami nauczył 

mnie, iż wszystko jest święte. Nic nie jest nieświęte. Nic nie jest błahe. Pamiętam, jak 

podkreślił, że podczas podawania sambaru (potrawy złożonej głównie z soczewicy), 

muszę mieszać za każdym razem, gdy nalewam, aby żadne warzywa nie osiadły na 

dnie garnka. Nalegał, abym jutowe worki traktował z taką samą troską, jak 

traktowałbym składane przez siebie sari; na próbie przedstawienia teatralnego w 

kubku musiało być trochę płynu, żeby, gdy odgrywałem picie herbaty z tego kubka, 

wyglądało to prawdziwie. ‘Bycie obecnym’ pozwoliło mi uzyskać rzadką cechę 
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przywódczą, zwaną charyzmą. Charyzma nie polega na tym, abyśmy dobrze wyglądali 

czy mieli dobry styl. Jest to umiejętność przyciągania uwagi dzięki przebywaniu w 

czasie teraźniejszym. Jest skutkiem bycia obecnym, a nie przebywania gdzieś indziej. 

Jest to wynik bycia tu i teraz.  

Wykonuję teraz swoją pracę dla swojej pracy, a nie dla dorabiania się. Pozdrawiam 

kogoś, aby go pozdrowić... a nie jako formalność. Ludzie w rozmowach czują, że "jestem 

tutaj"; jestem dla nich dostępny. To pozwoliło mi zainteresować się ludźmi. Ciekawi 

ludzie są zainteresowani. 

Uczciwość 

Choć przedstawiana jest tutaj jako ostatnia, cecha ta - muszę podkreślić - jest 

najistotniejsza. Swami podkreśla, iż uczciwość to jedność myśli, słów i czynów. Jest to 

tym samym, co bycie całym i kompletnym, bo niczego nie brakuje. Im bardziej 

przestrzegałem uczciwości, tym mocniej doznawałem wysokiego poziomu poczucia 

własnej wartości, własnej godności i pewności siebie. Moje słowo miało znaczenie. 

Nauczyłem się, iż drogą do uczciwości jest szanowanie własnego słowa jak siebie 

samego. Jeżeli nie jestem swoim statusem, swoją pozycją społeczną, swoim ciałem, 

swoimi myślami i opiniami, to na najgłębszym poziomie, do którego docieram szukając 

odpowiedzi na pytanie "kim jestem?", stwierdzam, że jestem własnym słowem.  

W świecie korporacji liczy się twoja reputacja. Wyobraź sobie, że znają cię i szanują 

jako tego, kto wywiązuje się na czas z tego, co zapowiedział, że zrobi. Jeżeli chodzi o 

odpowiedzialność, według moich ocen uzyskałbym 100%. Przełożony mój rzekłby: 

„Możesz nie być tak olśniewający jak inni, ale można na tobie w pełni polegać. Inni 

powiedzą, że coś zrobią, ale tego nie zrobią. Ty będziesz dowodził, że potrzeba ci więcej 

czasu, ale zawsze wywiążesz się w zapowiedzianym przez siebie czasie. Mogę ci ufać”. 

Uczciwość równa się zdobywaniu zaufania. Uczciwość, prawda, bycie 

prostolinijnym, dotrzymywanie obietnic, trzymanie się własnych wzorców i zasad - to 

właśnie ukształtowało mój charakter i uczyniło ze mnie tego, kim jestem dzisiaj i jak 

jestem znany ludziom wokół mnie. Oczywiście, nie oznacza to, że jestem doskonały. 

Łamię swoje obietnice, jednak można mi wierzyć, że to wyznam, posprzątam bałagan i 

z czasem dowiodę swojego słowa i odzyskam stracone zaufanie. Nie usprawiedliwiam 

swojego łamania własnych obietnic.  

