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AMBASADOROWIE BOGA 

 

Jednym z największych cudów Bhagawana jest przekształcanie młodzieży na 

świecie, należącej do różnych wiar i narodowości (niektóre opowieści o ich przemianie 

są przedstawione w tym numerze). Być może stanowi to jego największą spuściznę dla 

przyszłych pokoleń ludzkości. Młodzież ta, a zwłaszcza uczniowie i studenci Swamiego, 

mieli to szczęście, że Awatar sam ich uczył i pokazywał własnym przykładem, że 

można wieść inne, szlachetne życie, dające dużo więcej spełnienia, dalece 

przewyższające doczesne życie, polegające na zadowalaniu zmysłów.  

Swami dał tej młodzieży przesłanie bezinteresownej służby, ponieważ to właśnie 

służba na rzecz innych oczyszcza serce i niszczy nasze ego. Przesłanie to mówi również, 

że nie ma świętszego przybytku niż oczyszczone serce, w którym chce zamieszkać Bóg. 

Wzbogacił jej życie dotykiem swojej boskości i pokazał jej najprostszą i najłatwiejszą 

ścieżkę spokoju i błogości, których ludzie i młodzież przywiązani do świata doczesnego 

na próżno szukają w rzeczach zmysłowych. Powiedział młodzieży: „Młodość, majątek, 

pozycja, władza – wszystko to podlega szybkim wzlotom i upadkom. Kiedy czyste są 

pobudki, czysta będzie wiedza; kiedy wiedza jest czysta, wyzwolenie jest pewne”.  

Słowa Bhagawana mają trwały wpływ na młodzież, ponieważ czynił on to, co 

mówił i żył według tego, co głosił. Na Światowym Zjeździe Młodzieży, jaki odbył się 

w Prasanthi Nilajam 18 listopada w 1999 roku, Bhagawan oświadczył: „To ciało 

zajmuje się służeniem od samych jego narodzin. Wy również powinniście spędzić życie 

na służeniu innym. Oto moje przesłanie. Żyję zgodnie z tym, czego nauczam. Kocham 

wszystkim, służę wszystkim i oczekuję, iż będziecie czynić to samo”. Nic dziwnego, że 

dziś tysiące młodzieży Sathya Sai angażuje się w bezinteresowną, pełną miłości służbę 

dla ludzkości we wszystkich częściach świata, idąc za przesłaniem Bhagawana. Podjęli 

oni szlachetne zadanie karmienia głodnych, pomagania potrzebującym, opiekowania 

się chorymi i przynoszenia ulgi w nieszczęściach i cierpieniach ludziom strapionym na 

całej kuli ziemskiej. Tak oto ci ambasadorzy Boga prowadzą dalej boską misję 

Bhagawana i chronią jego dziedzictwo, trzymając się wzniosłej ścieżki, jaką im 

pokazał.   

Niniejsze wydanie „Sanathana Sarathi” ofiarowane zostaje u lotosowych stóp 

Bhagawana w nadziei, że za ustanowionymi przez niego szlachetnymi ideałami 

pójdzie coraz więcej młodzieży, uwznioślając swe życie przez przyłączenie się do jego 

boskiej misji w celu przekształcenia świata i uratowania ludzkości  

– Redaktor  
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AVATAR VANI 

 
 

WZNIEŚMY SIĘ Z POZIOMU LUDZKIEGO DO BOSKIEGO 

 

W poniższym oświecającym orędziu Bhagawan ostrzega młodzież, aby ograniczała swoje 

pragnienia i panowała nad własnymi zmysłami, posługując się zdolnością rozróżniania. 

Doradza jej, aby była świadoma, iż niepohamowane zadowalanie zmysłów może zniszczyć  

ich życie. 

CZŁOWIEK POWINIEN ZACHOWYWAĆ OSTROŻNOŚĆ W MŁODOŚCI 

Ludzkie życie jest niepewne jak kropla wody na liściu lotosu. To ciało jest jaskinią 

chorób i przywiązań. Cały świat jest podziurawiony niczym sito smutkiem i 

nieszczęściami. Dlatego, o głupi człecze, śpiewaj imię Gowindy.   

Życie człowieka składa się z wielu etapów. Na każdym etapie staje się on 

zwolennikiem jedynie nieprawdy i nieprawości. Nigdy nie czyni wysiłków, aby szukać 

prawdy i prawości. W ten sposób przemienia swe święte serce w twardy kamień. 

Dzisiaj człowiek nie jest w stanie zrozumieć znaczenia człowieczeństwa.  

Człowieczeństwo oznacza zgodność myśli, słów i czynów. Jakiż jest pożytek, jeśli mówi 

się jedną rzecz, myśli inną, a robi jeszcze coś innego? Człowiek przechodzi przez boskie 

doświadczenia na każdym etapie życia. Czy jednak czyni jakiś wysiłek, aby poznać ich 

znaczenie?   

Nieograniczone pragnienia niszczą życie człowieka    

Pierwszym etapem życia jest dzieciństwo. Okres ten spędza się na grach, śpiewie, 

zabawie i swawoli.  Stopniowo człowiek wzrasta i dociera do etapu młodości. W tym 

okresie zaczyna zachowywać się kapryśnie, traci rozróżnianie między dobrem a złem i 

wikła się w wiele pragnień. Co to są za pragnienia? Czy są stosowne dla istoty 

ludzkiej? Nie zadaje sobie pytania: Czy ja jestem człowiekiem, czy zwierzęciem? Wraz z 

wykształceniem rozwija ego i inne wypaczenia. Zanim zakończy zdobywanie 

wykształcenia, jest już od stóp do głowy napełniony egoizmem i przywiązaniem. 

Wskutek działania obecnego system oświaty, człowiek traci poczucie rozróżniania. Za 

główny cel swojego życia uważa interesowność i własne korzyści. Chce posiadać 

wszystko, co widzi i spełniać wszystkie swoje pragnienia. Pożądanie wszystkiego, co 

się widzi, jest cechą zwierzęcia, a nie istoty ludzkiej. Niepowstrzymane spełnianie 

pragnień sprawia, że człowiek staje się  demonem.   
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Człowiek powinien posługiwać się swoim zmysłem rozróżniania, aby poznać, na co 

powinien patrzeć i czego pragnąć. Jednak w okresie młodości nie jest w stanie pojąć, 

że spełnianie wszelkiego rodzaju pragnień może wystawić go na niebezpieczeństwo. 

Myśli, że może czerpać przyjemność i szczęście z zaspokajania swoich zmysłów, nie 

wiedząc, iż te zmysły są wysłannikami Jamy (boga śmierci). Zmysły prowadzą 

człowieka na ścieżkę ignorancji i zmieniają w popiół jego człowieczeństwo. Człowiek 

za młodu powinien więc być bardzo ostrożny i panować nad swymi zmysłami.  

Inaczej zmysły stopniowo  zniszczą jego człowieczeństwo. Co właściwie oznacza 

człowieczeństwo? Człowieczeństwo to kroczenie bez pośpiechu i niepokoju ścieżką 

rozróżniania, spokoju i samodociekania.   

Spędzajcie czas młodości w święty sposób   

Młodzi ludzie nie uświadamiają sobie, jak wszystko się zmienia z upływem czasu.  

Kropla wody jaśnieje jak perła na liściu lotosu. Jak długo trwa jej piękno? Podmuch 

wiatru sprawi, że ta kropla wody, jaśniejąca niczym perła, połączy się z wodą. 

Podobnie młodzieniec dzisiaj jaśnieje jak perła na liściu pragnienia, na jeziorze 

samsary (doczesności). Nie docieka skąd ta kropla wody pochodzi. Wyszła z wody. 

Rodzi się w wodzie, rośnie w wodzie i ostatecznie połączy się z wodą. Istota ludzka 

jest jak bańka wodna. Wodą jest Pan Narajana. Człowiek nie ma innego wyboru, jak 

połączyć się z Narajaną. Jednak nie uświadamia sobie tej prawdy. Wskutek tego 

niszczy swe człowieczeństwo i zmienia je w zwierzęcość. Urodzony jako manawa 

(istota ludzka) człowiek powinien wznieść się do poziomu Madhawy (Boga). Nie może 

się zniżyć do poziomu zwierzęcia. Każdy powinien uświadomić sobie tę prawdę. Etapy 

ludzkiego życia mogą się zmienić, pieniądze mogą przyjść i odejść, a człowiek może 

zdobyć dowolną ilość ziemskiej wiedzy i bogactwa, jednak pewnego dnia życie 

człowieka musi się zakończyć. Nie może cofnąć ani jednej chwili czasu, który minął. 

Dlatego nie może marnować czasu; powinien go uświęcać, czyniąc z niego święty 

użytek. Urodziwszy się jako istota ludzka, wiedzie życie zwierzęcia. Nawet zwierzę ma 

jakiś swój powód i właściwą porę. Jednak człowiek nie znajduje dzisiaj w swym życiu 

ani powodu ani właściwej pory.     

Pomimo swego wyższego wykształcenia, wiedzy naukowej, sławy i wysokiej 

pozycji, człowiek idzie ścieżką samolubstwa i staje się gorszy nawet od zwierzęcia.  Po 

cóż mu wykształcenie? Po co gromadzić majątek? Jakiż jest pożytek z przenikliwego 

intelektu? Używa ich wszystkich jedynie do oszukiwania ludzi. Myśli, że oszukuje 

innych. Nie! Oszukuje sam siebie. Człowiek dzisiaj nie wykorzystuje w właściwie 

swych zdolności i możliwości. Okres młodości nie jest przeznaczony do zabijania czasu 

i nierozważnego braku hamulców. Młodość przychodzi między innymi etapami życia. 

Nie przychodzi z nami i z nami nie odchodzi. Jest przejściowa jak przepływające 

chmury. Prawdy tej nie potrafią rozpoznać nawet rozumni ludzie. Tak zwani 

intelektualiści mają wysokie poważanie, ale niskie myśli. Ludzi takich nie można w 

ogóle nazywać istotami ludzkimi. Ten, kto niezdolny jest do samodoskonalenia się, jest 

w istocie głupcem. Dlatego konieczne jest, aby młodzież podążała prawą ścieżką, 
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wykorzystywała swą pozycję w odpowiedni sposób i zyskiwała dobre imię. Dopiero 

wtedy ich człowieczeństwo będzie jaśnieć olśniewająco.  

Trzecim etapem ludzkiego życia jest starość. W starości człowiek ciągle duma o 

przeszłych zdarzeniach i przeszłych czynach. Kiedy rozpoczyna się starość człowieka, 

nie szanuje go nawet jego własna żona i syn. Co jest tego przyczyną? Człowiek będzie 

szanowany w starości jedynie wtedy, jeśli dobrze postępował w młodości. Jeśli w 

młodości jego  postępowanie nie było dobre, nikt go nie będzie szanował. Ostatecznie, 

dumając nad swoimi przeszłymi karygodnymi czynami, będzie spędzał czas /użalając 

się nad sobą. Nie będzie w stanie czerpać żadnego szczęścia z pieniędzy, jakie zarobił 

posługując się nieprawymi i nieuczciwymi środkami. Wszelkie zgromadzone przezeń 

pieniądze dostaną się po jego śmierci jakiemuś podłemu synowi lub krewnemu. 

Dlatego człowiek powinien wejść na prawą ścieżkę, zanim nie będzie za późno. 

Prahlada powiedział:  

Jeśli ktoś szczerze nie oddaje czci Panu,    

Jeśli nie wyśpiewuje Jego chwały aż do zachrypnięcia,   

Jeśli w sercu brakuje mu prawdy i współczucia,   

Jest on przekleństwem już w łonie swojej matki.  

Edukacja powinna rozwijać  w człowieku boskie uczucia  

Jednymi z najważniejszych narządów ciała są oczy. Dlatego właśnie netrę (oko) 

nazywa się śastrą (świętym pismem). 95% działań człowieka w życiu codziennym 

dokonywanych jest z udziałem oczu. Wszystko, co czytamy, wszystko, co oglądamy, 

wszystko, co postrzegamy jest oparte o oczy. Bez oczu, człowiek nie może rozpoznać 

nawet jakiegoś małego obiektu ani pójść ani odrobinę naprzód. Chociaż oko jest tak 

małe, widzi gwiazdy odległe o miliony mil. Poza tak potężnymi cielesnymi oczami, 

człowiek powinien rozwijać swoje oczy wewnętrzne. Podróżuje setki tysięcy 

kilometrów w przestrzeni, ale czy dotrze, choć trochę w głąb samego siebie? Czy wiecie 

dlaczego człowiekowi dano oczy? Czy oczy są przeznaczone do patrzenia na wszystko 

bez wyjątku? Nie! Nie! Człowiek otrzymał oczy po to, by patrzył na Pana Kajlasy - 

Śiwę. Czy wiecie, dlaczego Bóg dał człowiekowi ręce? Ręce nie są dane człowiekowi po 

to, aby robił, co mu się żywnie podoba. Ręce służą oddawaniu czci Bogu.   

Po co są ludzkie narodziny? Po to, żeby zadać ból łonu matki? Nawet psy i lisy 

dostępują narodzin. Jakiż jest pożytek z narodzin człowieka, jeśli nie świadczy on 

żadnej pomocy nawet własnym rodzicom? Czy to jest wykształcenie? Nie! To nie jest 

wykształcenie. Co rozumie się przez oświatę? Prawdziwa  oświata rozwija w człowieku 

boskie uczucia, by go podnieść z upadku. To jest prawdziwe człowieczeństwo. 

Można zdobyć wysokie kwalifikacje akademickie i wysokie stanowisko, 

Można gromadzić majątek, prowadzić działania dobroczynne i zdobyć sławę, 

Można mieć siłę fizyczną i cieszyć się długim, zdrowym życiem, 

Można być wielkim uczonym, zgłębiającym Wedy i głoszącym je, 
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ale nikt nie może równać się z kimś, kto jest naprawdę oddany Panu. 

Oddanie, oddanie, oddanie! Czym jest to oddanie? Czy oznacza oszukiwanie innych? 

Oszukiwanie innych w imię oddania równa się oszukiwaniu Boga. Oddanie oznacza 

posłuszeństwo bez zastrzeżeń rozkazowi Boga. W żadnych okolicznościach nie 

powinniście nikogo ranić. Zawsze pomagaj! Nigdy nie krzywdź! Oto sedno osiemnastu 

puran (pism mitologicznych). Niestety, niektórzy ludzie ranią innych przez całe życie. 

Wszystko to jest samolubstwo, samolubstwo, samolubstwo.   

Rodzimy się w społeczeństwie, wzrastamy i rozwijamy się w społeczeństwie. 

Jednak jaką pomoc świadczymy społeczeństwu? Nie mamy tej świadomości 

społecznej. Wszystko, co znamy, to „ja” i „moje”.  Czy to całokształt życia? Nie! Od „ja” 

powinniśmy zmierzać do „my”. Od „my”, powinniśmy dążyć do zasady „wszyscy” i 

złączyć się z nią. Tego rodzaju tolerancyjnych, szerokich poglądów nie znajdzie się w 

obecnym systemie oświaty. „Co powinienem studiować, aby mi się dobrze wiodło?  

Jakiego rodzaju wykształcenie powinienem zdobyć, aby osiągnąć wysokie stanowisko? 

Jak mogę oszukać innych i zarobić pieniądze?” – oto, jak dzisiaj działają  umysły ludzi. 

Powinni oni raczej zapytać samych siebie – „Jak mogę czynić dobro społeczeństwu? W 

jaki sposób moje wykształcenie pomoże społeczeństwu?”. Ale ludziom zazwyczaj 

brakuje takich szerokich ideałów. Tych, którym brakuje tych szerokich horyzontów, nie 

można nazwać ludźmi w prawdziwym znaczeniu tego słowa. Wszystko, co studiują, 

nie jest w ogóle wykształceniem. Nawet małpa potrafi nauczyć się jeździć na rowerze, 

jak widzimy w cyrku. To też jest pewnego rodzaju wykształcenie. Prawdziwym 

wykształceniem nie jest to, czego uczycie się, czytając książki. To tylko wiedza 

książkowa, czyli wiedza powierzchowna. Ważna jest wiedza użyteczna. Tyle słuchacie, 

ale ile z tego wprowadziliście w życie? Nic, zupełnie nic!    

Wcielajcie wiedzę w życie 

Mijają lata. Starzejecie się. Jednak nie rozwijacie swojego intelektu i zdolności 

rozróżniania, nie praktykujecie. W ten sposób nie możecie wkroczyć z poziomu 

ludzkiego na poziom boski. Stosujcie w praktyce przynajmniej jedną lub dwie nauki.  

Pomimo swego wykształcenia i rozumu, niemądry człowiek nie pozna własnego ja, a 

człowiek o ciasnym umyśle nie porzuci swych wad.    

Współczesna oświata prowadzi jedynie do argumentacji, a nie do pełnej mądrości.  

Jaki jest pożytek ze zdobywania wykształcenia, które nie potrafi poprowadzić was do 

nieśmiertelności? Zdobądź wykształcenie, które uczyni cię nieśmiertelnym.  

Dlaczego mamy studiować? Po prostu, żeby pewnego dnia umrzeć! W takim razie 

lepiej umrzyjcie bez wykształcenia niż z wykształceniem. Człowiek powinien zdobyć 

takie wykształcenie, które uczyni go nieśmiertelnym. W kraju jest tylu wykształconych 

ludzi… Jaką służbę świadczą dla kraju? Powinni dociekać, dlaczego ich kraj zmierza do 

upadku. W istocie ludzie są pogrążeni w zupełnym samolubstwie i zachowują się 

niczym żaby w studni. Brakuje im szerokich uczuć i myślenia o pomyślności innych. 

Mają wzgląd jedynie na dwie rzeczy: ‘ja’ i ‘moje’, ‘ja’ i ‘moje’, nic innego. Nie jest to 
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cechą prawdziwego wielbiciela. To zła cecha. Swami widzi wielu ludzi. Jest też trochę 

prawdziwych wielbicieli Boga. Ale jeśli będą marnować cały czas na doczesnych 

dążeniach, kiedy doświadczą boskości? Jeśli całe życie spędzicie na zgłębianiu książek, 

kiedy wcielicie swoją wiedze w praktykę? Tylko praktyka daje błogość, wiedza nie. 

Wszystko, co robicie, powinno sprawiać radość innym i rozszerzać szczęście w 

społeczeństwie. Oto sedno Bhadźa Gowindam Adi Śankary. 

Pewien starzec siedział pod drzewem na brzegu Gangi, powtarzając „Dukrun karane, 

dukrun karane”. W tym czasie Śankara wraz ze swoimi uczniami chciał się wykąpać w 

rzece. Kiedy usłyszał te słowa, podszedł do starca i zapytał: „O uczony! Czegóż to 

uczysz się na pamięć”? Starzec rzekł: „Uczę się na pamięć zasad gramatyki napisanej 

przez Paniniego”. Śankara zapytał go: „Jaka będzie z tego korzyść”? Ów odrzekł: „Będę 

biegły w gramatyce”. „Co osiągniesz dzięki biegłości w gramatyce?” – zapytał Śankara. 

Starzec rzekł: „Jako uczony mogę iść na dwór władcy i otrzymać od niego pokaźne 

nagrody”. Wtedy Śankara zapytał: „Jakie szczęście będziesz miał z tych otrzymanych 

od władcy nagród?”. „Jakie szczęście? Moja rodzina i ja będziemy dobrze jeść i 

prowadzić szczęśliwe życie”. „Jak myślisz, jak długo możesz cieszyć się tym 

wszystkim?” – zapytał Śankara. „Będę się cieszył do śmierci”. Wówczas Śankara spytał: 

„Czy wiesz, co dzieje się po śmierci?”. Starzec powiedział: „Nie wiem”. Wówczas Adi 

Śankara zaśpiewał wiersz w sanskrycie: 

Bhadźa Gowindam, bhadźa Gowindam, 

Gowindam bhadźa mudha mathe, 

Samprapthe sannihithe kale, 

Nahi nahi rakśati dukrun karane. 