Uczciwość zmusiła mnie również do tego, abym nie był zbyt rozsądny odnośnie do 

samego siebie. Nierozsądny nie znaczy bezmyślny względem innych, ale to, że nie 

przyjmuję własnych usprawiedliwień i powodów, dla których nie zrobię tego, co 

zapowiedziałem. Nierozsądna osoba osiąga cudowne i przełomowe wyniki. Rozsądna 

osoba tworzy uzasadnienia, które jednak są przeciętne i zbyt rozsądne.  

Rozmowy i spotkania ze Swamim były najlepszym kształceniem, najwyższym 

stopniem naukowym, jaki kiedykolwiek można otrzymać. Instytut nauczył mnie 

myśleć, a Swami nauczył mnie żyć!  
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Pierwszą lekcji jogi jest pokonanie kamy (pragnienia). Wolę trzeba urabiać jako 

narzędzie korzystnego czynu, zaś czyn musi przyczyniać się do potrzeby zdobywania 

mądrości, która obdarza w okamgnieniu świadomością rzeczywistości. 

– Baba 

 

 

Kącik studencki 

 

BAL WIKAS - BOSKA DROGA DO PRZEMIANY  

Komal Kumari  

 

Sanskryckie określenie bal wikas oznacza "rozkwitanie dziecka". Celem Bal Wikas 

Sathya Sai jest wychowanie pokolenia chłopców i dziewcząt, które ma czyste sumienie. 

Oto podstawa wielkiego ruchu zapoczątkowanego przez Bhagawana Babę dla 

przywrócenia dharmy na świecie. Rozpoczęty w roku 1969 - dla dzieci powyżej 6 roku 

życia, kształci je treścią czerpaną ze starożytnych pism świętych, przy pomocy 

opowieści, przedstawień teatralnych, śpiewania bhadźanów itp.  

Bal Wikas to nie tylko wychowanie dziecka; jest sednem wszelkiej duchowej 

wiedzy. Jest to educare dla loka wikas; uzupełnia oświatę szkolna kładąc nacisk na pięć 

zasadniczych wartości ludzkich: satję, dharmę, śanti, premę i ahimsę.  

Ostatecznym celem Bal Wikas jest to, aby dziecko uświadomiło sobie, że mieszka w 

nim Boskość. Dziecko jest nieświadome swojej boskości, mimo iż ma czyste serce, jest 

łagodne fizycznie i ma wrażliwy umysł oraz rodzący się rozum. Poprzez wspomnianych 

pięć sposobów nauczania, dzieci powoli przyswajają sobie wartości. Wszystkie te 

sposoby mają umożliwić dziecku uświadomienie sobie, że Bóg istnieje, a człowiek jest 

boski.  

To prawda, że Bal Wikas jest boską drogą do przemiany, gdyż wywołuje 

powszechne i wieczne wartości ludzkie oraz zapewnia głęboki wgląd moralny w 

wielkie, trwałe cywilizacje świata. Pomaga tworzyć powszechne i niezmienne podłoże 

oraz daje dziecku trwałe poczucie tożsamości, poprzez łączenie całościowo edukacji 

duchowej ze świecką. To tworzy podwalinę pod rozwój spójnej osobowości. Osobiście 

uważam, iż Bal Wikas Sathya Sai jest boską ścieżką, która rozwiąże wszystkie trudności 

tego świata.  

– „Sri Sathya Sai Bal Vikas: The Path Divine” [Bal Wikas Sathya Sai - boska ścieżka] 
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Rady Swamiego dla uczniów i studentów  

 
 
 
 

NOWINY Z OŚRODKÓW SAI 
 

N E P A L 

Z wielką radością i pobożnością obchodzono w ośrodkach Sathya Sai w Nepalu 

święta bożonarodzeniowe. Przeprowadzono kółka studyjne, dla omówienia 

podobieństw w żywotach i przesłaniach Jezusa Chrystusa i Bhagawana Baby. Podczas 

owego święta dokonano w miejscowości Pokhara uroczystego otwarcia Ośrodka Usług 

Zdrowotnych im. Sathya Sai, który ma świadczyć usługi kliniczne i diagnostyczne, w 

tym badania krwi, elektrokardiogram, badanie trzustki, rentgen, wideo-rentgen; ma 

także rozdawać lekarstwa, a wszystko to bezpłatnie. Już pierwszego dnia grono 30 

medyków - 9 lekarzy, 11 pracowników przeszkolonych do pomagania lekarzom i 10 

aptekarzy świadczyło usługi 150 pacjentom i rozdało leki. Częścią tychże usług było 

wykonanie 68 badań krwi na obecność zapalenia wątroby, 44 badań ECG, 68 badań 

PFT oraz 68 badań naddźwiękowych.  

Podczas obchodów świąt bożonarodzeniowych Śri Sathya Sai Central Trust z Nepalu 

wręczył klucze do nowo zbudowanego domu rodzinie, która doznała strat w czasie 

trzęsienia ziemi w Katmandu w ubiegłym roku. Dom zbudowany z bloków 

cementowych i opatrzony cynkowanym, metalowym dachem, składa się z dwóch 

sypialni, małej kuchni i łazienki. . 

Około 200 ludzi wzięło udział w uroczystości położenia kamienia węgielnego pod 

Projekt Dostarczenia Wody Pitnej im. Sathya Sai do wsi Baraha w górach okręgu 

Gorkha. Doznała ona ciężkich szkód podczas silnego trzęsienia ziemi w ubiegłym roku. 

Przedsięwzięcie to zapewni wodę 70 rodzinom, służąc łącznie około 350 ludziom.  

 

S U R I N A M  

W ramach ogólnoświatowego przedsięwzięcia „Służ Planecie”, młodzież Sathya Sai z 

Surinamu przeprowadziła 31 października 2015 Marsz dla Wartości. Radośnie wzięli w 
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niej udział członkowie Organizacji Sai wraz z rodzinami, przyjaciółmi oraz mieszkańcy. 

W stolicy, Paramaribo, w 4-kilometrowym marszu uczestniczyło łącznie 140 osób w 

wieku od czterech do siedemdziesięciu pięciu lat. Podczas rejestrowania się, uczestnicy 

wybierali jakąś wartość ludzką i otrzymywali opaskę z nią jako duchowe ćwiczenie. 

Przeprowadzono gry oparte na wartościach ludzkich, takie jak "Łowienie wartości", 

której uczestnicy szukali liter tworzących jakąś wartość. Inna gra, „Zbijanie 

negatywności”, polegała na przewracaniu kulą butelek z wypisanymi na nich 

ujemnymi wartościami.  

 Wszystkie gry prowadziła młodzież Sai. Młodzież ta namalowała także 

transparenty i chorągwie z cytatami na temat wartościach ludzkich, które były niesione 

podczas pochodu. Rozdano nagrody uczestnikom za ubranie się stosownie do myśli 

przewodniej tego wydarzenia, a było nią „Zazieleń się [bratając się z przyrodą]”. Dzień 

był pełen zabawy i radości podkreślającej duchowy temat i przesłanie ludzkich 

wartości.  

 

B A H R A J N 

Członkowie Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai z Bahrajnu przeprowadzili na 

przestrzeni 90 dni różne działania dla uczczenia 90. Urodzin Bhagawana. Jedno z nich, 

sadzenie drzew, podjęła młodzież Sathya Sai w ramach zeszłorocznego przedsięwzięcia 

„Serve the Planet”. Dnia 24 września 2015 roku w Szkole Indyjskiej posadzono 90 

owocowych i dających cień drzew oraz kwitnących roślin. Radośnie i z zapałem 

uczestniczyło w tym około stu ludzi, włącznie z dziećmi, młodzieżą, ochotnikami z 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai i nauczycielami ze Szkoły Indyjskiej. 

Uroczystość rozpoczęła się śpiewaniem piosenek dotyczących wartości ludzkich. 