(Głupi człowieku, śpiewaj imię Gowindy; zasady gramatyki nie przyjdą ci na 

ratunek, gdy nadejdzie koniec.)    

Nie ochroni cię ani twa znajomość gramatyki, ani ludzie ci bliscy i drodzy. O głupi 

człowieku, pomyśl, kto cię ochroni? Jedynie Pan Gowinda. Bhadźa Gowindam. Czyń 

namasmaranę i wyśpiewuj chwałę Pana. Ów śpiew jest łodzią, która przeniesie cię 

przez ocean samsary (światowości) Do przepłynięcia tego oceanu nie potrzebujecie 

jakiejś ogromnej łodzi. Małą łodzią można przepłynąć nawet ogromny ocean. 

Podobnie, to małe imię Hari umniejszy wasze grzechy. Ale dziś obiektem czci 

człowieka jest siri (bogactwo), nie Hari (Pan). Pragnie on tylko majątku. Jak długo 

zostanie z wami wasz majątek? Nikt nie pójdzie za wami po śmierci. Wszyscy krewni 

pójdą za wami tylko do cmentarza. Nikt nie pójdzie za wami dalej. Musicie tu 

zostawić wszelki majątek, jaki zdobyliście. Nawet ubrania, jakie macie na sobie, muszą 

zostać.   

Punarapi dźananam punarapi maranam, 

Punarapi dźanani dźathare sajanam, 

Iha samsare bahu dustare, 
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Kripajapare pahi murare. 

(O Panie! Zostałem porwany w to koło narodzin i śmierci; wciąż na nowo zaznaję 

udręki bycia w łonie matki. Przepłynięcie tego oceanu ziemskiego życia jest bardzo 

trudne. Proszę, przenieś mnie przez ów ocean i daj mi wyzwolenie.) 

Wielokrotnie rodzicie się z łona matki. Rodzicie się i umieracie raz za razem. Czy to 

jest istotą ludzkiego życia? Nie. Nie!  

Był kiedyś złodziej, który popełniał kradzieże i raz za razem trafiał do więzienia. 

Pewnego razu dopuścił się wielkiej kradzieży i został uwięziony na sześć miesięcy. Na 

koniec tego okresu przyszedł naczelnik więzienia i rzekł: „Twój okres uwięzienia się 

skończył. Jutro możesz wyjść ze swoją torbą i bagażami”. Złodziej powiedział: „Proszę 

pana! Dlaczego mam zabrać torbę i bagaż? Wkrótce nam zamiar wrócić do tego 

więzienia; niech zostaną tutaj”. Mimo iż odcierpiał karę, nie był gotów porzucić 

nałogu kradzieży. Nie miał świadomości, że nie powinien już popełniać tego samego 

błędu po odcierpieniu tak dużej kary. Istoty ludzkie są takie same, jak ów złodziej. 

Rodzą się i umierają raz za razem. 

Człowiek jest wieczny, bez narodzin i śmierci, 

Jest odwieczną zasadą, bez początku i bez końca, 

Ani nie rodzi się, ani też nie umiera, ani nie jest przez nikogo zabijany. 

Jest atmą, wiecznym świadkiem.   

Człowiek musi powrócić do swojego źródła    

Starajcie się osiągnąć ten wzniosły stan. Powinniście dopilnować, aby po przyjściu 

raz na ten świat, nie przychodzić ponownie. Jak powiedziałem wam któregoś dnia: 

„Narodziny są jak gazeta. Czytacie ją raz i wyrzucacie jako makulaturę. Jakże głupie 

jest czytanie od nowa. Przyszliśmy, zobaczyliśmy ten świat oraz dobro i zło na tym 

świecie. Przeżyliśmy też trochę dobrych chwil. To wystarczy. Teraz to życie jest 

makulaturą, której już nie potrzebujemy. A więc powinniśmy poszukać ścieżki, która 

pomoże nam nie powracać ponownie”. Powiedział to również Prahlada. Co to za 

ścieżka? Musiał rozwinąć intelekt, by ją znaleźć. Jaka to ścieżka? Wielbiciele mówią: 

„Swami! Pokaż nam ścieżkę do wyzwolenia. Jakąż to ścieżką powinniśmy pójść?”. 

Mówię im: „Pójdźcie tą samą drogą, którą przyszliście. Skąd przybyliście? Nie 

przybyliście z Madrasu, Bombaju czy z Delhi. Przybyliście z atmy. A więc  wracajcie do 

atmy”. 

Celem podróży wszystkich żywych istot jest ich źródło. Robimy wieloraki użytek z 

glinianego dzbana. Spadłszy na ziemię, rozbija się i staje się ostatecznie ponownie 

gliną. Zrodził się z gliny i ponownie stał się gliną.  Bezwładny dzban gliniany powraca 

do swojego początkowego stanu.  Prawdziwą istotą człowieka jest ćinmaja 

(świadomość) i powinien starać się on o powrót do swego stanu pierwotnego. Ale 

niestety, idzie złą ścieżką, która prowadzi go do stanu mrinmaja (bezwładnej materii). 

Zatem nawet gliniany dzban jest odeń lepszy. Jakie zdobyłeś wykształcenie? Na jaką 

wyższą uczelnię uczęszczałeś? Ile uzyskałeś stopni naukowych? Jakież to wysokie 
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stanowisko zdobyłeś? Wszystko to jest zupełnie  bezużyteczne, jeżeli nie masz tej 

świadomości. Ptaki i zwierzęta stosują się w życiu do zasad i regulacji.  Człowiek 

jednak nie ma nawet tyle wiweki (rozróżniania), przy całym swoim wykształceniu...  

Czy przestrzega jakichkolwiek zasad i nakazów? Czy jest jakaś granica dla jego 

pragnień? Nie! Nawet lisy i psy mają pewne granice w swoich pragnieniach.  Człowiek 

jednak szaleńczo goni za swoimi pragnieniami, które nie mają granic. Dlatego popraw 

swe myślenie i podtrzymuj człowieczeństwo. Rozmyślaj o swojej boskości i połącz się z 

Bogiem.   

– Orędzie Bhagawana w Sai Sruthi w Kodaikanal, 20 kwietnia 1993.   

 

 

Sprawozdanie 

 

POMYŚLNE I POBOŻNE OBCHODY DASARY 
 

W dniach 1-11 października 2016 roku w Prasanthi Nilajam obchodzono święta 

Dewi Nawaratri i Daśara. Święta te zaznaczyły się czterema wydarzeniami o wielkim 

znaczeniu duchowym. 

Były to: ceremonia do Boskiej Matki w postaci Durgi, Lakszmi i Saraswati, 

wykonanie Weda Purusza Saptaha Dźniana Jadźni, przeprowadzenie Prasanthi 

Widwan Mahasabhy oraz Sathya Sai Grama Sewa 2016. Wartości i bogactwa tym 

obchodom przydał wachlarz występów muzyczno-kulturalnych.  Wszystkie odbyły się 

w duchu miłości i oddania dla Bhagawana, co napełniło całe otoczenie boskimi 

wibracjami.   

WEDA PURUSZA SAPTAHA DŹNIANA JADŹNIA 

Aby odprawić nabożeństwo do Boskiej Matki, 1 października 2016 r. w mandirze 

bhadźanowym przeprowadzono kalasza sthapanę (uroczyste umieszczenie świętej 

Kalaszy). Później kapłan mandiru rozpoczął ceremonię do świętej Kalaszy, oznaczające 

nabożeństwo do Boskiej Matki.  

W dn. 1-4 października kapłan mandiru odprawił nabożeństwo do Kalaszy w 

mandirze bhadźanowym z udziałem wielu wiernych. 5 października w procesji 

prowadzonej przez muzyków nadaswaram, śpiewający Wedę ritwicy - w towarzystwie 

śpiewających Wedę studentów – zabrali świętą Kalaszę do hali Purnaczandra. 

Wydarzenia Weda Purusza Saptaha Dźniana Jadźni rozpoczęły się po wejściu ritwików 
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na wspaniale ozdobioną jadźniaśalę (podwyższenie do wykonywania jadźni), po lewej 

stronie której stał piękny tron dla Bhagawana, aby przewodniczył on wykonywaniu 

tej jadźni jako Weda Purusza. Gdy kapłani zajęli miejsca na jadźniaśali, dwóch z nich 

w tradycyjny sposób rozpaliło ogień, pocierając dwa kawałki drewna jeden o drugi. 

Po umieszczeniu w jadźnia kundam świętego ognia, czterech kapłanów zaczęło składać 

tam ofiary, pośród śpiewu świętych mantr wedyjskich. Równocześnie czterech 

kapłanów rozpoczęło wypowiadanie pieśni pochwalnych z Kriszna Jadźur Wedy. 

Jeden kapłan zaczął wykonywać Surja Namaskar, inny zaś rozpoczął Sahasra 

Lingarćanę. Gdy kapłan główny rozpoczął nabożeństwo do Kalaszy umieszczonej na 

lewej stronie podwyższenia, trzech starszych zaczęło parajanę (czytanie) pism świętych, 

a studenci zaczęli śpiewać pochwalne pieśni wedyjskie.  

Tak rozpoczęła się Weda Purusza Sapthaha Dźniana Jadźnia dla pokoju i 

pomyślności świata oraz dla oczyszczenia środowiska przez rozprzestrzenianie na 

wszystkie strony świętych wibracji. Po blisko godzinie tej jadźni, ritwicy i studenci 

zaczęli zbiorowo śpiewać mantry wedyjskie, które rozbrzmiały w całej hali. O godz. 

10.45 ofiarowano arati Bhagawanowi, po czym kapłani dalej prowadzili jadźnię.  W 

ten sposób przez siedem dni wykonywano jadźnię, w której codziennie uczestniczyło 

wielkie zgromadzenie wielbicieli, uczniów i studentów.   

11 października w święty dzień Widźaja Daśami złożono purnahuti (ofiary 

końcowe), dla zaznaczenia zakończenia jadźni. Purnahuti rozpoczęło się o godzinie 9.30 

rano przybyciem ritwików. Przybyli oni w wielkim, uroczystym pochodzie, niosąc 

materiał na purnahuti oraz dharani (wielką łyżkę). W międzyczasie na jadźniaśali  

poczyniono wszelkie przygotowania do purnahuti, a przy jadźnia kundam ustawiono 

srebrne krzesło dla Bhagawana. O godzinie 9.43 w jadźnia kundam złożono cenny 

materiał ofiarny purhahuti, wśród zanoszonych pełnym głosem wedyjskich pieśni 

pochwalnych. Wreszcie złożono ofiary w owej jadźni przy pomocy dharani. Kiedy sala 

rozbrzmiewała prowadzonymi przez studentów bhadźanami, kapłani wedyjscy i 

uczniowie obeszli ją dokoła i skropili całe zgromadzenie tirthą (święconą wodą z 

Kalaszy). 

Purnahuti dobiegło szczęśliwego końca wraz z arati o godz. 10.45 rano.   

PRASANTHI WIDWAN MAHASABHA 

Przemówienia wybitnych mówców:  Pierwsze posiedzenie Prasanthi Widwan 

Mahasabhy rozpoczęło 5 października uczone przemówienie dr Sai Satisza 

Ramamurthy’ego, wykładowcy z miasteczka uniwersyteckiego w Prasanthi Nilajam. 

Przytaczając powiedzenie Bhagawana „Oddzieliłem siebie od siebie, aby kochać 

siebie”, mówca zauważył, że podstawą całego stworzenia jest miłość. Dlatego człowiek 

powinien zbawić swe życie na ziemi, kochając Boga całym sercem i duszą, a także 

rozwijać z Bogiem związek na poziomie miłość-miłość, serce-serce, gdy wciela się On 

na ziemi w ludzkiej postaci – powiedział.   
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Na drugim posiedzeniu Prasanthi Widwan Mahasabhy mówcą był Aman 

Dźhaweri, uczony-badacz z miasteczka uniwersyteckiego w Prasanthi Nilajam. Dzieląc 

się lekcjami, jakie otrzymał u lotosowych stóp Bhagawana, opisał wiele zdarzeń 

ukazujących jego łaskę, a służących mu jako cenne lekcje życiowe. Mówią one: jeśli 

chcesz prowadzić sewę, musisz mieć tylko dobre zamiary – wszystkie zasoby przyjdą 

do ciebie automatycznie; kochanie Boga to stosowanie się bez zastrzeżeń do Jego nauk; 

jeśli zwracasz umysł ku własnemu wnętrzu, otwiera się nowy wymiar życia, Bóg 

bowiem jest nie gdzie indziej jak w twoim wnętrzu.  

7 października do zgromadzenia przemówił uczony w języku telugu, Dźandjala 

Mahathi Śankar z Guntur. Mówiąc czystym językiem telugu, znakomity mówca opisał 

boską chwałę i lile Bhagawana Baby, który, jak powiedział, jest ucieleśnieniem 

wszystkich bogów i bogiń, a wcielił się, aby uratować i zbawić życie człowieka przez 

wpojenie mu – za pośrednictwem swych bezcennych nauk - ludzkich cech i cnót. 

Mówcą czwartego posiedzenia Prasanthi Widwan Mahasabhy, które odbyło się 8 

października, był Ruczir Desai, wykładowca z kampusu uniwersyteckiego instytutu w 

Brindawanie. Opisał on szczegółowo początki Weda Purusza Saptaha Dźniana Jadźni, 

przedstawiając opowieść o rani  (królowej) Ćinćoli i Kamandalu za życia Sai Baby z 

Śirdi. Poczynił uwagę, iż człowiek powinien wykonywać jadźnie dla postępu 

duchowego – bez pożądania owoców – aby dotrzeć do celu życia. 

Na posiedzeniu z 9 października przemówienie wygłosiła dr P.L. Rani, 

wykładowczyni z miasteczka uniwersyteckiego w Anantapur.  Zauważyła, że ci, którzy 

dostąpili darszanu, sparszanu i sambhaszanu Bhagawana, są największymi 

szczęśliwcami. Odnosząc się do rozterki wielbicieli po Mahasamadhi Bhagawana, 

powiedziała, że jest on wszechobecny, choć go nie widzimy, tak jak nie widzimy 

pilota, kiedy lecimy samolotem. 

10 października na ostatnim posiedzeniu Prasanthi Widwan Mahasabhy wystąpił z 

przemową znakomity uczony w telugu, Mallapragada Srimannarajana Murthy z 

Widźajawady. Odnosząc się do Bhagawana Sathya Sai Baby jako Boskiej Matki, 

uczony mówca przypomniał zgromadzonym, że jest on obecny w każdej cząstce 

wszechświata i że wszystkich kocha, uważając całą ludzkość za jedną rodzinę. Człowiek 

powinien rozszerzać miłość – jak dał tego przykład Bhagawan – i zbawić swoje życie. 

Boskie orędzia: Po wystąpieniach mówców w czasie Prasanthi Widwan Mahasabhy 

przez urządzenia nagłaśniające odtworzono boskie orędzia Bhagawana, w których 

szeroko mówił on o ważności Wed, opisując je jako postać Boga. Jak powiedział, 

sednem wszystkich Wed jest Omkara czyli pranawa; jest on sam w sobie postacią 

brahmana. Objaśniając ważność czynów w życiu człowieka, Bhagawan wezwał go do 

wykonywania dobrych i sattwicznych działań, by sprawił przyjemność Bogu. 

Wykonywanie jadźni uświęca życie człowieka – oznajmił Bhagawan. Dlatego człowiek 

powinien wykonywać jadźnię, być posłuszny swoim rodzicom, czcić świętych i 

mędrców, okazywać współczucie ptakom i zwierzętom oraz podtrzymywać satję i 

dharmę. Ludzie dzisiaj wszakże – rzekł Bhagawan – podążają ścieżką adharmy 
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(nieprawości) i przysparzają cierpienia innym. Obowiązkiem tych, którzy mają władzę 

lub autorytet, jest powstrzymywać takich ludzi przed podążaniem złą ścieżką. Jeśli po 

prostu pozostają obserwatorami i nic nie robią, oni też mają swój udział w grzechach 

złoczyńców – powiedział. Bhagawan poradził wielbicielom, by rozwijali czystość, 

cierpliwość i wytrwałość. Gdy będą mieć te cechy – dodał Bhagawan – będą mieć 

wszystko.  Dalej doradził im: „Nie idź przede mną, bo mogę nie pójść za tobą, nie idź 

za mną, bo mogę nie prowadzić, idź obok mnie i bądź moim przyjacielem”. Wezwał 

wszystkich wielbicieli do rozwijania pozytywnych cech, tak jak Rama i do osiągnięcia 

celu życia przez wewnętrzną przemianę.    

WYSTĘPY KULTURALNO-MUZYCZNE   

Pierwszy występ z muzyką nabożną należał do studentów z miasteczka 

uniwersyteckiego w Muddenahalli. Odbył się on 5 października. Studenci zdobyli 

serca zgromadzonych ludzi miodopłynnym wykonaniem pieśni nabożnych, wśród 

których znalazły się:  „Hare Sai Ram Hare Sai Ram”, „Kriszna Murari”, znany utwór 

Kabira „Mana laga mere jar fakiri mein” (jestem zakochany w przeciwnościach losu) 

oraz znakomity kawałek zespołu muzycznego. 6 października drugi występ muzyczny 

dali studenci z miasteczka uniwersyteckiego w Brindawanie. Rozpocząwszy piękną 

pieśnią grupową, następnie zaśpiewali solo „Kriszna Gowinda saranam” (Przyjmuję 

schronienie w Krisznie), a później wykonali lubiany bhadźan „Ram ka guna gaan 

karije” (powinniśmy wyśpiewywać chwałę Ramy). Ich radość przydała piękna 

występowi.  

8 października wystąpiły studentki z miasteczka uniwersyteckiego w Anantapur. 

Rozpoczęły koncert pieśnią modlitewną poświęconą Boskiej Matce „Dźai Maa, Dźai 

Maa Dźai Maa Dźai Maa”, następnie zaśpiewały Dewi Stotrę oraz piękną pieśń do 

Matki Sai „Dźanani Sathya Sai Dźanani”. 9 października studenci z grupy tanecznej 

Prasanthi wystąpili z ekscytującymi tańcami, odgrywając historię Ramajany opisaną 

w książce Bhagawana „Rama Katha Rasa Wahini”. Znakomite tańce studentów, 

barwne stroje i słodka muzyka sprawiły, iż występ zrobił duże wrażenie. Ostatnim 

występem na tej uroczystości był świetny koncert muzyki nabożnej w wykonaniu 

znakomitej Sawity Narasimhan, która na blisko godzinę urzekła słuchaczy 

wykonaniem całego wachlarza utworów, wśród których były: „Narajanaja namo 

namo” (pozdrowienia Panu Narajanie), „Bhawajami Gopalabalam” (Przyjmuję 

schronienie w Krisznie), „Didźo darszan Sai Śankar” (O Sai Śiwo, udziel darszanu) i  

„Gowinda Madhawa Gopala Keśawa”. 

SATHYA SAI GRAMA SEWA 2016 

Zapoczątkowana przez Bhagawana Babę w 2000 roku  Sathya Sai Grama Sewa to 

wyjątkowe przedsięwzięcie docierania z pomocą do wiosek, podejmowane przez 

uczniów, studentów i pracowników Instytutu Wyższej Wiedzy Sathya Sai w ramach 

obchodów Daśary w Prasanthi Nilajam. W tym roku blisko  2 400 uczniów, studentów 

i nauczycieli świadczyło służbę około 50 000 rodzin z około 150 wiosek trzech 

okręgów regionu Anantapur, mianowicie Bukkapatnam, Kothaczeruwu i Puttaparthi. 
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Łącznie  w dniach 3-10 października około 300 000 ludzi z wiosek podano w ten 

sposób – na progu ich własnych domów - prasadam Swamiego w postaci jedzenia i 

ubrań. Podano go z miłością i głębokim szacunkiem. Każdego ranka studenci i 

nauczyciele szli w pochodzie dokoła mandiru, śpiewając bhadźany i wedyjskie pieśni 

pochwalne, po czym, poprosiwszy Bhagawana o błogosławieństwo, odjeżdżali do 

wyznaczonych wiosek. 11 października w święty dzień Widźaja Daśami studentki 

Instytutu z kampusu uniwersyteckiego w Anantapur przeprowadziły Grama Sewę, 

rozdając  prasadam Swamiego mieszkańcom Prasanthi Nilajam.    

 

Z naszych archiwów 

 

NIE MA WE MNIE ANI ŚLADU INTERESOWNOŚCI   
 

CAŁĄ LUDZKOŚĆ UWAŻAJCIE ZA JEDNĄ RODZINĘ 

 

Ucieleśnienia boskiej atmy!    

Od najbardziej starożytnych czasów Bharatijowie uważali satję (prawdę) za Boga. 

Kochali ją, sprzyjali jej i ją chronili, i dzięki temu osiągali boskość. Byli oddani 

dharmie (prawości) i szanowali moralność w społeczeństwie, uważając ją za 

najważniejszy obowiązek. Ponieważ dzisiaj ludzie zapomnieli o prawdzie i prawości, 

nie są w stanie rozwiązać problemów krajowych ani położyć kresu różnicom 

społecznym. Na wschodzie mamy Zatokę Bengalską, a na zachodzie Morze Arabskie. I 

jedno i drugie łączy się z Oceanem Indyjskim. Podobnie, Bharat jest przykładem 

połączenia pomyślności doczesnej z postępem duchowym. Bharat jest krajem, gdzie 

dowiedziono jedności dźiwy (jednostkowej duszy) i brahmama (Kosmicznej Istoty).   

Bharat oznacza całą rodzinę ludzką   

Boginię Saraswati opisuje się jako Saraswati, Bhagawati i Bharati. Saraswati to 

bogini mowy.  Stąd też każdy człowiek urodzony z darem mowy jest Bharatą. Nazwa 

ta nie wiąże się z określonym człowiekiem ani krajem. Nazwa Bharat da się 

zastosować do całej rodziny ludzkiej. „Bha” odnosi się do zasady reprezentowanej 

przez boską wiedzę. „Bha” to samowiedza. „Bharatami” są ci, co znajdują radość w 
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samowiedzy. Stąd też każdy, kto jaśnieje własną samo oświecającą  mocą, jest 

Bharatą.    

Bharat jest krajem dobrze obdarzonym przez przyrodę. Jest pierwszorzędnym 

źródłem wszelkiej moralności, duchowości i doczesnej wiedzy. Jest annapurną (krajem 

obfitości). Uważanie tak świętego kraju za kraj ubogi jest umysłową aberracją. Nie 

jesteśmy narodem pozbawionym środków do życia. Jest to bogato obdarzony kraj. 

Gdyby nie był to kraj bogaty, dlaczego Mogołowie, Europejczycy i inni dokonywaliby 

najazdów na ten kraj? Mimo że zostaliśmy bogato obdarzeni, nie byliśmy w stanie 

ochronić swoich bogactw. Jaka jest tego przyczyna? Brak jedności.  Wolność została 

zdobyta, jednak jedności nie osiągnięto. To właśnie dlatego, że nie ma jedności, Bharat 

poddany jest wszelkiego rodzaju nieszczęściom. Szkoda, że ludzie, choć urodzili się w 

kraju takiego bogactwa, nie szczycą się swoim krajem. Gdziekolwiek się zwrócić, widać 

tylko swarthę (niepohamowane samolubstwo).  

Ucieleśnienia boskiej miłości!  

Unikajcie samolubstwa. Szerzcie jedność. Cieszcie się błogością harmonii. Jest 

najwyższy czas ku temu, abyście uświadomili sobie, jak świętym krajem jest Bharat. 

W tym świętym kraju niczego nie brakuje. Starożytne powiedzenie głosi: „Tego, czego 

nie można znaleźć w Bharacie, nie można znaleźć nigdzie indziej”. Choć tak hojnie 

obdarzony, kraj ten uważa się za biedny i zacofany. Myślenie to jest zrodzone ze 

złudzenia. Dopiero kiedy uwolnimy się od tego złudzenia, możemy zaznać atmicznej 

błogości. Brahmy (boskości) możemy doświadczać tylko wtedy, gdy odrzucamy 

bhramę (złudzenie).   

Rozwijajcie miłość. Nasyćcie swoje życie miłością. Taka była treść modlitw gopik 

skierowanych do Kriszny w poprzedniej erze. Życie bez miłości jest zupełnie jałowe. 

Człowiek jest ucieleśnieniem miłości. Miłość musi być kierowana ku temu, co 

prawdziwe. Taka miłość jest oddechem życia człowieka.   

Ucieleśnienia boskiej atmy!  

Uważając miłość za istotę boskości, musicie zajmować się służbą pełną miłości na 

rzecz społeczeństwa. Musicie przywrócić chwałę Bharatu. W przeszłości Bharat był 

nauczycielem wszystkich narodów. Wszyscy inni ludzie przyjeżdżają tutaj, aby zdobyć 

pokój i oświecenie. W tej sytuacji wielkim nieszczęściem jest to, że sami Bharatijowie 

nie są świadomi własnej wielkości. Dzieje Bharatijów odzwierciedlają osiągnięcia 

Bharatu w dziedzinie tego, co fizyczne, co umysłowe, co duchowe i we wszelkich 

innych dziedzinach życia. Musimy napełnić tym dziedzictwem swoje serca.   

Dzisiaj poświęcamy swoje życie materialnym i doczesnym wygodom. Jakiż pożytek 

z tego wszystkiego? Musimy uświadomić sobie zasadę atmy, która stanowi źródło 

trwałego szczęścia. Cała wiedza, jaką się zdobywa, wszelkie stanowiska, jakie można 

otrzymać, są bezużyteczne, jeśli w sercu nie ma miłości. Od pogoni za wiedzą 

istotniejsze jest nabywanie dobrych cech.   

Magnes boskiej miłości 
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Dlaczego jest tak, że zgromadziły się tu dzisiaj setki tysięcy ludzi? Musi być ku temu 

jakiś nieodparty powód. Musicie szukać czegoś, czego nie znaleźliście w swym 

rodzimym miejscu. Nie musielibyście ponosić tych wszystkich wydatków, gdybyście, 

mogli znaleźć u siebie to, czego chcecie. Tutaj jest boska miłość. To właśnie potężny 

magnes boskiej miłości przyciągnął wszystkie te żelazne opiłki w postaci istot ludzkich.  

Nie wysłano ani jednego zaproszenia do nikogo. Nikt nie został poproszony o 

przyjazd. Tym, co przyciągnęło tu wszystkich tych ludzi, jest siła boskiej miłości, te 

więzi jednoczące serca. U podstaw tego wszystkiego jest czystość. Gdzie jest czystość, 

tam wzrasta miłość. Gdy czystość łączy się z miłością, jest ananda (błogość).  

Jakąkolwiek pracę wykonujemy, jakichkolwiek dokonujemy poświęceń, niewielki jest 

z tego użytek, o ile nieobecna jest miłość.  

Uprawiając jogę, wykonuje się pewne rodzaje ćwiczeń oddechowych. Praktykuje się 

też jogę kundalini. W ćwiczeniach oddechowych wdech opisywany jest jako puraka, 

wydech jako rećaka, a wstrzymanie oddechu jako kumbhaka. Nie są one środkami do 

zdobycia jogicznej mocy. Puraką jest wdychanie wszystkiego, co dobre. Porzucenie 

wszystkiego, co złe, to rećaka. Zachowywanie w sercu tego, co dobre, jest kumbhaką.  

Do uprawiania tego rodzaju jogi nadaje się każdy. Każda istota ludzka powinna 

uprawiać ten boski rodzaj jogi. Jest to najważniejszy cel każdego Bharatiji.   

 Puttaparthi to mała wioska. Jak ta wioska doszła do obecnego niezwykłego stanu?  

Każdy sam może znaleźć odpowiedź. Nie powinno się tego uważać za jogę ani 

szczęście, czy jakiś szczęśliwy urok. Powodem jest bowiem co innego - moc myśli. 

Każda święta myśl ma siłę prowadzącą do spełnienia. Dlatego wedanta oznajmiła: Jad 

bhawam tad bhawati - jakie uczucia, taki skutek. Dlatego każdy człowiek powinien 

rozwijać w sobie dobre myśli. Skutkiem tego nabywa praw do owoców.    

Bezpłatny szpital w Prasanthi Nilajam   

Chociaż w Prasanthi Nilajam nie ma stosownych ułatwień i udogodnień, 

poddaliście się swego rodzaju jodze, przystosowując się do tych wszystkich 

niedogodności. Doświadczenie to powinniście uważać za sadhanę (ćwiczenie 

duchowe). Sadhany nie może stanowić radowanie się wszelkimi wygodami. Szczęścia 

doznaje się przez trudności. Szczęścia nie można urzeczywistnić bez przechodzenia przez 

trudności. Takie trudności trzeba uważać za pewną postać pokuty. Łatwe życie nie 

może stać się pokutą. To, iż zgromadziły się tutaj setki tysięcy ludzi, znosząc wiele 

trudności i niewygód, jest znamiennym dowodem ich poczucia jedności. 

Wczoraj postanowiliśmy założyć tutaj duży szpital. Wiele osób zwróciło się do mnie 

z prośbą o zbudowanie szpitala w jakimś ośrodku miejskim. W różnych miastach jest 

wiele placówek medycznych prowadzonych jako biznes. Gdy zakłada się jakąś 

placówkę oświatową lub medyczną, jedynym celem jest zrobienie z niej interesu. 

Mało jest takich, którzy gotowi są otwierać takie instytucje po to, aby zapewnić 

bezpłatne udogodnienia ubogim. Dlatego od początku postanowiliśmy otworzyć 

szpital za miliard rupii w pobliżu samego Prasanthi Nilajam. Tak jak bezpłatne jest 
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tutaj wyższe wykształcenie, bezpłatna będzie również „wyższa medycyna”. Ludzie 

wydają kilkaset tysięcy, aby przejść operację serca w Stanach Zjednoczonych. Jakie jest 

położenie ubogich? Kto się o nich troszczy? Jeśli pojadą do miast, nie dostaną nawet 

zabarwionej wody. Zdając sobie z tego sprawę, uruchomiliśmy to wielkie 

przedsięwzięcie, jakim jest szpital. Czy jest to operacja wszczepienia „bajpasów” 

sercowych, przeszczep nerki, operacja na płucach czy na mózgu, wszystko będzie 

wykonywane bezpłatnie. Postanowienie o tym zapadło na samym początku tego 

projektu.  Szpital ten będzie otwarty 22 listopada 1991 roku. Nikt nie potrafi pojąć 

sankalpy (postanowienia) Sai. Myśl i czyn są równoczesne, tak jak dochodzące światło 

i dźwięk, gdy wystrzeli się z działa. Dlatego nie każdemu jest łatwo zrozumieć 

postanowienie Sai.  

Saga Sathya Sai   

Nie uważajcie tego, co powiem za jakąś przesadę. We mnie nie ma ani śladu 

interesowności. Wszystko, co robię, jest jedynie dla innych. Wszyscy jesteście moją 

własną rodziną. Takiego wszechobejmującego uczucia nie znajdzie się nigdzie na 

świecie. Czy widzieliście gdziekolwiek indziej organizację, która rozrosła się tak 

zdumiewająco w ciągu 50 lat? W przypadku wcześniejszych awatarów, ich sława rosła 

dopiero wtedy, gdy odeszli z tego świata. W przypadku obecnego awatara za jego 

życia dla pożytku ludzi założono uniwersytet, duży szpital, lotnisko i wiele innych 

instytucji, a w przyszłości pojawi się ich znacznie więcej. Wielu ludzi ma wątpliwości 

odnośnie tego, jak się to wszystko osiąga. Przyjście tego awatara miało miejsce 64 lata 

temu. Przez wszystkie te lata ani razu nie wyciągnąłem ręki, aby kogokolwiek o coś 

poprosić.  Nie prosiłem nikogo. Nigdy nikogo nie poproszę i nie będzie nigdy ku temu 

okoliczności. Jak zatem się to odbywa? W Bharacie nie ma przeszkód dla żadnego 

dobrego dzieła. Kiedy z całego serca chcecie wykonywać jakieś dobre dzieło, pieniądze 

płyną strumieniami. Ludzie z ciasnotą umysłową, podejmujący jakiekolwiek działania, 

nigdy nie będą zadowoleni. Nie potrafią pojąć działań osób o wielkim sercu i 

otwartym umyśle.   

Ucieleśnienia boskiej miłości!  

Nie oczekuję od was niczego. Rozwijajcie w sobie tylko miłość. Szanujcie całą 

ludzkość z uczuciami braterskimi. Rozpoznajcie, iż wszyscy są dziećmi Boga. Nie żywcie 

niechęci ani nienawiści wobec nikogo. Nie rańcie niczyich uczuć. Tylko takie 

wielkoduszne uczucie da wam nieograniczoną błogość. Jeśli obchodzicie urodziny 

Swamiego, jest to wszystko, czego od was pragnę. Utrzymujcie jedność wśród siebie. 

Starajcie się ożywiać i podnieść chwałę Bharatu.    

Jestem zawsze wypełniony bezkresną błogością 

Kiedy tu szedłem, niektórzy ludzie pozdrawiali mnie słowami: “Wszystkiego 

najlepszego z okazji urodzin! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!”. Ja zawsze 

jestem szczęśliwy. Nie potrzebuję żadnych życzeń szczęścia. Przekazujcie swoje życzenia 

– „Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!” – tym, którzy nie są szczęśliwi. Mnie 
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wypełnia bezkresna radość. Nigdy nie mam żadnych zmartwień, w żadnym miejscu 

ani czasie. Jaka jest tego przyczyna? Wszystko jest przemijające niczym przepływające 

chmury. Po co się tym martwić? Nie powinniśmy popadać w pychę ani w 

przygnębienie spowodowane narodzinami czy zgonami. Na ten świat przyszliśmy 

nadzy. Odchodząc, nie możemy zostawić "naszej” rodzinie swego adresu. Jakże mogą 

oni być „naszymi krewnymi”? Wszystko to są ziemskie zjawiska. Dopóki żyjemy, 

powinniśmy spędzać życie w harmonii i na współodczuwaniu z innymi. Wszystkie 

nasze trudności można przezwyciężyć rozmyślaniem o Bogu. Co osiągacie, zapominając 

o Bogu i pogrążając się w ziemskich sprawach? Miejcie mocną wiarę w Boga. Nie 

dopuszczajcie różnic społecznych, wyznaniowych i narodowościowych. Wszystkie 

imiona i postaci należą do boskości. Wszystko, co widzicie, to przejawienie kosmicznej 

postaci Pana.  Z mocną wiarą w boskość śpiewajcie imię Pana i zbawcie swoje życie.    

– Wybrane z urodzinowego orędzia Bhagawana wygłoszonego na stadionie Hill View  

23 listopada 1990 roku.    

 

 
 

MŁODZI LUDZIE MAJĄ  MOC ZMIANY ŚWIATA! 

Shitu Chudasama 

 

Jeszcze nigdy energia młodych ludzi nie była tak istotna jak obecnie. Jestem 

przekonany, że największa nadzieja na przemianę w ludzkim społeczeństwie i na 

przyszłość pełną pokoju, równości i sprawiedliwości, spoczywa nie w rękach rządów, ale 

w umysłach i sercach ludzi, którzy poświęcą się indywidualnej przemianie duchowej, 

aby doprowadzić do transformacji ludzkości. 

 

W kronikach historii czytamy, że po ziemi chodzili wielcy i potężni przywódcy, tacy 

jak Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Jerzy Waszyngton i Abraham Lincoln. 

Wiele napisano i powiedziano o ich życiu, lecz ja chciałbym zwrócić uwagę ludzi na 

bardzo wyjątkowego i szczególnego przywódcę – przywódcę o wielkiej pokorze, 

współczuciu, kochającym i bezinteresownym sercu; niewysławianego, cichego 

bohatera, który prawdopodobnie nigdy nie znajdzie się w książkach o dziejach świata. 

Przywódca ten zajmuje zaszczytne miejsce w sercu Bhagawana Sathya Sai Baby. 

Owym przywódcą jest nikt inny jak Młodzież Swamiego. Bo właśnie na jego młodzież 

czeka świat, właśnie ku jego młodzieży spoglądają starsi, oczekując od niej przyszłego 
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podtrzymania Organizacji Sai i to właśnie na jej barkach spoczywają wszystkie 

nadzieje Bhagawana i budowana przez niego przyszłość.   

Zwiastuni nowego porządku społecznego    

Młodzież Sathya Sai ma czasem przekonanie, że tylko nieliczni mogą zostać 

przywódcami, że jest to miejsce przyznawane nielicznym wybrańcom. Pozwólcie, że 

zapewnię was, iż wszyscy oni, cała młodzież Sai, są przywódcami - nie jakimiś tam 

przywódcami, ale liderami Sathya Sai, ambasadorami jego misji. Każdy z nich ma do 

odegrania w misji Swamiego jakąś ważną rolę. Sądzę, że jeśli się służy, jeśli się 

przewodzi, jeśli daje się nadzieję i wsparcie innym, jest się wówczas liderem Sai. Cała 

Młodzież Sathya Sai jest wyjątkowa. Każdej osobie spośród niej Swami dał szczególne 

umiejętności, zdolności i cechy.  Po prostu muszą zwrócić się do własnych wnętrz i 

połączyć się z ową deską ratunku, ową skrzynią ukrytych klejnotów.    

Na naszych oczach dokonuje się rewolucja duchowa, zmieniająca sposób naszego 

łączenia się z boskością i w konsekwencji - służenia ludzkości. Widzę ją i doświadczam 

jej, kiedy tylko podróżuję po świecie, przemawiając do młodzieży Sai i widząc 

wszystko, co osiągają w życiu. 

Żyjemy w świecie stojącym przed potężnymi wyzwaniami społecznymi. W 

ubiegłym roku świat dotarł do dziejowego kamienia milowego – liczba jego ludności 

sięgnęła 7 miliardów.  Patrząc na zaangażowanie naszej Młodzieży Sai na świecie, nie 

mogę powstrzymać się przed optymizmem. W ciągu najbliższego dziesięciolecia i 

później, jeśli jesteśmy w stanie rozwiązać najbardziej naglące problemy naszych 

czasów, musimy połączyć się z dynamizmem naszej Młodzieży Sai, gdyż ma ona 

potencjał do pokonania inercji i stania się najbardziej twórczą siłą prowadzącą do 

społecznej zmiany. Dlatego istnieje potrzeba większego wsparcia Młodzieży Sai i dania 

jej więcej władzy, aby osiągnąć postęp na świecie w świetle życia i przesłania 

Swamiego. Jeśli jednak nie zużytkujemy teraz niewiarygodnej siły i działania 

Młodzieży Sai, ryzykujemy tym, że odniesiemy porażkę. Swami wiedział to, dlatego 

nadał takie duże znaczenie Młodzieży Sai i poświęcił jej tak dużo czasu za swego życia.   

W tym roku liczba młodzieży (osób w wieku 18-35 lat) sięgnęła 1,8 miliarda – 

najwięcej w  dotychczasowych dziejach. Dlatego ważne jest, aby spożytkować energię 

i zapał naszej Młodzieży Sai. Nigdy jeszcze energia młodych ludzi nie była tak istotna. 

Jestem przekonany, że największa nadzieja na przemianę w ludzkim społeczeństwie i 

na przyszłość pełną pokoju, równości i sprawiedliwości, spoczywa nie w rękach 

rządów, ale w umysłach i w sercach ludzi, którzy poświęcą się indywidualnej 

przemianie duchowej, aby doprowadzić do transformacji ludzkości. Młodzież Sai jest 

współtwórcą nowego ładu duchowego. Ten nowy ład światowy czy też przebudzenie 

następuje, odsłania się i rozkwita na naszych oczach.   