Uczyniły to dzieci, które przeszły w pochodzie z tablicami ukazującymi pięć wartości 

ludzkich, po czym złożyły je obok miejsca, gdzie miały być sadzone drzewa. Potem 

dzieci posadziły młode drzewka, kładąc nawóz i podlewając je pod kierunkiem 

nauczycieli i ochotników. Po tym użytecznym pokazie miłości do przyrody nastąpiły 

budzące natchnienie przemówienia o istotnej więzi pomiędzy przyrodą a wartościami 

ludzkimi. Wszyscy dobrze przyjęli przesłanie o tym, że rośliny i drzewa uczą wartości 

ludzkich jako żywe przykłady miłości i współczucia.  

 

ROSJA I SĄSIEDNIE KRAJE  

23 listopada 2015 roku około 2 tysięcy członków Organizacji Sai z 34 ośrodków w 

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

obchodziło 90. Urodziny Sathya Sai Baby. Ochotnicy Sathya Sai rozdawali 

potrzebującym rodzinom paczki z żywnością i prowadzili zajęcia dla dzieci, dotyczące 

wartości ludzkich. Uczestnicy brali udział w kółkach studyjnych dotyczących nauk 

Bhagawana, jego roli dla ludzkości oraz działań Organizacji dla rozwoju duchowego i 

samo-przemiany.  
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W dniach 7-8 listopada ubiegłego roku około 335 osób, w tym 165 nowo przybyłych, 

uczestniczyło w spotkaniach otwartych [tj. publicznych] w Rosji, na Białorusi, w 

Kazachstanie i na Ukrainie. Odbywały się one w różnych miejscach, m.in. w 

sanatoriach, domach członków Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai oraz w 

jednym ze szpitali. Organizacja przeprowadziła te spotkania, aby dzielić się z ogółem 

społeczeństwa naukami Bhagawana o jedności religii, celu życia oraz wadze rozwijania 

charakteru poprzez miłość i bezinteresowną służbę. Najważniejszymi wydarzeniami 

tych spotkań było wyświetlanie filmów o Bhagawanie i Jego dziełach, wystąpienia 

mówców opisujące działalność Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai i jej 

przedsięwzięcia służebne oraz odpowiedzi na pytania, stawiane przez gości. Po 

spotkaniach, dzieci otrzymały podarki i słodycze. W siedmiu miastach, gdzie urządzono 

spotkania otwarte, przeprowadzono również zajęcia dla dzieci, powiązane z 

wartościami ludzkimi. W St. Petersburgu pewien mówca natchnął słuchaczy ciekawą 

opowieścią o tym, jak Baba uratował go przed chuliganami.  

 

CHORWACJA 

W listopadzie i grudniu ubiegłego roku (2015) Międzynarodowa Organizacja Sathya 

Sai z Chorwacji przedsięwzięła działania służebne dla potrzebujących we wsi 

Letowanić, która doznała wielkiej powodzi. Szczególną uwagę poświęcono 

znajdującym się w niewesołym położeniu rodzinom z dziećmi, jak też ludziom 

starszym, bądź bezradnym. 14 listopada ochotnicy Sathya Sai odwiedzili Letowanić, 

aby rozdawać ciepłą odzież, obuwie i zabawki zebrane przez członków Organizacji z 

Zagrzebia. Ochotnicy podarowali również miejscowej szkole podstawowej bardzo jej 

potrzebną kopiarkę-skaner. 20 grudnia ochotnicy z Organizacji odwiedzili najuboższe  

rodziny z Letowanić, ofiarowując podarki bożonarodzeniowe w postaci świeżych 

owoców i słodyczy. Grono to dostarczyło też podstawowych urządzeń gospodarstwa 

domowego trzem ubogim rodzinom oraz piec z kuchenką starszej kobiecie, żyjącej bez 

ogrzewania. Dodatkowo, lekarz z ruchu Sathya Sai udzielał porad i prowadził ogólne 

badania stanu zdrowia mieszkańców wsi, którym brakuje dostępu do opieki 

medycznej.  