Historia dowiodła, że młodzi ludzie są katalizatorami zmian w każdych czasach, w 

każdym stuleciu, w obecnym zaś okresie jest to Młodzież Sathya Sai. Mają to w rękach 

– mogą stać się tymi katalizatorami. Pytanie brzmi: co chcą w tym względzie zrobić? 
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Czy chcą odegrać rolę w misji Sai? Czy chcą przejąć pałeczkę od starszych, którzy 

pragną im przekazać duchową pochodnię jako nowemu pokoleniu młodych ludzi?   

Młodzież Sathya Sai może rzeczywiście przewodzić w kształtowaniu przeznaczenia 

swego kraju. Jej członkowie są prawdziwymi katalizatorami zmiany w społeczności, w 

narodzie i podtrzymują wartości, na jakich zbudowano cywilizacje. Pewnego dnia 

odziedziczą dzieło Organizacji Sai w swoich krajach, czy tego chcą, czy nie. Mają do 

odegrania dziejową rolę w kształtowaniu swojego społeczeństwa, w oddziaływaniu 

na czyjeś życie i w przeniesieniu misji Bhagawana na następny poziom. Teraz muszą 

podjąć postanowienie w tym względzie i jestem przekonany, że wybiorą dobrze.    

Mam nadzieję, że podejmą się tej dziejowej roli przedstawicieli zmiany w celu 

duchowego przekształcania siebie, duchowego przekształcania Organizacji Sai i świata, 

w którym żyjemy. W głębi ducha wierzę, że przeznaczeniem Młodzieży Sai jest coś 

większego niż oni sami.   

Uczyńcie swoje życie moim przesłaniem 

Jacy mamy być, aby odpowiedzieć na łaskę i odpowiedzialność, jakimi obdarzył nas 

Swami? Mówi on, że dzisiejsza młodzież to przywódcy jutra. Jednakże, aby być 

przywódcami jutra, młodzież najpierw musi uczestniczyć w „dzisiaj”. Aby być 

uczestnikami „dzisiaj”, każdy z nas musi dużo nad sobą pracować. Co to za praca? 

Wymaga ona zarówno pracy wewnętrznej jak i zewnętrznej. Praca wewnętrzna – 

musimy być skupieni na swoim rozwoju i przekształcaniu duchowym, pracą zaś 

zewnętrzną powinno być nasze czynne uczestnictwo i zaangażowanie się w Organizacji 

Sai. Oto podstawowy cel Międzynarodowego Programu Młodzieżowego.  

Praca wewnętrzna wiąże się z umacnianiem naszej wiary i więzi z Bhagawanem. 

Pytanie, które zawsze otrzymuję od młodzieży, brzmi: jak mogę przybliżyć się do 

Boga? Jaka jest tutaj tajemnica, jaka magiczna formuła, jakie magiczne zaklęcie? Jest to 

możliwe jedynie poprzez uczynienie Boga naszym jedynym schronieniem, uczynienie 

Boga naszym celem życia i uczynienie Boga naszym najlepszym przyjacielem. Praca 

zewnętrzna wiąże się z naszym czynnym uczestnictwem w działalności Organizacji Sai.  

Swami powiedział: „Moim przesłaniem jest moje życie”. Jakie więc dziedzictwo 

tworzymy w jego imię? Swami zostawił po sobie olbrzymie dziedzictwo dla świata. 

Teraz musimy spytać sami siebie: cóż takiego stwarzamy, co będzie żyło długo po 

naszym odejściu, jeśli nasze życie ma być przesłaniem Boga. Jeśli idziemy za jego 

przesłaniem, jeśli idziemy za jego życiem, tam są wszystkie odpowiedzi. Jeżeli 

będziemy stosować jego zasady, jeśli będziemy szli za jego wartościami, Swami będzie 

bardzo zadowolony. Młodzież Sai musi dać przykład całemu światu.  

Do teraz świat słyszał jedynie o Swamim; obecnie cały świat powinien zobaczyć 

młodzież Sathya Sai, przyglądać się jej i uczyć się od niej. Świat usłyszał jego 

przesłanie; teraz cały świat powinien zobaczyć, jak każdy z nas wciela jego przesłanie 

w życie. Świat widział Swamiego jako ucieleśnienie bezinteresownej służby; teraz cały 

świat powinien zobaczyć każdego z nas jako mężczyznę czy kobietę bezinteresownej 
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służby i poświęcenia. Jego przesłanie żyje dalej, jego duch żyje dalej poprzez nas.  Gdy 

tylko zbieramy się w jego imię, wzmacnia to naszą stanowczość, daje strawę naszej 

duszy, pokarm, którego potrzebujemy, aby iść naprzód ku celowi i ścieżce, jaką on 

ustanowił. Dokonania życiowe Swamiego są niepojęte dla umysłu. Chociaż Swamiego 

nie ma już z nami fizycznie, musimy pamiętać, że nadal mówi do nas, prowadzi nas i 

nas uczy. Musimy po prostu zagłębić się w swoje wnętrze – w ciszy własnego serca i 

umysłu usłyszymy jego głos.   

Idź za głosem Boga 

Nie wolno nam nigdy zapominać, że dzieło, jakie on przez nas zaczął, będzie zawsze 

postępowało naprzód. Musimy pamiętać, że Swami działa przez nas dwojako – przez 

pracę, jaką wykonuje w nas i pracę, którą wykonuje przez nas. Wyjątkowy styl 

Swamiego sprawia, że skutkiem pracy, jaką wykonuje w nas, jest praca, którą 

wykonuje przez nas. Dzieło, jakiego dokonuje przez nas, osiąga jedną główną rzecz – 

czyni nas boskimi.   

Swami poświęcił całe życie służbie na rzecz ludzkości. Dzisiaj młodzież Sathya Sai z 

całego świata powinna starać się o to, aby stać się tymi, którzy niosą pochodnię jego 

świętej misji. Musimy obiecać prowadzić nadal jego dzieło, przez całe życie, zgodnie z  

jego przesłaniem. Wówczas nasze życie stanie się jego przesłaniem i będziemy 

pobłogosławieni. Każdy z nas miał przywilej, zostaliśmy bowiem dotknięci przez 

wielkiego mistrza, wielkiego nauczyciela, wielkiego dawcę natchnienia, który dał nam 

przesłanie, jakim powinniśmy żyć. I jeśli będziemy żyć tym przesłaniem, staniemy się 

jednym z tym nauczycielem, staniemy się jednym z Bogiem, jednym ze Swamim.  

W 1988 roku siedziałem obok Swamiego i wpatrywałem się w jego dłoń wtedy, 

gdy z kimś rozmawiał. Nagle przerwał, spojrzał na mnie i rzekł: „Czy wiesz, co jest w 

tym ręku?”. Ciągnął dalej: „W moim ręku jest cały świat, ten cały dźagat. Czym jest 

dźagat? Dźagat oznacza przychodzenie i odchodzenie, przychodzenie i odchodzenie”. 

Mówił dalej: „Nie myśl o świecie. Nie spędzaj czasu na myśleniu o świecie czy o 

swoich związkach z ludźmi. Wszystkie one są nietrwałe. Nie będą trwać. Przywiązuj 

uwagę do tego, co trwa, do tego, co trwałe. Wszystko, co dotyczy świata i ludzkich 

związków, jest związane jedynie z ciałem. Ciało jest jak bańka wodna. Umysł jest jak 

szalona małpa. Nie idź więc za ciałem ani za umysłem. Idź za głosem Boga”. 

Sai-Fi, nie Wi-Fi 

Musimy uważać, aby nie popaść w uzależnienie od współczesnego świata, 

współczesnych wartości i współczesnych tradycji. Świat jest dziś w bezładzie. Panuje 

obsesja odnośnie wszystkiego poprzedzonego przedrostkiem “I” [„ja”] - IPhone, IPad, 

ITunes, itp. … Jest tyle „ja”, ale ludzkość nie może pojąć tego, co oznajmiły starożytne 

Wedy: Ja jestem brahmanem  „Aham Brahmasmi”, czy jestem „Soham”. Powinniśmy 

skupiać się na pytaniach: Kim jestem? Skąd pochodzę? Dokąd zmierzam? Odpowiedzi 

na te pytania nie można znaleźć na Facebooku, ale w swojej własnej księdze wiary. 

Dzisiaj wszędzie, gdzie idziemy, mamy obsesję na punkcie Wi-Fi – szukamy połączenia 
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W-Fi, abyśmy zawsze mogli się połączyć ze współczesnym światem. Zamiast tego, 

powinniśmy pozostawać połączeni z Sai-Fi, nie z Wi-Fi! Gdy pozostajemy połączeni z 

Sai-Fi, możemy znaleźć w swoim wnętrzu super-świadomość, gdyż we wnętrzu 

mieszka Bóg. 

Ogólnoświatowe przebudzenie duchowe    

Bhagawan Sathya Sai Baba za pomocą broni swojej miłości nadal zmienia serca i 

przemienia życie we wszystkich zakątkach świata wokół siedmiu mórz na tym świecie 

oraz w niezliczonych innych światach. Każdego z nas wybrał do pomocy w tej misji. 

Nigdy wcześniej nie zrobił tego żaden awatar. Nie wolno nam nigdy zapominać, że 

praca, jaką rozpoczął poprzez nas, będzie zawsze prowadzona dalej. Jakże wielkim 

zaszczytem było poznać boską istotę, która skierowała tak wiele osób ku ścieżce 

bezinteresownej służby.  Takie było działanie Swamiego. Dlatego dziedzictwo naszego 

ukochanego Swamiego będzie żyło nadal nie tylko w jego naukach, ale także we 

wzniosłym oddziaływaniu na życie milionów, jeśli nie miliardów wyznawców, 

których dotknął i będzie nadal dotykał przez wiele nadchodzących pokoleń.   

Swami poświęcił życie służbie dla ludzkości. Dzisiaj, my, jego Młodzież Sai, musimy 

obiecać, że w ciągu naszego życia będziemy kontynuować jego dzieło zgodnie z 

wydźwiękiem jego życia i jego przesłaniem. Nasze życie stanie się jego przesłaniem i 

zostaniemy pobłogosławieni. Swami nie odszedł, nasz Pan, nasz nauczyciel jak 

najbardziej żyje, tak długo jak żyje w naszych sercach to, czego nauczał. Pytanie brzmi: 

co my chcemy zrobić w tym względzie? Czy chcemy odegrać rolę w misji Swamiego? 

Czy chcemy wykonywać pracę Boga?    

Ważne jest, aby pamiętać, że uczestniczymy w najważniejszym wydarzeniu w 

dziejach – ogólnoświatowym przebudzeniu duchowym, które przekształca każdy 

wymiar naszego życia. Przemiana ta narasta teraz, od wielu lat, od samego przyjścia 

awatara i obecnie powoli rozkwita wśród nas.  

Swami powierzył nam swą misję. Niech wszystko, co robimy i mówimy, będzie dla 

przyszłych pokoleń ludzi przesłaniem, jak powinno się żyć. Ten czas jest TERAZ, nie 

wolno nam odwlekać, nie wolno nam zaniechać i nie wolno nam dać się skierować na 

ślepy tor jakimś powabom, podstępom czy sztuczkom. Swami wybrał każdego z nas, 

bo mamy coś wyjątkowego. Mamy to coś szczególnego, ów dar, którym on chce, 

abyśmy w jego imieniu podzielili się ze światem. Celem życia jest odkrycie tego daru. 

Pracą życia jest jego rozwijanie, zaś znaczeniem życia jest dawanie tego daru innym.    

Dlatego powinniśmy teraz przygotowywać się do wniesienia swojego wkładu. Z 

łaską i miłością Swamiego doprowadzimy do zmiany. Gdy już osiągnęliśmy ten 

poziom mądrości, nasze współczucie i miłość z pewnością pozostawią ślady stóp Pana 

wszędzie, gdzie pójdziemy. Z kolei te ślady miłości oświetlą ścieżkę do Boga, tak by 

podążyli nią inni, docierając do ostatecznego celu swojej drogi, do Boga.   

– Autor był pierwszym międzynarodowym koordynatorem młodzieży mianowanym przez Samego 

Bhagawana, a obecnie służy jako członek zarządu Śri Sathya Sai Central Trust w Wielkiej Brytanii. 
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Tylko młodzi mężczyźni i kobiety są zdolni wytępić panujące w 

społeczeństwie zło. Jeżeli będziemy mieli prawą młodzież, wszystkie 

nieszczęścia społeczeństwa mogą zostać usunięte. 

– Baba 
 

 

 

 

Żyj z SAI 

Winaj Kumar 

 

Sarwa rupa dharam śantham, 

sarwa nama dharam śiwam, 

sat-ćit-ananda rupam adwaitam, 

satjam śiwam sundaram. 

 

Wszystkie nazwy, imiona, postaci i kształty są przejawieniami Najwyższego Bytu, 

który jest ucieleśnieniem spokoju i pomyślności. Jest On istnieniem, wiedzą, absolutną 

błogością i jest niedwoisty. Jest satjam, śiwam, sundaram (prawdą, dobrem, pięknem).   

Był to jeszcze jeden z tych błogich wieczorów w Prasanthi Nilajam. Tysiące osób 

patrzyło na młodzież z północnych Indii, wykonującą radośnie taneczne 

przedstawienie muzyczne. Ich oddanie i poświęcenie w tak młodym wieku wzruszyło 

ów ocean bezkresnej łaski – Bhagawana Babę.  Po występie Swami łaskawie poszedł 

między tę błogosławioną młodzież i obdarzył każdego z nich miłością tysiąca matek! 

Rozdawał ubrania, udzielał im najwyższego błogosławieństwa w postaci 

padanamaskaru, ustawił się z nimi do zdjęcia, a dla jednej osoby stworzył piękny 

naszyjnik jako oznakę swej miłości i łaski!  

Proś o to, co przyszedłem dawać 
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Gdy z wilgotnymi oczyma patrzyłem na ów boski potok miłości spływający na 

młodych ludzi, nagle uświadomiłem sobie, że Swami jest jedynie parę stóp od miejsca, 

gdzie siedzę. Zatrzymał się, spojrzał mi w oczy i zapytał: „Jakie było to 

przedstawienie?”. Odrzekłem zwyczajnie: „Bardzo ładne, Swami. Dałeś im tyle 

anandy…”. Wówczas powiedział coś, co bardzo głęboko na mnie zadziałało. Rzekł: 

„Dałem im wszystko, co daje im radość – ubrania, zdjęcia, padanamaskar, ale nikt nie 

poprosił mnie o to, co rzeczywiście przyszedłem dawać”. Wróciłem tego wieczoru do 

swego pokoju i rozpamiętywałem te boskie słowa, wypowiedziane przez Bhagawana.  

Minęło trochę czasu, zanim mój ludzki umysł uświadomił sobie głębokie znaczenie 

tego, co miał on na myśli. To było wielkie przesłanie do młodzieży świata. Chciał, 

żeby każdy z nas szukał u niego najwyższego daru – daru uświadomienia sobie jaźni. 

Jakże łatwo jest  Swamiemu zaspokoić nasze materialistyczne i doczesne pragnienia, 

jednak po tym jak dostąpiliśmy szczęścia bycia jego współczesnymi, a co ważniejsze - 

przyciągniętymi do jego owczarni, uważam, iż młodzież musi szukać jedynie wiecznej 

prawdy, jaką można dostać tylko od Jedynego, który jest w każdym z nas!   

Skupiaj się na wewnętrznej jaźni 

Pewnego razu zapytałem Swamiego: „Swami, jak panować nad zmysłami?”, zaś 

Bhagawan łaskawie rzekł: „Żyjcie z Sai, a wasze zmysły odlecą!”. Wyjaśnił, że życie z 

Sai to nie życie cielesne, a życie w jego myślach i uczynienie go podstawą naszej 

istoty. Chciał, żebyśmy pozostawali skupieni na wewnętrznej jaźni, która jest jedynym 

środkiem dotarcia do niego. Z jego łaską powoli, ale stale zacząłem pojmować, że 

skupienie to nie tylko nasza zdolność do bycia przyciąganymi przez owego „Jednego” 

w naszych wnętrzach, ale również dyscyplina unikania tego, czym rozprasza nas owe 

„dziewięćdziesiąt dziewięć” na zewnątrz nas.    

Bhagawan łaskawie powierzył mi określone obowiązki przy pewnej wielkiej jadźni, 

którą chciał, aby wykonano w Prasanthi Nilajam w 2006 roku.  Pewnego popołudnia, 

wezwawszy mnie zapytał: „Czy jesteś gotów?”, a ja wymamrotałem: „Spodnie są 

trochę brudne, Swami. Pójdę do pokoju, wykąpię się, zmienię ubrania i wrócę”. Nie 

był zadowolony z tej odpowiedzi i tego dnia nie powiedział nic więcej.  Po prawie 

miesiącu współczujący Pan postanowił objaśnić prawdę i rozproszyć nieświadomość, 

która spowija mgłą nasze wewnętrzne pola widzenia. Rzekł: „Gotowość nie wiąże się z 

wzięciem kąpieli i nałożeniem nowych ubrań. Powinieneś być wiecznie gotowy nawet 

do porzucenia swojej prany. Oto stan gotowości”. Dalej powiedział: „Nigdy nie miej 

żadnego przywiązania do ciała. Pozostawaj jedynie pogrążony w jaźni, w swoim 

wnętrzu. Wykonuj dalej swe obowiązki, jednak nigdy nie utożsamiaj się z działaniami, 

wykonywanymi przez twoje ciało”. Było to głębokie przesłanie dla mnie!  

Dowiedziałem się, że w wieczności oceanu jestem ostatecznie jeszcze jedną kroplą. Tak 

to właśnie wygląda! Jesteśmy jedynie przepływającymi chmurami.   

Pewnego popołudnia Bhagawan łaskawie nauczył mnie i moją żonę głębszego 

rozumienia życia. Rzekł: „W życiu chodzi o trzy związki. Twój związek z samym sobą, 

twój związek z innymi i najważniejszy – twój związek z istnieniem”. Powiedział, że 
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młodzież musi planować swe przeznaczenie przez uświęcanie tej nadzmysłowej więzi 

drogą modlitw, medytacji, bezinteresownej służby, czystych uczuć i nieskazitelnego 

charakteru. Bhagawan powiedział: „Istnienie nie jest tym czy tamtym, ale tym w 

tamtym”. Miał na myśli to, że materializm i duchowość to po prostu dwie strony tej 

samej monety, monety zwanej istnieniem. Nie wolno nam prosić o to czy tamto; 

musimy stać się lotosem, który zakwita nawet w brudnej wodzie.  Musimy pozwolić, 

aby duchowość dobrze się rozwijała w materialistycznym życiu. Zrozumiałem, że 

Bhagawan oczekuje tego od młodzieży.   

Moja miłość do was jest miłością czystą 

Za każdym razem gdy widziałem Babę, miałem wielkie poczucie jedności ze 

spokojem i szczęściem. Miłość Bhagawana była prawdziwym połączeniem wiążącym z 

nim każdego z nas.  Pewnego popołudnia po długiej rozmowie z nami pozwolił nam 

wyjechać do Bengaluru. Pospieszyliśmy do swego pokoju i czyniliśmy przygotowania 

do opuszczenia Prasanthi Nilajam, gdy do pokoju spiesznie wszedł jakiś chłopiec i 

rzekł: „Swami powiedział, abyś natychmiast wrócił do mandiru”. Byłem zaskoczony, 

gdyż spędziliśmy z Bhagawanem prawie godzinę, a wyjeżdżaliśmy jedynie za jego 

pozwoleniem! Pospieszyłem do mandiru; posadzono mnie tuż przed drzwiami mandiru 

bhadźanowego. Bhagawan był zatopiony w bhadźanach, śpiewanych z uczuciem przez 

jego studentów. Nie potrafiłem skupić się na tych bhadźanach. Ciągle zastanawiałem 

się, skąd to wezwanie; ostatecznie całkowicie straciłem rozeznanie. Najpiękniejsza 

postać we wszechświecie była zaledwie o parę stóp ode mnie, ja zaś nie byłem w 

stanie podziwiać owej promiennej istoty choćby przez sekundę.    

Bhadźany dobiegły końca i Swami przyjął ofiarowane mu arati. Później z 

wdziękiem poszedł w moją stronę. Nie wiedziałem, czego oczekiwać. Obdarzył mnie 

pięknym uśmiechem i rzekł: „Bangaru, zapomniałeś wziąć padanamaskar po 

rozmowie. Wezwałem cię z powrotem tylko po to, by dać ci padanamaskar. Weź 

padanamaskar, a potem wyjeżdżaj do Bengaluru”. Była to miłość tysiąca matek. 

Wezwał mnie, aby obdarzyć mnie błogosławieństwem ucałowania jego lotosowych 

stóp!!! Jedynie Bóg może dać tak wiele miłości. Rozpłakałem się natychmiast i 

skąpałem jego stopy we łzach mojej skruchy za niezrozumienie, jak głęboką miłość ma 

dla każdego z nas. Jego miłość jest bezwarunkowa. Raz powiedział mi: „Moja miłość 

do ciebie jest jedynie miłością. To, co robisz i to, czego nie robisz, nie zmienia mojej 

miłości do ciebie”.  

Przeznaczenie sprawiło, że po raz pierwszy ujrzałem Bhagawana, gdy byłem jeszcze 

w szkole średniej.  Swami zaszczycił jednego ze starszych wielbicieli swoimi boskimi 

odwiedzinami w jego domu i moi rodzice postanowili zabrać mnie ze sobą, aby Swami 

mnie pobłogosławił. Swami porozmawiał z moją matką. Jak każda inna stroskana 

matka, skarżyła się Swamiemu na me psoty i szaleństwo na punkcie krykieta, 

przedkładanego nad naukę. Nie chciałem nawet spojrzeć mu w oczy; siedziałem 

zwinięty obok matki. Stworzył wibhuti, potarł nim moją głowę, dał odrobinę mojej 

matce i udzielił jej boskiego zapewnienia: „Nie martw się o niego, ja się nim 
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zaopiekuję”. Parę lat później moja matka połączyła się z nim, co mnie zupełnie 

zdruzgotało. Jakiś czas po tym zdarzeniu siedziałem na piaskach budynku Sai Ram w 

jego aszramie w Brindawan. Gdy Swami przyszedł do rzędów darszanowych, 

podniosłem się z ciężkim sercem na kolanach i rzekłem: „Swami, moja matka zmarła!”, 

a moja droga Matka Sai natychmiast odpowiedziała: „Ale ja jestem dla ciebie!!!”. 

Obiecał mojej matce, że się mną zaopiekuje. Czy mogłem poprosić o więcej w tym 

życiu, które naznaczone jest na każdym kroku jego miłością!    

Młodzież ma do odegrania wielką rolę 

Miałem koordynować pewne epokowe wydarzenie w Prasanthi Nilajam w 2006 

roku. Na parę godzin przed uroczystym otwarciem, kiedy wciąż jeszcze pozostało do 

wykonania mnóstwo ostatnich przygotowań, Swami wezwał mnie do swojego 

mieszkania i rzekł: „Wyglądasz na bardzo zmęczonego. Gdyby byli tu twoi rodzice, 

zatroszczyliby się o ciebie. Teraz ja ci mówię. Idź do pokoju i prześpij się trochę. Wykąp 

się i przyjdź świeży na salę. Ja się o wszystko zatroszczę”. Powiedziałem mu, że nie 

przygotowałem swego inaugurującego przemówienia. Powiedział po prostu: „Stań 

tylko przed mikrofonem i poruszaj wargami. Ja będę mówił!”. Nie wiedziałem, jak 

postępować z tak wielką miłością. Kiedy mówił te słowa, miał w oczach tyle troski … 

Nie doświadczyłem niczego takiego nigdy wcześniej! Przyciszonym głosem szepnąłem 

mu na ucho: „Dziękuję ci, Swami”. Bhagawan położył rękę na moim prawym 

ramieniu i spytał w języku kannada: „Taji ge thanksa”? (podziękujesz matce?). Tylko 

Swami potrafi dać tak dużo miłości. Nikt i nic nie może nas nigdy wypełnić większą 

anandą.  

Osobiście wierzę, że musimy tylko połączyć się z własnym wnętrzem i nadal 

pozostawać – na zawsze – odbiorcami jego bezkresnej miłości. Kimkolwiek dziś jestem, 

zawdzięczam to tylko jego łasce. Nieustannie modlę się jedynie do niego, by pozwolił 

mi służyć w swej misji jako skuteczne narzędzie do ostatniej kropli krwi i do 

ostatniego oddechu w tym ciele, jakie mi dał. 

 Młodzież ma wielką rolę do odegrania w umacnianiu instytucji, jakie założył i 

pozostawił jako swą spuściznę miłości i współczucia na wszystkie czasy. Bez 

przesuwania centrum, a po prostu rozszerzając promień, młodzież może zakreślać coraz 

większe okręgi i osiągać większy obwód. Tym centrum jest rdzeń naszej istoty.  Nigdy 

nie możemy sobie pozwolić na przehandlowanie swoich zasad, wrodzonej natury, 

charakteru czy swego duchowego porządku za nic na świecie.   Promień jest mierzony 

naszymi osiągnięciami, które muszą postępować od dobrych do lepszych i od lepszych 

do najlepszych. Wyniki zaś tworzą obwód.    

Pełnię w życiu możemy osiągnąć, zakorzeniając się w swojej wewnętrznej jaźni 

(rdzeniu) i stale rozszerzając promień naszych osiągnięć (czynów bezinteresownej 

miłości i służby).  Pomoże to zwiększyć obwód naszego życia, aż osiągnie ono jedność 

z Nim!   

– Autor, z zawodu dyplomowany księgowy, jest członkiem zarządu Sathya Sai Trust w stanie 

Karnataka.  
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Sewa nieodłączną częścią  edukacji 

S.S. Naganand 

 

Kalidasa w swoim wielkim dziele Raghuwamsa opisuje jak żyli władcy z rodu 

Ikśwaku, przedstawiając różne okresy ich życia od narodzin po śmierć. Dzieciństwo i 

młodość spędzali na zdobywaniu znakomitej wiedzy i wykształcenia. W wieku 

średnim prowadzili życie rodzinne oraz podtrzymywali prawdę i prawość. W 

podeszłym wieku żyli jako pustelnicy i ostatecznie, na koniec, odrzucali ciało przez 

jogę.    

Starożytny system gurukul w Bharacie    

To było doskonałe życie władców Raghuwamsy, w której znakomitym władcą był 

Ramaćandra. Doskonałe życie, jakie opisał ten poeta wskazuje, iż w starożytności 

pogoń za wiedzą i nauką była istotą życia młodych ludzi i dzieci. Swami zawsze 

odnosił się do Ramy, seniora tego rodu, jako do ucieleśnienia wszelkich cnót, osoby, 

która ustanowiła najwyższe wzorce do naśladowania dla całej ludzkości w dziedzinie 

satji i dharmy, zyskując sobie w związku z tym miano uosobionej dharmy. 

Kultura indyjska szanuje wiedzę i naukę. Obydwie poszerzają widnokrąg każdej 

istoty ludzkiej. Zdobycie wiedzy powinno mieć na celu przyswojenie sobie dobrych 

rzeczy, dobrych myśli, dobrych pojęć i dobrej wiedzy. Bhagawan Sathya Sai Baba 

wielokrotnie napominał: „Wykształcenie jest dla życia, a nie dla zarabiania”. Dążenie 

do wykształcenia jako ważny wymóg postępu duchowego uznawane jest w Indiach 

od kilku tysięcy lat. Wiemy o słynnych indyjskich uniwersytetach Takśaśila i Nalanda. 

Były to gurukule, w których nauczyciel i uczniowie mieszkali razem, jedli razem, 

bawili się razem, razem zgłębiali wiedzę i, co najważniejsze modlili się razem.  
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 Doskonałe życie prowadzone przez nauczycieli było źródłem natchnienia dla 

tysięcy uczniów żyjących w gurukuli. Nauka była formalna, a zarazem nieformalna. 

Zwykłą wiedzę książkową zastąpiono całościowym rozwojem osobowości dziecka. Gdy 

uczono je podstawowych przedmiotów świeckiej wiedzy, takich jak historia, przyroda, 

matematyka itd., duży nacisk kładziony był na wartości moralne, zasady etyczne i 

całkowity rozwój dziecka. W tym poszukiwaniu podłoże całego systemu oświaty 

stanowiło pięć ważnych zasad. Były to: satja (prawda), dharma (prawość), śanti 

(pokój), prema (miłość) i ahimsa (niekrzywdzenie). Te wieczne wartości wpajano 

młodzieży w czasie jej pobytu w gurukuli.  

System edukacji Sai   

Na współczesnych uniwersytetach indyjskich nacisk kładzie się na uczenie się z 

podręczników i osiągnięcia akademickie. Większość uniwersytetów nie ujmuje w 

swoim programie nauki wychowania moralnego ani duchowego, wpajania wartości 

ludzkich, filozofii indyjskiej ani religii.  Wszystkie te pojęcia opatruje się jakoś etykietą 

„nieświeckich”. Wydaje się, że wszystko inne niż zwykłe przedmioty nauczane na 

uniwersytecie, określane jest jako niezwiązane z oświatą.  

Bhagawan Baba obrał samotną drogę zakładając Instytut Wyższej Wiedzy Sathya 

Sai, przyszłą uczelnię uważaną za uniwersytet. Baba podkreślił, że wraz z uczeniem się 

tzw. przedmiotów świeckich, w oświacie wielki nacisk trzeba kłaść na wartości ludzkie. 

Bhagawan ukuł słowo „educare” dla podkreślenia, że wykształcenie z wartościami 

ludzkimi wpaja  młodzieży wiele kluczowych cech, które zmieniają jej spojrzenie na 

świat. Wyczulał młodzież na istotne wartości ludzkie, mające wielką wagę dla 

całościowego, wszechstronnego rozwoju ludzkiej osobowości. Dla osiągnięcia tego 

celu, Baba wzywał uczniów i studentów do podejmowania służby na rzecz ludzkości. 

Bhagawan Baba ukuł wiele zwrotów, aby uwydatnić tę sprawę. Możemy 

wspomnieć kilka z nich:  

„Ręce które służą, są świętsze od modlących się ust”.  „Manawa sewa to Madhawa 

sewa”. „Ręce w społeczeństwie, a głowa w lesie”. 

Z powyższego wynika w sposób oczywisty, że sewa, czyli służba, jest istotną częścią 

toku nauki dla każdego spośród młodzieży Sathya Sai. W tym celu wszyscy uczniowie 

i studenci, którzy przechodzą przez wszystkie instytucje Sai – na poziomie szkoły, bądź 

wyższej uczelni – dostępują wspaniałej sposobności podejmowania działań 

służebnych. Studenci z całego kraju muszą przejść formalne nauczanie akademickie, 

zwane „zajęciami uświadamiającymi”. Nacisk położono na ukazanie studentom 

wielkich pojęć duchowych, kulturalnych, naukowych i tych dających natchnienie, 

ukazanie rozwoju ludzkości, jak też zaznajomienie ich z rzeczywistością globalnej 

wioski, w jakiej żyją. Podkreśla to również ważność pięciu podstawowych wartości 

ludzkich oraz ich znaczenie dla rozwoju i rozkwitu osobowości ludzkiej.  W dziedzinie 

nieakademickiej studenci muszą uczestniczyć w działaniach służebnych obejmujących 

odwiedzanie wiosek, wiele przedsięwzięć służby społecznej, rozdawanie niezbędnych 
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rzeczy osobom ubogim i potrzebującym z należnym szacunkiem i pokorą na progach 

ich domów.  

Uczestnictwo młodzieży w działaniach służebnych   

Organizacja Sathya Sai Sewa ma też oddzielną Gałąź Młodzieżową, dobrze 

zorganizowaną i o dobrej strukturze. Każdy człowiek w społeczeństwie może 

przyłączyć się do Ruchu Sathya Sai, zostając członkiem jakiejś grupy.  Całej młodzieży 

zapewnia się sposobność dołączenia do innych młodych ludzi i opracowuje się 

przedsięwzięcia umożliwiające jej podejmowanie sewy w swojej społeczności. W 

ramach tej sewy młodzież w całych Indiach uczestniczy w wielu działaniach 

służebnych, takich jak prowadzenie obozów medycznych, sprzątanie wiosek, 

zapewnianie czystej wody pitnej, budowanie szkół i ośrodków społecznościowych, 

zapewnianie szkolenia zawodowego, pomoc w usprawnianiu działania szkół i 

infrastruktury wiejskiej,  prowadzenia zajęć, bhadźanów i innych działań duchowych, 

rozdawanie jedzenia i ubrań zwane Narajana sewą, działania w innych instytucjach, 

takich jak domy starców, domy dla osób nie mających środków do życia, domy dla 

ludzi upośledzonych na ciele i umyśle itd. Wszystkie te przedsięwzięcia wymyśla i 

wykonuje młodzież, stanowiąca część Organizacji Sewy. Wykonywanie sewy to 

istotna część obowiązku każdego członka ośrodka Sai.  Tysiące młodzieży przybywa w 

bardzo zorganizowany sposób do Puttaparthi przez cały rok – ze wszystkich stanów 

Indii i świadczy cenną pomoc w utrzymaniu aszramu Prasanthi Nilajam, Szipitala 

Ogólnego i Superspecjalistycznego w Puttaparthi oraz w Whitefield (Bengaluru), 

uniwersytetu i jego wszystkich czterech miasteczek akademickich. Wszystkie te 

działania rozwijają dobre cechy: pokorę, współodczuwanie, dobroczynność i 

wdzięczność.  Wreszcie, co również ważne, znacząco zwiększają też oddanie młodzieży.   

W tym roku, pamiętając szczególnie wezwanie ze strony premiera Indii Narendry 

Modiego do Swach Bharat, czyli do sprzątania Indii, Ogólnoindyjska Organizacja Sai 

pobudziła do czynu młodzież w całym kraju, aby podjęła sewę zapewnienia czystości 

przez ośrodki w całym kraju. Ruch ten ma nie tylko wysprzątać miasta, wioski i 

miejsca zamieszkania, ale również uczulać ludzi na potrzebę zachowywania czystego 

środowiska. 

Prowadzenie bezinteresownej sewy  

Innym ważnym działaniem służebnym prowadzonym w całych Indiach i w rzeczy 

samej we wszystkich pozaindyjskich organizacjach Sai, jest pomoc w razie katastrof.  

Młodzież Sai odgrywa kluczową role w natychmiastowym rozpoczynaniu działań 

pomocowych na obszarach dotkniętych nieszczęściami wywołanymi przez przyrodę 

lub człowieka, takimi jak trzęsienie ziemi, powódź, tajfun, huragan, atak terrorystów, 

wypadki itd. Młodzież Sai to wojsko ochotników gotowych skoczyć w bój, gdy pada 

wezwanie by wspomóc ludzkość, bliźnich czy innych w niedoli. Wszystko to wykonuje 

się bez żadnych oczekiwań zysku pieniężnego ani innych sposobów uznania bądź 

wynagrodzenia. Sewę prowadzi się bezinteresownie, z pokorą i w sposób ścierający 

ego, zgodnie z wypowiedzią Pana Kriszny w Bhagawadgicie:  
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Karmanjewadhikarasthe ma phaleśu kadaćana – masz prawo jedynie do czynów, nie 

do ich owoców. 

Sewę wykonuje się po to, by osiągnąć cel codziennej modlitwy zanoszonej przez 

wszystkich wielbicieli Sai na całym świecie: Samastha lokah sukhino bhawantu – oby 

wszystkie istoty ze wszystkich światów były szczęśliwe!  

Jakże możemy zapomnieć te piękne słowa Swamiego, które nieustannie 

wypowiadał  w każdej sytuacji, gdy tłumnie przybywali doń wyznawcy:   

Bądź szczęśliwy – bądź szczęśliwy – bądź szczęśliwy !   

Jest to myśl przewodnia Młodzieży Sathya Sai.   

–S.S. Naganand jest członkiem zarządu Sri Sathya Sai Central Trust. 

 

 
Trzymaj się lotosowych stóp 

Swamiego 
R.Dż. Rathnakar 

 

Ostatnio miałem zaszczyt uczestniczyć w dwóch dziejowych wydarzeniach, które w 

kronikach boskiej misji awatara Sathya Sai będą wyryte złotymi literami. Pierwszym 

jest odsłonięcie Sarwa Dharma Stupy w Orissie, drugim zaś uroczyste otwarcie Sathya 

Sai Ghat w Riszikesz. Owe dwa wspaniałe wydarzenia świadczą dobitnie o tym, jak 

boska misja naszego ukochanego Pana daje natchnienie rządom i ogółowi ludzi.  

Sarwa Dharma Stupa w Bhubaneswar 

Bhagawan w swojej bezkresnej łasce obdarzył mnie błogosławioną sposobnością 

odsłonięcia Sarwa Dharma Stupy w obrębie Sai Dźanani Mandiru w Bhubaneswar 

6 września bieżącego roku. Wyjątkową cechą tej stupy jest to, że zbudowano ją na 

świętym fundamencie książek z Likhita nama dźapą (boskim imieniem). Ze 

zdumieniem dowiedziałem się, że piwnica tworząca podwalinę tej stupy mieści w 

sobie książki z Likhita nama dźapą, zawierające nie 100  tysięcy czy 10 milionów, ale 

miliard boskich imion „Sai Ram”, napisanych przez wielbicieli z Orissy. Tysiące 

wiernych w każdym zakątku tego stanu przez 3 lata uczestniczyło w świętej jadźni 

Likhita nama dźapy, aby osiągnąć tę oszałamiającą liczbę 1 miliarda.    
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Bhagawan największą wagę w swoich naukach przydawał harmonii religijnej. Sam 

obmyślił znak rozpoznawczy Organizacji Sathya Sai Sewa, zawierający symbole 

wszystkich głównych religii świata, aby sprawić, żeby reprezentował on religijną 

jedność i harmonię. Nauki i działalność awatara są zawsze zgodne z potrzebami 

danych czasów i panujących okoliczności. Pan Rama nigdy nie nauczał religijnej 

harmonii.  Pan Kriszna nigdy nie wspomniał o jedności wiar. Przyczyną było to, że w 

owych jugach całą ludzkość uważało się za jedną rasę. Jednak z upływem czasu ludzie 

rozwinęli różnice, zaczęli bowiem iść za własnymi wierzeniami i pojęciami, co 

skutkowało tworzeniem rożnych religii. Dziś jednak człowiek zniżył się do tego 

poziomu, że wywołuje niewypowiedziane zniszczenie i zabija swoich bliźnich w imię 

religii.  Stąd też powstała pilna potrzeba - jak nigdy przedtem w dziejach człowieczych 

-zjednoczenia ludzkości przez ustanowienie harmonii religijnej.   

Dlatego właśnie Bhagawan uczynił jedność religii jednym z głównych celów swojej 

misji awatara. Starał się to osiągnąć, przekształcając mathi (umysł) człowieka, który w 

imię matha (religii) wywołuje niepokój i poruszenie. 

Wszystkie religie przekazują tylko dobre nauki. Powinno się pojąć tę prawdę i 

zgodnie z nią postępować. Jeżeli dobry jest mathi (umysł), jak może być zła jakaś  

matha (religia)? Słuchajcie! Dzielni synowie Bharatu. 

Baba oświadczył: Jest tylko jedna religia, religia miłości.   