 

M A U R I T I U S 

Ośrodek Wychowania w Wartościach Ludzkich Instytutu Edukacji Sathya Sai na 

wyspowym państwie Mauritius jest znany ze swoich programów związanych z tymi 

wartościami, nauczanymi przez Bhagawana Sathya Sai Babę. W odniesieniu do 

obchodów 90. Urodzin Baby, ośrodek ów, współdziałając z ministerstwem równości 

płci, rozwoju dziecięcego i dobra rodziny, Ośrodkiem Dobra Społecznego z Montagne 

Blanche oraz Ośrodkiem Sathya Sai poświęcili siódmy Pomnik Wartości Rodzinnych 

H.O.P.E. [wyraz w j. angielskim oznaczający NADZIEJĘ] we wiosce Montagne Blanche. 

W uroczystości uczestniczyło około 125 ludzi z 75 rodzin z wiosek Vuillemin i Montagne 



Sanathana Sarathi   marzec  2016   

© Organizacja Sathya Sai   
28 

Blanche. Pomnik ten stoi dostojnie przed Szkołą Sathya Sai w Ośrodku Dobra 

Społecznego. Odsłonięcia pomnika H.O.P.E. dokonał Soomilduth Bholah, minister 

gospodarki i spółdzielczości w obecności innych wybitnych gości. Minister był 

poruszony wyjątkowym opisem wartości rodzinnych - miłości, opieki i współczucia - 

na tym pomniku. Poprosił władze o zbudowanie kolejnego pomnika H.O.P.E. we 

wschodniej części Mauritiusa. Minister dokonał również uroczystego otwarcia 

schroniska; częścią tej uroczystości był pochód wartości ludzkich, pod nazwą „La Paix 

de Noel,” w którym poszły dzieci i ich rodzice ze [wspomnianych] dwóch wsi Vuillemin 

i Montagne Blanche. 

 

P A N A M A 

23 listopada ubiegłego roku osoby oddane Sathya Sai obchodziły 90. jego urodziny 

w Ciudad del Saberat the Centro de Convenciones. W uroczystości tej, przygotowanej 

przez 52 dzieci z ruchu Sathya Sai z pomocą 9 nauczycieli i pomocników, uczestniczyło 

ponad 150 ludzi. Odbyły się wówczas przemówienia o wadze edukacji Sathya Sai, 

pięciu zasadniczych wartości ludzkich i o tym, jak dzieci mogą zmienić świat poprzez 

stosowanie w swoim życiu nauk Sathya Sai Baby. Potem dzieci wykonały taniec i 

przedstawienie, ukazujące pięć różnych sposobów nauczania, używanych w tej 

edukacji. Na koniec wyświetlono film wideo o Bhagawanie oraz przeźrocza pokazujące 

działania Edukacji Sathya Sai na przestrzeni ostatnich 10 lat.  

 

USA 

3 października 2015 roku Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai ze Stanów 

Zjednoczonych, regionu środkowego, przeprowadziła w stanie Missouri doroczny 

jarmark zdrowotny w Ośrodku Kościoła i Parafii św. Trójcy w St. Ann. Tegoroczny obóz 

medyczny rozwinął się do rozmiarów wydarzenia skupionego nie tylko na opiece 

zdrowotnej, ale również na dobru społecznym latynoskiej społeczności. Około 22 

zrzeszeń społecznościowych, w tym Międzynarodowe Zjednoczenie Robotników 

Ameryki Północnej, Międzynarodowy Instytut St. Louis, Kryzysowy Żłobek St. Louis i 

inne, ofiarowały ponad 32 usługi z dziedziny opieki zdrowotnej i wsparcia społecznego, 

aby dopomóc tej będącej w potrzebie społeczności latynoskiej. Zespół 40 lekarzy i 121 

wolontariuszy świadczył usługi 158 dorosłym i 90 dzieciom.  