Wciąż mam świeżo w pamięci jedno z najbardziej pamiętnych wydarzeń – obraz 

Bhagawana odsłaniającego w Prasanthi Nilajam Sarwa dharma stupę jako święty 

symbol harmonii religijnej; nastąpiło to w czasie obchodów 50. rocznicy jego urodzin 

w 1975 roku. Byłem świadkiem tego wielkiego wydarzenia jako sześcioletnie dziecko, 

stojąc obok matki. Po odsłonięciu stupy Bhagawan przyszedł na balkon, aby obdarzyć 

swymi błogimi błogosławieństwami olbrzymie zgromadzenie, błysnął mi pięknym 

uśmiechem i uczynił pewien  gest. Gdy to teraz wspominam, uświadamiam sobie, że 

było to wówczas samo w sobie wskazówką od Bhagawana, że będę pomocny przy 

odsłonięciu Sarwa dharma stupy w Odiszy. Stupa ta nie jest jakąś zwykłą betonową 

budowlą, ale świętym pomnikiem, wzniesionym z betonu boskiej miłości. Jednocząc 

wszystkie religie mocą swojej miłości, Bhagawan sprawia, że rozkwita lotos ludzkiego 

serca, szerząc wszędzie wokół woń ludzkich wartości. Sarwa dharma stupa w 

Bhubaneswar ma niemal 11 metrów wysokości. 3+6 = 9 i ta boska liczba jest 

oczywiście droga Bhagawanowi. Moim skromnym zdaniem, każdy wielbiciel w 

Odiszy symbolizuje tę boską liczbę, gdyż są oni bardzo drodzy naszemu Panu i zajmują 

szczególne miejsce w jego sercu. Swami zawsze obdarzał nieskończoną miłością i łaską 

osoby z Sewa Dal z Orissy, biorące udział w Prasanthi Sewie. To, że nadal przyjeżdżają 

do Prasanthi Nilajam ze świeżym zapałem i zaangażowaniem, nawet po mahasamadhi 

naszego Pana, jest świadectwem ich niezachwianej wiary i oddania. Jasno dowodzi 

tego stale rosnąca liczba ochotników Sewa Dal przybywających do Prasanthi Nilajam. 

Organizacja Sathya Sai Sewa z Orissy zasługuje na pochwałę i docenienie za to, że 
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prowadzi naprzód boską misję najwyższej miary duchowymi działaniami i napełnia 

serca wielbicieli natchnieniem i zapałem.   

Sathya Sai Ghat w Riszikesz 

W uznaniu  dla cennej służby niesionej przez wiele ostatnich lat przez Organizację 

Sewy Sathya Sai z Uttar Pradesz i Uttarakhand, rząd Uttarakhand nadał ghatowi 

(schody, zejście) nad świętą rzeką Gangą w Riszikesz miano “Sathya Sai Ghat”. 

Miałem zaszczyt uczestniczyć w doniosłym wydarzeniu uroczystego oddania go do 

użytku.    

Serce podskoczyło mi z radości i upojenia, kiedy dowiedziałem się, że Matka Ganga, 

zstąpiwszy na ziemię w wyniku żarliwej pokuty władcy Bhagirathy i po spłynięciu w 

dół z dostojnych szczytów potężnych Himalajów, otrzymuje swoje pierwsze mangala 

arati w Sathya Sai Ghat. I to właśnie z tego miejsca rozpoczyna swą wieczną, wiotką 

podróż przez świętą ziemię Bharatu, czyniąc ją żyzną, gasząc pragnienie milionów i 

zaspokajając dążenia duchowe mędrców, jasnowidzów i poszukiwaczy prawdy. W 

czasie uroczystości otwarcia na Sathya Sai Ghat umieszczono paduki (sandały) 

Bhagawana. Nawet Bhagiratha, potężny władca z dawnych czasów, który surową 

pokutą zadowolił Pana Brahmę, przekonał Matkę Gangę i sprowadził ją z pomocą 

Śiwy na Ziemię, doznałby uczucia spełnienia, widząc ów święty ghat kąpielowy, który 

otrzymał imię naszego drogiego Swamiego, będącego przejawieniem samego Pana 

Siwy. Nawet rzeka Bhagirathi poczułaby się pobłogosławiona, gdyż na jej brzegu 

umieszczone są ślady boskich stóp.  

Bhagawan pierwszy raz odwiedził Riszikesz w 1957 roku. Podróżując samochodem 

po tym obszarze, nagle poprosił, aby się zatrzymał. Później wysiadł z samochodu i 

żwawo zszedł po wzgórzu, jakby bardzo dobrze znał okolicę i wszedł do pewnej 

jaskini, idąc przez cały czas boso po skałach i kamykach. Jaskinia ta jest znana jako 

Wasisztha Guha. Gdy odwiedziłem Riszikesz z okazji uroczystego otwarcia Sathya Sai 

Ghat, dostąpiłem sposobności spełnienia swego dawno żywionego pragnienia – 

odwiedziłem tę jaskinię uświęconą boskim dotykiem lotosowych stóp naszego Pana. 

Usadowiona na łonie przyrody w najbardziej urzekającej, uwznioślającej, spokojnej i 

wspaniałej okolicy, jaskinia ta jest - jak przypuszczam, od samego początku stworzenia 

- cichym świadkiem szemrzących wód płynącej w pobliżu Gangi.  

Puruszottamananda był najbardziej czcigodnym gigantem duchowym tamtych 

czasów. Wybrał na miejsce prowadzenia swej pokuty Wasisztha Guhę i pozostał tam 

do ostatniego tchnienia. Bhagawan wysiadł z samochodu i poszedł do owej jaskini 

tylko po to, aby obdarować Puruszottamanandę swoimi boskimi błogosławieństwami. 

Puruszottamananda i jego uczniowie doznali zadziwienia i upojnej radości, widząc 

najbardziej piękną i jasną postać naszego Pana, który w wieku lat 30 uosabiał 

nieskończoną kosmiczną moc. Po trwającej prawie dwie godziny rozmowie z 

Puruszottamanandą, Bhagawan, przychylając się do próśb tego czcigodnego mędrca i 

jego uczniów, zaśpiewał swym słodkim boskim głosem kilka kriti Thjagaradźy, 

pogrążając ich w nadzmysłowej błogości. Ponieważ Kalikananda, jeden z uczniów 
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Puruszottamanandy, niedomagał zdrowotnie, Bhagawan stworzył wibhuti, potarł nim 

jego pierś i przywrócił mu zdrowie.  Po dwóch dniach Bhagawan ponownie odwiedził 

Wasisztha Guhę, spędził trochę czasu z Puruszottamanandą, zrobił z nim zdjęcia i 

stworzył sphatika dźapamalę (różaniec z kwarcowych paciorków). Jeden z bliskich 

uczniów Puruszottamanandy, który miał błogosławieństwo być świadkiem owych  

błogich wydarzeń, podzielił się ze mną tymi wszystkimi szczegółami, roniąc łzy 

radości.  Kiedy streszczamy takie mahimy (chwały) naszego drogiego Pana, cała nasza 

istota pełna jest niezmierzonej błogości. 

Działania służebne wykonywane przez Organizację Sathya Sai Sewa, zgodnie z 

naukami i wzorcami Bhagawana, są wielce chwalebne. Nasi ochotnicy Sewa Dal z 

Andhra Pradesz i Telangany zdobyli uznanie wszystkich za ducha służby w czasie 

ostatnio zakończonego Kriszna Puszkaram. Chwała i wspaniałość naszego Pana oraz 

wielkość naszych działań służebnych wciąż nieustannie się rozszerza. Ta 

błogosławiona sposobność wykonywania sewy Sai została zdobyta jedynie na skutek 

zasług zgromadzonych na przestrzeni wielu przeszłych żywotów. Mamy wielkie 

szczęście, jesteśmy bowiem w stanie kąpać się w wiecznym strumieniu boskiej miłości 

i uświęcać własne życie. Nie potrzeba dodawać, iż kiedy będziemy trzymali się z 

niezachwianą wiarą i wytrwałością lotosowych stóp naszego Pana, musimy osiągnąć 

cel swojego życia.   

Samastha lokah sukhino bhawantu. 

– Autor, R.Dż. Rathnakar, jest członkiem zarządu Śri Sathya Sai Central Trust.   

 

 

 

 

 

Moja misja właśnie się rozpoczęła. Od teraz będzie nabierała 

rozmachu i odbywała się dalej w dużo szybszym tempie. To, czy 

weźmiesz udział w tej boskiej misji, mającej na celu oswobodzenie 

człowieka z niewoli niewiedzy, zależy od ciebie. Nigdy wcześniej w 

dziejach jakichkolwiek poprzednich jug, ludzie nie zostali powiadomieni 

tak wiele razy – w tak jasnych słowach - o przyjściu awatara.  

– Baba 
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IDEALNA MŁODZIEŻ SATHYA SAI 
Dr Narendranath Reddy 

 

 

Świat potrzebuje dziś  młodzieży wypełnionej uniwersalną  miłością , 

zapałem do świadczenia służby oraz dyscypliną  emocjonalną . 

Sathya Sai Speaks, vol. 15.56,  

23 listopada 1982 

 

 

Młodzież zawsze była bardzo droga i bliska Bhagawanowi Sathya Sai Babie. 

Podkreślał jej wkład, jej kluczowe znaczenie i kluczową rolę w jego najwyższym 

zadaniu przekształcenia ludzkości i podniesienia świata.   

Wprowadzanie młodzieży na drogę boskości   

Pan Sai przyszedł, aby przemienić i podnieść ludzką świadomość przez trzy 

królewskie ścieżki: bezinteresownej służby, oddania i samodociekania, mianowicie 

ścieżki karma jogi, bhakti jogi i dźniana jogi. Uzewnętrznia się to jako pełna miłości 

służba, wielbienie Pana z czystym sercem oraz kontemplację słodkich słów Sai  i 

wcielanie ich w swoje życie. Jego boskie słowa są istotą wszystkich świętych pism.  Ta 

ukazana przez Bhagawana potrójna ścieżka wiedzie do przemiany serca, czego piękny 

dowód daje młodzież, której życie przekształcił on z drogi doczesnej w duchową 

autostradę do boskości.  Ostatecznie prowadzi to do wewnętrznej podróży duchowej, 

gdzie zawsze doświadcza się wewnętrznie BABY – Bytu, Świadomości, Błogości i 

Atmy. Kiedy osiągnie się ten cel, poszukiwacz duchowy również uświadamia sobie, że 

„Sai i ja to jedno”, gdyż całym celem duchowych ćwiczeń jest, według Swamiego, 

uświadomienie sobie własnej wrodzonej boskości i pomoc innym w osiąganiu tej 

samej prawdy.    

Swami mówi, że współczesna młodzież czyni wszelkie wysiłki, aby wiedzieć, co 

dzieje się na świecie, ale nie czyni żadnego wysiłku, aby pojąć podstawową prawdę 

ludzkiego istnienia. Cała ziemska wiedza i wszelkie umiejętności będą zwykłą stratą 

czasu, jeśli ktoś nie pozna swego prawdziwego ja. Najważniejszym obowiązkiem 

człowieka jest zrozumieć, kim naprawdę jest. Naszą prawdziwą istotą jest czysta 

miłość, a służba jest miłością w czynie. Bezinteresowna służba jest być może jedynym, 

najskuteczniejszym i powszechnym narzędziem do pojmowania, doświadczania i 

wyrażania tej boskiej zasady miłości. W swojej boskiej misji Swami przypisuje duże 

znaczenie młodzieży. Odnośnie podróży samochodem wzywa nas, byśmy wyruszali 
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wcześnie, jechali wolno i docierali do celu bezpiecznie. Podobnie, radzi aby młodzież 

rozpoczynała swą podróż duchową we wczesnym wieku, tak aby mogła bezpiecznie 

dotrzeć do swego ostatecznego celu. Młodzież obdarowana jest energią, zapałem i 

zdolnością, które może pozytywnie wykorzystywać do uświęcenia swego życia i 

uczynienia go boskim. Jednakże wiele rzeczy rozprasza i odrywa, i młodzi dorośli są 

często uwodzeni przez zmysłowe przyjemności i rozrywki, spędzając życie bez celu. 

Ważne jest, aby młodzi dorośli pozostawali skupieni na swej wrodzonej boskości i 

ćwiczyli się w podstawowym rozróżnianiu, by osiągnąć ostateczny cel życia.   

W czasie moich podróży po świecie w celu uczestnictwa w zjazdach poprzedzających 

zjazd ogólnoświatowy w 2015 roku, było mi miło widzieć Młodzież Sathya Sai, z 

energią i zapałem biorącą czynny udział w tych wydarzeniach. Poznałem wiele 

młodych ludzi, których życie zostało przemienione przez Swamiego, choć nie 

rozmawiali nigdy oko w oko ze Swamim, ani nie mieli u niego audiencji. Ich wiara, 

poświęcenie i miłość do Swamiego poruszyły mnie bardzo; byłem pod wrażeniem ich 

żarliwości, szczerości i przemiany duchowej.   

Swami radzi młodzieży, aby zadawała się z dobrym towarzystwem, a Unikała Złego 

Towarzystwa [angielskie ABC – Avoid Bad Company].  Pięknie jest widzieć tak wiele 

młodzieży pracującej razem w jedności w Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai, 

otoczonej dobrym towarzystwem, które czyni ich duchową podróż łatwiejszą i 

przyjemniejszą.  Swami dał wiele przykładów tego, jak złe towarzystwo może odwieść 

człowieka od jego duchowego celu, takich jak przykład Karny z Mahabharaty. Karna 

był szlachetną duszą, człowiekiem o wielkiej odwadze, o wspaniałomyślnej, 

dobroczynnej naturze, jednak skończył nieszczęśliwie, z powodu złego towarzystwa 

Kaurawów. Młodzież powinna uważać, aby zawsze unikać złego towarzystwa.   

Rozwijanie podstawowego rozróżniania    

Miałem szczęście pracować blisko ze Swamim podczas Światowego Zjazdu 

Młodzieży Sathya Sai w 2007 roku, gdzie z miłością kierował nami na każdym kroku 

planowania, przygotowania i przeprowadzenia tego wydarzenia. Jak liderzy młodzieży 

bez wątpienia wiedzą, otrzymaliśmy od Bhagawana wiele lekcji, z których kilkoma 

chciałbym podzielić się z Czytelnikami.    

Dla Swamiego bardzo ważna była dbałość o szczegóły. Osobiście sprawdzał opaski, 

transparenty, książki, torby i długopisy, jakie miano dać delegatom na ten zjazd, żeby 

upewnić się, iż są dobrej jakości i należycie działają. Przykładowo, wyjął z paczki jakiś 

długopis, który zamierzano wręczyć delegatom i popisał na odwrocie bloku papieru – 

aby upewnić się, że pisze, przy tym nie marnując papieru. W ten sposób pokazał jak 

sprawdzić jakość, zarazem unikając marnowania papieru.   

Swami jest zawsze wrażliwy na potrzeby wielbicieli i gości. To był zadziwiający 

widok, jak bacznie i uważnie przegląda spis dań, jakie miano podawać delegatom. 

Zauważył, że większość to potrawy południowoindyjskie i poprosił, abyśmy włączyli 
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również dania północno indyjskie i potrawy z Zachodu, tak aby smakowało 

cudzoziemcom i ludziom z innych części Indii.     

W czasie tamtego zjazdu Swami położył nacisk na estetykę i prezentacje i sam 

sprawdzał odpowiedniość barw opasek, chorągiewek i innych dodatków, aby 

spotkanie się udało i wszyscy się na nim dobrze czuli.  

Bhagawan mówi, że młody dorosły powinien być jak Ardżuna, który miał pełną 

wiarę w Pana Krisznę, wyłączne skupienie na celu i przeprowadzał fundamentalne 

rozróżnianie przed czynem. Młodzież powinna mieć pełną i niezachwianą wiarę w 

swego Mistrza i iść za jego naukami, aby przepłynąć ocean życia. Powinni mieć pełną 

koncentrację na swym celu, zamiast marnować własną energię i zapał na niepotrzebne 

błahostki. Swami chce też, aby rozwijać w sobie rozróżnianie, żeby przed 

przystąpieniem do czynu badać jego możliwe skutki, tak aby czyn ten mógł przynieść 

korzyść ogółowi społeczeństwa, a nie tylko osobiste korzyści. Podaje przykład 

Ardżuny, który przed wdaniem się w wielką wojnę opisaną w Mahabharacie, 

pomyślał o jej wszystkich plusach i minusach. Mając Pana za przewodnika, Ardżuna 

był w stanie podążyć w dobrą stronę i wywiązać się ze swojego obowiązku 

bezstronnie i z pełną koncentracją, nie oczekując owoców swoich czynów, a wszelkie 

skutki ofiarowując Bogu.    

Młodzież w służbie ludzkości    

Bhagawan mówi, że tylko prawi młodzi mężczyźni i kobiety są zdolni do usunięcia 

wszelkiego zła panującego w społeczeństwie. Mówi młodzieży, by służyła 

potrzebującym i strapionym, nie żywiąc żadnej myśli o uznaniu czy nagrodzie. Miłość 

i służba to dwie najpotężniejsze odtrutki, usuwające wszelkie waśnie, smutek i 

nieszczęście, które pochłaniają dziś ludzkość. Swami wzywa młodzież, aby wypełniała 

swoje obowiązki, pamiętając o prawdzie, że każdy jest ucieleśnieniem atmy. Młodzież 

powinna służyć społeczeństwu z radością i miłością, tym samym uświęcając swe życie.  

Zdając sobie sprawę z tej prawdy, Młodzież Sathya Sai służy na całym świecie 

społeczeństwu, uczestnicząc w wielu przedsięwzięciach Międzynarodowej Organizacji 

Sathya Sai, w tym w przedsięwzięciach pomocy humanitarnej, pomocy ofiarom klęsk 

żywiołowych, w spotkaniach międzywyznaniowych oraz w wychowaniu w 

wartościach ludzkich. W ten sposób młodzież staje się żywym przykładem boskiej 

miłości i przesłania Bhagawana, inspirując bliźnich przez czynienie własnego życia 

Jego przesłaniem. Poniżej opiszę pokrótce kilka przykładów rozmaitych działań 

młodzieży na świecie. 

Młodzież Sathya Sai wymyśliła nowe przedsięwzięcie zapoczątkowane w 2013 roku 

pod nazwą Służ Planecie, przy kierownictwie ze strony starszych członków Organizacji 

Sai i we współpracy z nimi. Przedsięwzięcia te objęły na przestrzeni lat różne kwestie, 

w tym służbę na rzecz potrzebujących, służenie dzieciom, rozpowszechnianie wartości 

ludzkich, a w ostatnim czasie służbę na rzecz zwierząt, zachęcając w ten sposób do 

dostrzegania boskości nie tylko w ludziach, ale w całym stworzeniu, włącznie ze 
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zwierzętami. Międzynarodowa Młodzież Sathya Sai przeprowadza setki przedsięwzięć 

służebnych na całym świecie na pożytek zaniedbanych części społeczeństwa.   

Dla uczczenia 90. rocznicy urodzin Swamiego, Młodzież Sathya Sai dała hojny 

wyraz swej miłości do Pana przez zachwycające występy muzyczne, takie jak One Sai 

One World [„Jeden Sai, jeden świat”], złożony z 90 pieśni oddania w 37 językach 

(dostępny na stronie sathyasai.org). Występy te były nie tylko arcydziełami 

muzycznymi, ale również poruszającymi duszę wyrazami czystej miłości do Pana. 

W 2014 roku opracowano  Międzynarodowy Program Przywództwa dla Młodzieży 

Sathya Sai w celu zapewnienia jej unormowanego szkolenia w zakresie przewodzenia, 

opartego na naukach Bhagawana. Młodzież, która ukończyła ten program, 

wykorzystuje teraz swoje umiejętności przywódcze, służąc Międzynarodowej 

Organizacji Sathya Sai w różnym charakterze, pracując ręka w rękę ze starszymi 

osobami funkcyjnymi w tej organizacji. 

W obecnym roku (2016) doniosły Światowy Festiwal Młodzieży Sathya Sai, który 

odbył się w lipcu, pozwolił 3 000 młodzieży z 70 krajów spotkać się razem w 

najświętszym ze świętych miejsc – Prasanthi Nilajam – aby rozmyślać o swej drodze 

duchowej, dzielić się doświadczeniami, odświeżyć swą sadhanę  i ponownie ofiarować 

swoje życie Bhagawanowi. 

„Sadhana miłości” to przewodnik (dostępny na stronie sathyasai.org), kompendium 

słodkich nauk Baby dotyczących różnych dziedzin, dla zbawienia poszukiwacza 

duchowego. Powstał w  ramach działań poprzedzających Światowy Festiwal 

Młodzieży Sathya Sai. Zalecenia te Młodzież Sai wciela w życie z zapałem i z 

poświęceniem, jak pokazała ich przykładna działalność służebna.   

Rola młodzieży w boskiej misji Bhagawana    

„Bóg to miłość, miłość to Bóg, żyjcie w miłości”. Bhagawan uczy nas, że powinno 

się panować nad swymi wychodzącymi na zewnątrz zmysłami, a umysł kierować do 

wnętrza, by mieć łączność z najwyższą rzeczywistością. Bhagawan poradził młodzieży, 

aby poszła za przykładem Hanumana, który był panem swoich zmysłów i umysłu, 

obdarzony był nieugiętą siłą ciała, rozumu i ducha, aby służyć swemu Panu z czystą 

miłością i pełnym skupieniem. Wezwał młodzież do rozwijania głowy, serca i rąk. 

Idealna Młodzież Sathya Sai powinna mieć serca napełnione miłością, głowę - 

rozróżnianiem do kroczenia śrejo margą (dobrą ścieżką), nie prejo margą (ścieżką 

przyjemności), a ręce zajęte bezinteresowną służbą.    

Młodzież ma do odegrania ważną rolę w boskiej misji i dobrze się stało, że zaczęła 

w bardzo młodym wieku. Cudownym talentem, nowymi przedsięwzięciami i 

nowatorskimi pomysłami, wykazali swoje przywództwo i zdolności na X Światowym 

Zjeździe w 2015 roku i ponownie podczas Światowego Festiwalu Młodzieży Sathya Sai 

w roku obecnym (2016). Jestem przekonany, że Młodzież Sathya Sai w przyszłości 

będzie w stanie przewodzić światu i Organizacji Sai, idąc ścieżką ustanowioną przez 

Bhagawana dla pokoju i pomyślności świata oraz przekształcenia ludzkości. Módlmy 
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się do Swamiego o poprowadzenie tej młodzieży ścieżką, jaką ustanowił, tak by mogła 

przekształcać się i przekształcać społeczeństwo przez miłość i bezinteresowną służbę, 

dla nieporównywalnej z niczym ery światowego pokoju i pomyślności. 

– Narendranath Reddy, doktor medycyny, jest przewodniczącym Rady Prasanthi 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai.   

 

 

 

Blask boskiej chwały 

Pomocnicy Boga 
 

Pewien wielki nauczyciel z Indii stwierdził niedawno, że gwałtowne wzorce 

zachowania, tak szeroko rozpowszechnione na uniwersytetach Zachodu, dotarły do 

Indii. W obrębie tego wzorca są: uzależnienie od narkotyków, wyuzdane życie, 

alkoholizm, agitacja polityczna z pogróżkami. Indyjscy rodzice są bardzo niechętni 

posyłaniu dzieci w tę demoralizującą atmosferę. Jakiż jednak mają wybór?    

Nawet krótkie obcowanie z wyższymi uczelniami Sathya Sai wystarczy, aby 

pokazać, że prowadzone tam życie studenckie pozostaje w całkowitym 

przeciwieństwie do przygnębiających wzorców, jakie upowszechniły się gdzie indziej.   

Dr S. Bhagawantam, uważny i wnikliwy obserwator wyższych uczelni Sai, kreśli ów 

obraz dużo lepiej niż ja. W artykule w „Złotej Erze” z 1979 roku pisze on między 

innymi: 

“Wystarczy jedynie zobaczyć jak prowadzona jest którakolwiek z wyższych uczelni 

Sathya Sai i odwiedzić jeden z uczelnianych akademików, nawet jako przypadkowy 

gość, aby zobaczyć, jacy są mieszkańcy oraz wiedzieć, jakie są wzorce i sposoby życia,  

które tam panują. W uczelniach tych nie poprzestaje się na mówieniu o godności pracy 

i prostym życiu, tylko stosownie się do tego postępuje ... studenci pracują w kuchni, w 

gospodarstwie mleczarskim, w szpitalu i we wioskach. Powiedziano, że nie ma takiej 

umiejętności czy gałęzi wiedzy, w której studenci tych uczelni nie zdobyliby 

wysokiego stopnia biegłości... 

Można wśród nich znaleźć tancerzy, śpiewaków, kucharzy, kelnerów i pielęgniarzy, 

mówców, elektryków, radiomechaników i panditów wedyjskich, pokazujących swe 

umiejętności w sposób wskazujący ich doskonałą znajomość, jednak z chwalebną 

pokorą. Gotowość do bezinteresownego służenia chorym i potrzebującym jest wśród 

tych studentów tak oczywista, że osoby, które umieszczono w akademiku na pobyt 



Sanathana Sarathi   Listopad  2016  
 

© Organizacja Sathya Sai   
40 

tymczasowy ze studentami, czują się często zawstydzone z powodu pychy i ego, jakie 

ze sobą przynoszą.    

Niełatwo natomiast wyjaśnić to, że pośród wszystkich innych działań, wyróżnia ich 

doskonałość w nauce, dowiedziona co roku różnymi wysokimi wynikami, jakie 

zdobywają studenci tych uczelni na wszystkich egzaminach, przeprowadzanych przez 

stosowne uniwersytety.    

Godną uwagi cechą jest to, że jest niemało studentów, którzy, rozpieszczeni przez 

zamożnych rodziców, uczą się w innych szkołach, aż się całkiem zepsują i rodzice 

machną na nich ręką jako na straconych, nie do poprawienia. Tacy chłopcy, wstępując 

na wyższe uczelnie Sathya Sai i mieszkając w akademikach, zmieniają się tak, że 

rodzice i ich byli nauczyciele nie mogą uwierzyć własnym oczom, kiedy widzą ich 

przemianę. Trzeba tylko porozmawiać z takimi rodzicami, jak często czyniłem to ja, aby 

uświadomić sobie, jak wdzięczni są opatrzności za doprowadzenie ich dzieci do 

wyjątkowej placówki wychowawczej, zapewniającej młodzieży nowy sposób życia. To 

przekształcanie młodych ludzi jest największym cudem – i najbardziej zadziwiającym – 

spośród wszystkich, jakie widziałem w wykonaniu Sathya Sai Baby. Każdy 

‘przestępca’ jest traktowany w sposób odpowiedni dla jego przypadku, nie ma dwóch 

takich samych”. 

“On przemienia nas z ulicznych psów w uliczne lampy” –zwięźle napisał jeden 

student.   

Do świadectwa owego czcigodnego doktora dodam własne – w zadziwienie i 

urzeczenie wprawił mnie widok tego, jak uczniowie ci z gotowością i szczerym 

szacunkiem służą starszym, gdy tylko nadarza się sposobność. Wszyscy oni są cisi, 

mówią tylko, gdy zachodzi potrzeba i mają doskonałą ogładę. Radością jest być u 

takich młodych synów Boga i przemawiać do nich na ich salach wykładowych, co 

miałem parokrotnie zaszczyt uczynić. 

Przykładowo, pewnego razu, tuż po przybyciu do Indii, udałem się, niczego nie 

podejrzewając, na zgromadzenie studentów i nauczycieli, którzy mieli wysłuchać 

przemówienia Swamiego. Zanim rozpoczął, wezwał mnie i rzekł: „Udziel tym 

studentów kilku rad! Około 10 minut”.  

Byłem zaskoczony. Jak mam udzielać rad tym młodym ludziom, którzy wydawali 

się niemal doskonali? Ale kiedy Swami mówi “przemawiaj”, przemawia się. 

Przedmiotem mego krótkiego wystąpienia było ich szczęście przebywania w takiej 

instytucji nauki pod bezpośrednim wpływem awatara. Poradziłem, żeby 

przygotowywali się do bycia – a byłem pewien, że już to wybrali – doskonałymi 

narzędziami do użycia w boskiej misji awatara.  Gdziekolwiek znajdą się po studiach, 

zawsze powinni pamiętać o swojej roli jako pomocników Boga, dla zbawienia 

ludzkości.    

Później Swami wstał i przez około godzinę spuszczał im słowne lanie. Byłem 

zdumiony.  Jednak siedząc przed nimi, byłem w stanie obserwować to morze 
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żarliwych twarzy. Dziwne, ale nie wydawali się w ogóle przygnębieni surową krytyką, 

jakiej doznają od Swamiego. Ich twarze nadal promieniały radością i czcią, kiedy 

chciwie słuchali każdego słowa. Zacząłem myśleć, że być może myliłem się chwaląc 

ich, skoro Swami robi coś zupełnie przeciwnego. Jednak później, wyszedłszy, spojrzał 

on na mnie, uśmiechnął się i rzekł: „Rada, jaką im dałeś, była dobra”.  

Później rozmawiałem z kierownikiem tej uczelni, naszym starym przyjacielem, prof.  

D. Narenderem. Spytałem go, dlaczego Swami karał w ten sposób chłopców?   

„Och – odrzekł – jeden czy dwóch z nich źle się zachowywali. Ci, których to 

dotyczyło, przyjęli to. Pozostali otrzymują zdrowe przypomnienie o wymaganych 

wysokich normach”.  

„Ale nie wyglądali na zaniepokojonych… -  w istocie, na całkiem zadowolonych!” 

„Cóż, zawsze są szczęśliwi będąc u stóp Swamiego i słuchając, jak mówi, cokolwiek 

by to było. Wiedzą, że ich kocha” - wyjaśnił Narender. 

Oto klucz. Swami przykłada ścisłą wagę do dyscypliny, jednak jego wielka miłość 

leczy wszelkie rany, jakie może zadać ostre smaganie słowem.   

– Wybrane z: „Sai Baba: Zaproszenie do chwały”, pióra Howarda Murpheta. 

 

 

 

 

 

KOSMICZNY DYRYGENT 
Abhirami Ajai 

 

Zaiste na każdy krok, jaki czynimy w stronę Boga, On czyni w naszą stronę sto 

kroków.  Ma najbardziej wyjątkowy sposób sprawiania, żebyśmy uświadomili sobie, 

iż wszyscy jesteśmy drogimi Mu osobami, narodzonymi dla Niego i że to właśnie On 

mówi przez nas, działa, śpiewa. Jesteśmy zwykłymi instrumentami w symfonii tego 

Kosmicznego Dyrygenta  

 

Kiedy w serce człowieka raz uderzy piękno Pana, nie wyjdzie on już nigdy z tego 

uroku.    

Miałam cztery lata, kiedy nasz ukochany Swami udzielił mi po raz pierwszy swego 

boskiego darszanu. Nie wiedziałam wtedy, że to jest ta „urzekająca postać Boga”, która 

za parę lat będzie moją miłością i życiem. Niemniej jednak jego czarująca postać w 

ochrowych szatach z wyjątkową burzą włosów na głowie, niczym koroną, zrodziła w 

mym życiu nieznaną falę zauroczenia 
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Czas kierowany przez Babę to najlepszy czas  

Być może jednym z największych błogosławieństw, jakie otrzymałam od 

Swamiego, są moi rodzice, z zawodu lekarze (dr Ajai i dr Aswathi) - godni słudzy 

Bhagawana, służący mu przez każdą z setek chorych osób, które codziennie przychodzą 

do nich po pociechę umysłu i ciała. Zaiste, są wyjątkowymi postaciami w jego boskim 

przedstawieniu. Gdyby nie ich szczera fascynacja duchowa i poświęcenie, nie 

dostąpiłabym tego niesamowitego szczęścia, aby dzień i noc cieszyć się jego pełną 

miłości łaską.    

Kiedy byliśmy członkami  Perambra Samithi (Calicut, w stanie Kerala), sprawił on, 

że z każdą chwilą coraz bardziej traciliśmy dla niego głowę; sprawił, że dzięki 

bhadźanom, literaturze Sai i satsangom zagłębialiśmy się mocno w jego piękno i 

chwałę. Jednak sprawy przybrały inny obrót, gdy przenieśliśmy naszą bazę do Dubaju. 

Wszelkie nasze gorączkowe poszukiwania jakiegoś pobliskiego ośrodka Sai spełzły na 

niczym i tak oto miesiące przeszły w lata, w czas, kiedy Swami postanowił być 

czasowo niewidoczny. Niemniej przez cały czas czuliśmy wciąż w swoim życiu jego 

niezrównaną obecność i miłość  - w sprawach najbardziej ziemskich po wydarzenia 

krytyczne.   

W sierpniu 2013 roku, po tym jak zaśpiewałam w paru filmach, zadzwonił do mnie 

pewien kierownik muzyczny z Indii, pytając czy mogłabym nagrać bhadźan Sai do 

tworzonej właśnie w Dubaju płyty. Wszystko to nastąpiło w jednej chwili. W 

najwyższym podnieceniu zadzwoniłam do rodziców, aby zapytać ich o zgodę (było to 

niemal jak pytanie o to, czy mogę oddychać). Następnego dnia stałam już przed 

mikrofonem, śpiewając  ‘Sai’. Co za sposób na ponowne rozpoczęcie naszej drogi z Sai! 

Po paru miesiącach ojciec postanowił zadzwonić do producenta albumu, by 

dowiedzieć się, jak postępują sprawy. 

Rozłożenie w czasie, jakiego dokonuje Bóg, jest najlepsze. Kiedy ojciec usłyszał, że 

jego telefon był jednym z cudów Swamiego, przepełniła go wdzięczność. W rzeczy 

samej, zadzwonił tuż po tym, jak Swami pobłogosławił stojak z płytami CD 

materializacją wibhuti i pięknym złotym lingamem w Ośrodku Sai w Dubaju. 

Ponieważ wiadomość o wydaniu tej płyty CD miała zostać ogłoszona tego wieczoru – 

dla uczczenia urodzin Swamiego -  producent zaprosił nas na promocję. Kiedy jest się 

gotowym na przyjęcie odpowiedzialności za zobowiązania dla niego, Swami sam 

odsłoni takiej osobie boski plan. W wyrazie swojej czystej łaski, sprawił 

nieoczekiwanie, iż zaśpiewałam owego wieczora trzy pieśni nabożne, w tym „Sarwam 

Brahmamayam” Sadasiwa Brahmendy – tak jakby przyjął nas z powrotem w swoje 

boskie objęcia!   

Cuda i materializacje    

Wkrótce po tym zdarzeniu Bhagawan podpowiedział nam wyjazd do Śirdi, aby 

zdobyć błogosławieństwa boskiego Ojca przed moim pierwszy koncertem z 

prawdziwego zdarzenia. Jakże łaskawie Baba udzielił nam swego darszanu i arati – 
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wciąż pozostają one świeżo odciśnięte w naszych sercach. Kiedy stałam w rzędzie 

wielbicieli, jeden z kapłanów mandiru bardzo naturalnie wziął mi z rąk zaproszenie z 

programem. Położył je na chwilę na samadhi Baby i oddał mi je ze swoimi 

duchowymi błogosławieństwami. Mocne spojrzenie Baby wycisnęło ze mnie 

wszystkie złe karmy i negatywizm, jakie spowodował atak ospy wietrznej, którą 

rozpoznano u mnie w dniu naszego powrotu. Jednak najbardziej współczujący Pan 

sprawił, że mimo mojego strasznego stanu, podróż mieliśmy gładką i piękną, a 

program bardzo się udał.    

Z falą tych wydarzeń ponownie odnajdywaliśmy drogę do domu – do naszej Matki 

Sai. Wkrótce uczynił nas oddanymi członkami Ośrodka Sai w Dubaju, dając mi 

sposobność do wyśpiewywania jego chwały, a moim rodzicom do mówienia o jego 

miłości. Czynił dla nas wspaniałe cuda, aby uczynić nasze życie „pełnym Sai”. Swami 

jako mieszkaniec naszych serc (Antarjami), dał nam zajęcie w swoim dziele, po prostu 

po to, aby błogosławić nas coraz większą liczbą cudów. Materializacje wibhuti, sindur 

(cynober) i posążków w domu spowodowały przemianę naszych serc, napełniając nas 

łzami radości i wdzięczności. Za każdym razem, gdy Swami stworzył nam jakiś boski 

posążek, wyjaśniał nam nawet najdrobniejsze szczegóły jego zdumiewającego 

stworzenia, przypominając nam wielokrotnie, iż nie ma nikogo, kto troszczyłby się o 

nas i kochałby nas tak głęboko i czysto jak on.   

W maju 2015 roku grupa bhadźanowa z Ośrodka Sai w Dubaju otrzymała 

błogosławioną sposobność zaśpiewania dla Swamiego w jego Siedzibie Najwyższego 

Spokoju – Prasanthi Nilajam. Jako najmłodsza z tego grona byłam przejęta jadąc do 

swej ojczyzny – Parthi – po 12 długich latach i wygrzewając się w cieple mojej Matki 

Sai. Jednak w dzień występu nadeszła straszna wiadomość, że kobiety z tej grupy nie 

otrzymały pozwolenia na zaśpiewanie. Kto wiedział, że jest to sprawdzian Swamiego! 

Każdy spodziewał się, że ta wieść sprawi, iż będę zdruzgotana jako młoda, niedojrzała 

dziewczyna, szalejąca z miłości za swoim Bhagawanem, ale Swami przejął kontrolę 

nad sytuacją i przemówił przeze mnie. „Swami przychodzi wtedy, gdy jego chwałę 

wyśpiewuje się ze stuprocentowym oddaniem. Musi nas słuchać wszędzie, gdzie 

śpiewamy. Przyjmijmy to jako jego postanowienie. Swami da nam coś większego” – 

powiedział Swami, przebywający we mnie jako moje sumienie. W dniu, w którym 

pożegnaliśmy Parthi, gdy nasz samochód minął Wrota Ganeszy, z moich zamglonych 

oczu lał się strumień łez i patrząc na swego najdroższego przyjaciela w Parthi, Sai 

Ganeszę,  pomodliłam się doń w duchu, aby wezwał mnie z powrotem tak szybko, jak 

to możliwe.   

Koncerty w Prasanthi Nilajam    

Kilka miesięcy później otrzymałam następującą wiadomość od przewodniczącego 

stanu Kerala, prof. Mukundana: „Jego wola i jej modlitwy zmaterializowały się”.  

Swami dał mi tą najbardziej błogosławioną scenę w hali Sai Kulwant, abym 

zaśpiewała dla niego w pomyślny dzień Onam 28 sierpnia 2015 roku. Potem nastąpił 

czas gorliwej modlitwy i ćwiczeń. Był to czas, kiedy Swami zajmował się cięciem, 
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szlifowaniem i polerowaniem mnie, przemieniając mnie dosłownie w swoje bangaru 

(złoto). Od wyboru pieśni po ubiór na ten dzień – zrobił wszystko, jako najbardziej 

kochająca Matka i Ojciec.     

Na kilka dni przed moim koncertem, Swami raz jeszcze zadziwił nas swoją miłością. 