Usługi zdrowotne objęły szczepienia przeciwko grypie, badania cukru we krwi, 

lipidów, mierzenie ciśnienia krwi oraz witalności, testy na astmę, badania osteoporozy, 

słuchu, funkcjonowania, zdrowia dziecka i odporności, porady dietetyczne, rejestracja 

na mammografię, informacje o ubezpieczeniach zdrowotnych i porady ogólne, 

dentystyczne i okulistyczne. Podczas akcji zapisywania dawców szpiku kostnego 

zarejestrowano 14 spodziewanych dawców. Przekazywano też wiedzę o tym, jak 

zapobiec chorobie nerek, udarowi mózgu i cukrzycy. Wywieszone były plakaty, 

wyjaśniające, jak wartości ludzkie krzewią pomyślność, zarówno fizyczną, jak i 
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umysłową.  

Odwiedzającym służono cenną wiedzą o tym, jak zdobyć pracę, o pomocy 

społecznej, o zapobieganiu wyzyskowi i nadużyciom oraz o schroniskach - na krótki 

czas - dla dzieci do 12 roku życia, w nagłych przypadkach. Na cześć 90. urodzin Sathya 

Sai Baby, uczestnikom owego jarmarku podano obiad. Rozdano im okulary do 

czytania, przybory szkolne dla dzieci, kaski rowerowe, piłki do koszykówki oraz 

futbolu, zestawy do higieny dentystycznej i pastę do zębów. Wolontariusze Sathya Sai 

przekazali również dar w postaci 90 koców Schronisku Dla Bezdomnych "Przejście", dla 

ochrony przed zimnem podczas zimy. Pewnego czternastoletniego chłopca, który 

przyszedł z matką i służył jej jako tłumacz, tak poruszyło to wszystko, że chce być 

tłumaczem na przyszłorocznym obozie.   

 

B H A R A T 

Andhra Pradesz i Telangana: W Wisakhapatnam odbył się V Zjazd Narodowy Szkół 

Sathya Sai, na którym przeszło 250 delegatów przez 3 dni rozważało obecny status 

szkół Sathya Sai, ich przyszłe potrzeby oraz sprawy wymagające najpilniejszej uwagi, 

związane z tymi szkołami.  

 Uroczystego otwarcia zjazdu dokonał 12 lutego bieżącego roku Ganta Sriniwasa 

Rao, minister zasobów ludzkich rządu Andhry Pradesz. W przemówieniu na tę 

okoliczność Rao zauważył, że system oświatowy Bhagawana, łączący w Szkołach 

Sathya Sai w całym kraju zasadnicze wartości ludzkie z akademickim programem 

nauki, jest wyjątkowy i niezrównany w tworzeniu nowego pokolenia silnych 

intelektualnie i uczuciowo, a rozwiniętych duchowo Indusów. Wcześniej, S.G. Ćalam, 

stanowy przewodniczący Organizacji Sewy Sathya Sai z Andhry Pradesz i Telangany 

powitał ministra i delegatów, po czym zauważył, że Bhagawan Sathya Sai Baba 

podarował ludzkości złoty lek na wszystkie jej trudności w postaci Educare. 

Przemawiając do delegatów, Nimisz Pandja, ogólnoindyjski przewodniczący 

Organizacji Sewy Sathya Sai, wezwał ich do zajmowania się reformami w oświacie 

jako sadhaną. G.S.R.C.W. Prasada Rao, sekretarz Śri Sathya Sai Central Trust 

powiedział, iż chcą zapewnić sprzyjające środowisko do wdrażania reform w oświacie i 

do duchowego wzrostu wszystkich.  

Delegaci, wśród których byli przewodniczący stanowi i zarządy trustów Organizacji 

Sai oraz szkół Sathya Sai, zastanawiali się nad różnymi zagadnieniami w celu poprawy 

edukacji w tych szkołach. Zjazd zjednoczył wszystkich w celu wprowadzenia taktyki i 

improwizacji w Educare Sathya Sai, nauczania opartego na doświadczeniu - 

wyjątkowej cechy edukacji Sathya Sai. Gospodarzem zjazdu było Sathya Sai Widya 

Wihar z Wisakhapatnam. 

Gościem głównym uroczystości pożegnalnej owego zjazdu, 14 lutego bieżącego roku, 

był E.S.L. Narasimhan, gubernator Andhry Pradesz i Telangany. Powitali go ciepło 

członkowie zarządu Śri Sathya Sai Central Trust: K. Ćakrawarthi, R.Dź. Rathnakar, S.S. 
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Naganand oraz H.J. Dora. W swoim przemówieniu Narasimhan odniósł się do 

starożytnych wartości kultury bharatijskiej, takich jak Sathyam wada, dharmam ćara i 

wyraził uznanie dla wysiłków szkół Sathya Sai na rzecz tego, by dać uczniom 

wykształcenie oparte na wartościach. Wybitny mówca zauważył, że jeżeli każdy uczeń 

szkoły Sathya Sai wpłynie na dziesięciu uczniów, skorzysta na tym ogół 

społeczeństwa. Wcześniej Nimisz Pandja opowiedział szczegółowo w swoim 

wystąpieniu o działaniach Organizacji Sewy Sathya Sai i dodał, że dobrej jakości 

wykształcenie otrzymuje ponad 60 tysięcy uczniów w przeszło stu szkołach Sathya Sai.  

Mówiąc o Widya Wahini Sathya Sai, Satyajit zauważył, iż dla zapewnienia uczniom 

wykształcenia opartego na wartościach ustanowionych przez Bhagawana Babę, stosuje 

się szeroko zdobycze technologii.  

Kerala: W okręgu Kasaragod odbył się obóz okulistyczny. Urządzono go w 

miejscowości Kallepalli, z pomocą lekarzy i pracowników wspierających z organizacji 

SIMS w Kanhangad. Kallepalli jest odosobnioną wioską, mającą dostęp do bardzo 

ograniczonych udogodnień medycznych. Z obozu skorzystało około 140 mieszkańców 

wsi.  

W ostatni dzień listopada ubiegłego roku przeprowadzono ajurwedyjski obóz 

medyczny w Bedakam w okręgu Kasaragod. Skorzystało zeń łącznie 280 osób.  

W ramach Zintegrowanego Programu Wiejskiego im. Sathya Sai zorganizowano 

obozy weterynaryjne w trzech miejscach, mianowicie w Karumadi, wsi Amajida oraz 

Ambalappuzha Goszali w okręgu Alappuzha. Obozami pokierował dr Unnikrisznan 

Waliathan. 

Manipur: 16-osobowy zespół pod wodzą Heisnama Manihara, przewodniczącego 

Organizacji Sewy Sathya Sai z Manipur, odwiedził 13 stycznia bieżącego roku obóz 

pomocy w Noney Town, zorganizowany w celu pomocy dla dotkniętych trzęsieniem 

ziemi mieszkańców wsi. Dzień wcześniej powiadomili oni zespół ds. klęsk 

żywiołowych z Organizacji Sewy, która wkrótce po tym trzęsieniu pospiesznie udała 

się na ów obszar, aby złagodzić ich cierpienia, zapewniając im pościel i materace. 

Dostarczyli owe rzeczy do obozu pomocy, w którym znajdowało się ponad 100 ofiar 

żywiołu. Dostarczyli też poszkodowanym przez trzęsienie ziemi mieszkańcom wsi 5 

worków ryżu, 15 kg roślin strączkowych i 500-litrowy pojemnik na wodę wraz z 

butelkami wody. Drużyna, członkami której było kilku medyków, pomogła też 

lekarstwami chorym osobom z tego obozu. Oprócz tego, dokonawszy przeglądu 

poszkodowanych obszarów, zespoły Sewa Dal z Organizacji Sai udały się do okręgów 

Imphal East i Imphal West oraz Senapati i zaspokoiły pilne potrzeby ofiar trzęsienia 

ziemi, dostarczając jedzenie, świece, butelkowaną wodę i prześcieradła.  
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