Powtarzane nawet po milion razy, jego cuda i miłość nigdy nie omieszkają nas 

zadziwić.  Mój ojciec jak zawsze rano trzymał na ołtarzu u jego lotosowych stóp spis 

pieśni, jakie zamierzałam zaśpiewać na koncercie w Parthi. Swami zaplanował tak, że 

zbiegiem okoliczności był to święty dzień Aszadi Ekadasi. Wieczorem, kiedy ojciec 

wrócił do domu, powitało go dobiegające stamtąd brzdąkanie na tanpurze. W kilka 

minut dźwięk tanpury zakończył się jakimś trzaskiem. Kiedy ojciec przyszedł przed 

ołtarz, aby pokłonić się Swamiemu, osłupiał widząc święte padam (odciski stóp) 

Swamiego, odciśnięte na wibhuti, które po raz trzeci wytworzyło się w tym domu. 

Jeszcze bardziej zachwycające było to, że nasz ukochany Bhagawan stworzył posążek 

Hanumana, który był przylepiony do śladu lewej stopy Swamiego!!! Dokładnie 

przyjrzawszy się tej lili, dowiedzieliśmy się, że Swami chce nauczyć nas, że wszystkie 

jego dzieci, jego wybrane dzieci, powinny starać się być niczym Hanuman, który jest 

ucieleśnieniem oddania, uosobieniem poddania się oraz symbolem szczerości i 

posłuszeństwa. Podobnie, każdy z nas powinien być potężnym, niezachwianym “Sai 

duthą” (posłańcem), aby zanieść przesłanie Swamiego do serc milionów na całym 

świecie. Bhagawan chce, abyśmy złożyli ułudne, pełne ego „ja” u jego lotosowych 

stóp, a wzięli od niego prawdziwe „ja”, pełne miłości.  

Po pierwszym koncercie w Prasanthi, Swami wezwał mnie znowu z największą 

miłością, abym wystąpiła z czterema koncertami z rzędu w jego siedzibie w Prasanthi i 

w Brindawanie. W zeszłym roku na 90. rocznicę urodzin Bhagawana, on sam uczynił 

mnie skromną ich częścią, dając mi sposobność wystąpienia z koncertami w wielu 

miejscach jego świętej obecności w całej Kerali. 

Nie powinno się nigdy przypisywać żadnej zasługi nam, jako że są to jedynie 

przejawy Jego wielkości, łaskawości, najwyższego współczucia i bezkresnej miłości. 

Zaiste, na każdy krok, jaki czynimy w stronę Boga, On czyni w naszą stroną sto.  Ma 

najbardziej wyjątkowy sposób sprawiania, byśmy uświadomili sobie, że jesteśmy 

wszyscy drogimi Mu osobami, narodzonymi dla niego i to właśnie On mówi przez 

nas, działa, śpiewa.  Jesteśmy zwykłymi instrumentami w symfonii owego 

kosmicznego dyrygenta. 

Zaśpiewam dla ciebie wszędzie   

Każdy koncert jest dla mnie sposobnością na zbliżanie się do Baby coraz to bardziej 

i bardziej. Spis pieśni, jakie podpowiada mi na każdy koncert, trzymany jest u jego 

lotosowych stóp.  Powodowany czystą boską miłością, Swami niezawodnie 

błogosławi ją za każdym razem stosami wonnego wibhuti i sinduru (czerwonego 

proszku) wraz ze swoim podpisem „Baba błogosławi”. Swami z taką miłością zwiększa 

moją pewność siebie i wiarę w niego, pisząc sindurem „Sai śpiewa”. To właśnie te 

proste, a mimo to głębokie słowa Bhagawana zaszczepiły w moim sercu pełne 
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oddanie (sarwasa saranagathi), które opanowuje mnie, gdy śpiewam koncert. Jak 

zostało powiedziane w Bhagawadgicie, wszystko jest już przez niego zrobione. Dla 

Pana przyszłość stała się już teraźniejszością, a my jesteśmy dla Niego skromnymi 

narzędziami do wykonywania działań na tym świecie.     

Przez osobiste listy (łącznie 9) oraz boskie wiadomości, jakie pisze moim rodzicom 

(materializacje), wielokrotnie przypomina nam, abyśmy we wszystkich widzieli, 

doświadczali i kochali Sai. W jednym ze swoich listów napisał do mnie: „Jesteś moim 

dzieckiem.  Dałem ci swoje kosmiczne fale, nada. Będę śpiewał dla ciebie wszędzie. 

Śpiewam. Słucham. Wszędzie, gdzie śpiewasz, zaczynaj od wysławiania mnie ze 

złożonymi dłońmi, z poddanym ego”. 

Jest to zaiste przesłanie Bhagawana do wszystkich młodych śpiewaków, którzy 

poddają się jego lotosowym stopom. Tak naprawdę nie mamy nic do oddania, gdyż to 

życie, to ciało, ten umysł, ten głos, wszystko, co tworzy to „ja” jest jego. Ta 

świadomość jest tym, czego Bhagawan oczekuje od „poddania się”. Jest to jego 

bezwarunkowa miłość, czysta jak poranna kropla rosy, a głęboka jak ocean, która 

spływa na mnie przez świat i jakże jestem wdzięczna za wszystkie te cudowne dusze, 

które pomagają mi wiązać się coraz bliżej i ściślej z Bhagawanem… 

Kiedy to teraz piszę, do oczy napływają mi łzy wdzięczności za najwyższe 

współczucie, szczodrość i łaskę mojego Pana.  Przenigdy nie złamał swojej obietnicy, 

że będzie śpiewał przeze mnie, gdyż doświadczam tego przez cały czas, gdy śpiewam.  

Łatwość, z jaką melodia wypływa przez struny głosowe, wskazuje niewątpliwie na to, 

że śpiewa przez ciebie kosmiczny muzyk, Sai Nadarupini. Gdy bhawa (uczucie) danej 

pieśni przebija się do twojej istoty, możesz być pewien, że przejął cię Bhagawan, aby 

pieśń tę uczynić swoją własną. 

Wspaniałe cuda sankalpy (woli) Bhagawana, które nabrały większego tempa po  

2011 roku, wciąż powtarzają oczywistą prawdę, iż nasz najsłodszy Bhagawan żyje w 

każdej komórce tego wszechświata oraz w każdym z naszych serc jako dobre myśli, 

dobre słowa i dobre czyny. On jest „Parabrahmanem”, “Naadą” (falami) wszechświata, 

jak łaskawie ujawnił w jednym ze swoich wspaniałych listów do nas.   

Zmieniajmy się, gdyż Bhagawan potrzebuje nas jako swojej broni dharmy 

(prawości), aby przyćmić ludzkość, a oświetlić boskość. Potrzebuje nas jako swojej 

strzały miłości, aby uderzyć w ludzkość i ustanowić boskość.   

Czeka, abyśmy byli jego światłem bezgranicznej błogości i radości, 

rozprzestrzenianym wśród ludzkości, jego boskością.  Nigdy nie jest za późno, jest on 

bowiem wszechobecny, wszechmocny i wszechwiedzący. Jest tak, że po prostu 

wyszedł ze swego półtorametrowego ciała, aby zająć cały wszechświat, którego każdy 

atom odbija echem jego imię i chwałę. Przyjdźcie, połączmy nasze ręce i pobiegnijmy 

tą duchową ścieżką, gdyż mój ukochany wewnętrzny Sai mówi: 

„Moje dziecko, obudź się i przyjdź! 

Powoli i wytrwale, 
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Pobiegnij w moje ramiona   

otwarte na przyjęcie ciebie   

w me kochające objęcia.   

Usłysz tęsknotę swego serca za moimi bezcennymi darami,  

i przybiegnij, powoli i wytrwale,  

w szeroko rozpostarte ramiona Kosmicznej Matki!...” 

– Autorka, Kumari Abhirami Adżai, jest znakomitą śpiewaczką, która wykonała  

wiele koncertów w Prasanthi Nilayam.    

 

 

 

MŁODZIEŻ NIESIE POCHODNIĘ MISJI SAI 

Nimisz Pandja 

 

Swami zwykł z miłością nazywać te grupy młodzieży mianem „moi chłopcy”.  Mówił z 

dumą, że są jego. Dzisiaj ta młodzież działa w Indiach jak jakieś wojsko ze stanowczością i 

oddaniem, aby służyć społeczeństwu zgodnie z boskimi słowami. Niektórzy z nich są 

prawdziwymi przywódcami Organizacji Sai, prowadząc innych własnym przykładem nie 

tylko w Indiach, ale na całym świecie.   

 

Bhagawan Sathya Sai Baba jest rzeczywiście wyjątkowym zjawiskiem naszych 

czasów… doskonałym przykładem czystej miłości i bezinteresownej sewy, którego 

największym cudem jest przemiana człowieka. Jego przedsięwzięcia dobroczynne 

oferują trwałe rozwiązania trudności trapiących od dawna nasze społeczeństwo.  

Wyjątkowe w przedsięwzięciach Sathya Sai Baby jest to, iż są bezpłatne dla tych, 

którzy korzystają z ich dobrodziejstw. Prowadzą je bezinteresowni ochotnicy o dobrym 

sercu, oferując światową jakość i trwałą pomoc w ogromnych problemach. Działania 

te przynoszą pożytek nie tylko tym, których mają ostatecznie wesprzeć, ale również 

wolontariuszom, którzy uczą się, jak ważne jest służenie, bezinteresowność, 

odpowiedzialność i troska – uniwersalne wartości ludzkie. 

Zainspirowana tak szlachetnymi i boskimi aspektami Bhagawana Sathya Sai Baby, 

Organizacja Sathya Sai Sewa z Indii często podejmuje bezinteresowne, wykonywane 

przez ochotników-społeczników przedsięwzięcia w obszarach Agricare, Educare i 

Medicare. Fenomen Sai jest wyjątkowy z powodu swojego swoistego dotyku Midasa. 

Nie tylko dał on przykład tej pracy, ale także natchnienie milionom ludzi na całym 

świecie - do życia zgodnego z wartościami, które są samym rdzeniem ludzkości. 

Mając taką boską inspirację, młodzież Sathya Sai w Indiach idzie naprzód zgodnie z 

boską wypowiedzią Bhagawana, żeby świadczyć służbę w społeczeństwie. Dzisiaj 
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myślą przewodnią Organizacji Sathya Sai Sewa jest „przekształcanie siebie dla 

przekształcenia świata”. Bhagawan w swej nieskończonej miłości i łasce wpłynął na 

tysiące młodych ludzi z całego świata, wywołując w nich cichą przemianę i prowadząc 

ich ku ścieżce służby na rzecz ojczyzny. Sam Bhagawan jest jaśniejącym przykładem 

jako przywódca przywódców w szerzeniu bezinteresownej miłości do wszystkich istot.  

Dzisiaj mam przyjemność ogłosić, że Organizacja Sathya Sai Sewa z Indii ma jasną 

wizję, jeśli chodzi o młodzież Indii ze wszystkich części kraju. Modlę się do 

Bhagawana, aby pobłogosławił tę młodzież, żeby w nadchodzących latach poniosła 

pochodnię misji Sai w Indiach i za granicą.   

Osobiście byłem świadkiem spotkań Swamiego z wieloma młodzieżowymi grupami 

– one były i są bardzo bliskie sercu Bhagawana nawet dzisiaj... Grupy młodzieży z 

Karnataki, Kerali, Mumbaju i Hajdarabadu były szczególnie pobłogosławione i 

osobiście nauczane przez Bhagawana, pełniąc służbę pod jego boskim nadzorem. Czy 

jest to grama sewa [służba dla wsi], program rozwoju dla dzielnic nędzy, pomoc 

młodzieży wiejskiej w zdobyciu umiejętności pozwalających zarabiać na życie, czy 

przedsięwzięcia Sathya Sai Widja Dżjoti - wszystkie one mają na celu przyczynić się do 

rozwoju społeczeństwa. Inspiracją dla tych przedsięwzięć jest nasz boski mistrz, 

Bhagawan Baba. Swami zwykł z miłością nazywać te grupy młodzieży mianem „Moi 

chłopcy”. Z dumą mówił, że są jego. Dzisiaj młodzież ta działa w Indiach jak jakieś 

wojsko, ze stanowczością i oddaniem, aby służyć społeczeństwu zgodnie z boskimi 

słowami. Niektórzy z nich są prawdziwymi przywódcami Organizacji Sai, prowadząc 

innych własnym przykładem nie tylko w Indiach, ale na całym świecie.   

Prowadzenie Bhagawana jest powszechne i ponad wszelkimi granicami. Doceniając 

i wspierając te grupy młodzieżowe za ich szczere wysiłki, chwalę pracę podejmowaną 

w każdym zakątku kraju i chciałbym podziękować tym niezliczonym młodym 

ludziom, którzy odnieśli wielką korzyść i czynnie świadczą sewę w jego misji. Jako 

przewodniczący Ogólnoindyjskiej Organizacji osobiście będę się starał dokładać swą 

cegiełkę i wspierać młodzież Indii na każdym kroku, podejmowanym przez nią, aby 

służyć narodowi, z Bhagawanem jako naszym wiecznym towarzyszem, który nas 

prowadzi, uczy oraz błogosławi nasze wysiłki.  

Niech spuścizna misji Sai szerzy się dzięki młodzieży Organizacji Sathya Sai Sewa, 

która będzie szła na jej czele dzisiaj, jutro i zawsze! 

Z miłością u jego lotosowych stóp.  

– Nimisz Pandja jest przewodniczącym Ogólnoindyjskiej Organizacji Sathya Sai 

Sewa. 
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Forum absolwentów 

 

Życie z żywym Bogiem 
Shruti Samantray 

 

Aby drzewo rosło, muszą być silne korzenie, bez których drzewo nie będzie stało.  

Podobnie, fundamentem i korzeniem osobistego wzrostu oraz rozwoju w każdej 

dziedzinie jest edukacja Sai. 

Przychodząc na świat w rodzinie, gdzie każda sekunda, każda myśl, każde słowo i 

każdy czyn poświęcone były naszemu Swamiemu, wiedziałam od młodego wieku, że 

życie bez Swamiego jest nic nie warte. W 2006 roku zostałam uczennicą szkoły 

podstawowej Sathya Sai. Dopiero wówczas uświadomiłam sobie, że choć od młodego 

wieku moi rodzice i ja byliśmy bardzo zaangażowani w bhadźany Swamiego, zajęcia 

Bal Wikas, nama sankirtan itd., był to zupełnie nowy etap i wątek mego życia, o 

którym marzyłam przez wszystkie te lata – żeby żyć z żywym Bogiem – i to uczyniło 

moje fundamenty, korzenie i wiarę silniejszymi. Swami zawsze mówi: „Jeśli z miłością 

i oddaniem zrobisz ku mnie jeden krok, ja zrobię ku tobie sto”. Dowiodło tego 

zdarzenie z 2007 roku. W marcu przygotowywałyśmy się do egzaminów krajowych po 

12 klasie. 27 marca pośliznęłam się i zraniłam sobie nogi; z powodu ostrego bólu nie 

mogłam chodzić. Miałam najgorsze myśli w życiu, gdyż 29 marca wypadały moje 

urodziny, a w takie szczególne dni zawsze miałyśmy szansę na otrzymanie 

padanamaskaru od Swamiego, wręczenie mu listów i otrzymanie błogosławieństw.   

Poranek 29 marca nie wzbudził we mnie radosnego poruszenia, wiedziałam 

bowiem, że nie będę mogła zobaczyć Swamiego. Byłam zniechęcona, zarazem jednak 

ze łzami spływającymi po policzkach rozpaczliwie pragnęłam, aby Swami jakoś 

przybył i abym mogła raz na nań spojrzeć – to by mnie uszczęśliwiło. Nagle 

usłyszałam syrenę i tłum na drodze, wykrzykujący „Swami, Swami!”. Uczennice 

pobiegły do bramy, aby wypatrywać samochodu Swamiego. Byłam tak szczęśliwa, 

jednak na skutek silnego bólu nie mogłam się nawet ruszyć i znaleźć sobie miejsca 

koło wejścia, żeby dostąpić boskiego darszanu. Usiadłam bezradna, płacząc, a mimo to 

dziękując Swamiemu  za wyjście z mandiru, co czasem czyni. 

Tuż przed główną drogą na terenie szkoły podstawowej jest inna droga, 

bezpośrednio połączona z tylną bramą naszej szkoły. Nie mogłam uwierzyć własnym 

oczom, kiedy ujrzałam dzieci biegnące z powrotem do tej bramy z krzykiem: „Swami 

jedzie do szkoły!”. Ciocia Muni, nasza kierowniczka, natychmiast przygotowała arati 

thali z orzechem kokosowym i dała mi go, mówiąc „Swami przyjechał do ciebie, to 

twoja chwila z nim”. Samochód dotarł do portyku szkoły, a ja właśnie tam byłam.  

Odsunęły się drzwi samochodu i Swami zwrócił się do mnie, mówiąc: “Urodziny, 

urodziny… padanamaskar tisko (przyjmij padanamaskar)”. Wprost nie mogłam 
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zapytać ani pomyśleć o niczym innym, miałam pustkę w głowie. Wykonałam arati, 

przyjęłam błogosławieństwa i dotknęłam tych lotosowych stóp. Jego uśmiech był dla 

mnie całym wszechświatem. Moje łzy obmyły stopy Swamiego; pobłogosławił hojnie 

mnie oraz dwie inne dziewczęta, które też miały urodziny i wyjechał. Swami był z 

nami przez 10 minut – byłam pod przemożnym wrażeniem tego, że on, który jest moją 

matką, ojcem, przewodnikiem, zaufanym nauczycielem i wszystkim, przebył całą tę 

drogę, aby udzielić mi darszanu i okazać miłość swoim dzieciom.     

Swami zawsze był blisko nas i był to najlepszy okres mego życia, gdy mogłam 

wyśpiewywać jego chwałę, śpiewać przed nim i przebywać z nim. Nasz dzień zaczynał 

się ze Swamim i z nim kończył, każda sekunda była poświęcona Sai Maa. Swami 

zwykł dbać o każdy drobny szczegół, jak jadłospis, rozkład dnia i przez cały czas nas 

rozpieszczał. Nigdy nie tęskniłyśmy za domem, bowiem miłość, jaką dostawałyśmy od 

Swamiego, jest nie do opisania. 

Przeżycia ze Swamim były liczne, każdy dzień przynosił nowe doświadczenia i był 

magiczny. Swami zawsze wysłuchiwał moich modlitw, nawet zanim je 

wypowiedziałam. Pobłogosławił mnie i mą rodzinę i dał nam do zrozumienia, że całe 

nasze życie jest jego. On jest opiekunem mojej rodziny, cichym gościem przy każdym 

posiłku i tym, który podejmuje postanowienia odnośnie wszystkiego. Po dziś dzień 

czujemy jego obecność i wiemy, że Swami jest z nami zawsze. Mój ojciec i matka, 

którzy poświęcają Swamiemu każde tchnienie, znają tylko jedno miejsce do 

odwiedzania - Puttaparthi, boską siedzibę.  Dla nas życie to Saimaja (pełne Sai, jego 

myśli, jego nauk i jego przesłania).   

Swami, dałeś mi wiele szans występowania, wyśpiewywania twojej chwały w 

czasie Akhanda Bhadźanu w Sai Kulwant, a to jest najlepszy dar, o jaki mogę 

kiedykolwiek poprosić i jaki mogę sobie wyobrazić. Ogromnie dziękuję Ci, Swami, za 

to, że uczyniłeś mnie częścią swojej misji. Nawet po latach od ukończenia twego 

uniwersytetu, wciąż dajesz mi szanse występowania w programach z mego stanu – 

Odiszy (podczas pielgrzymki z Odiszy do Parthi). Dziękuję Ci, Swami, za wszystko i 

poświęcam to wszystko Tobie, gdyż bez Ciebie jestem niczym, z Tobą u swego boku 

mogę zdobyć wszystko.     

 

– Autorka jest byłą uczennicą szkoły podstawowej Sathya Sai i byłą studentką Instytutu Wyższej 

Wiedzy Sathya Sai z miasteczka uniwersyteckiego w Anantapur.    
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Gopi Kriszna Pidatala 

 

Młodzież w Indiach i na całym świecie 

jest owładnięta pewnymi wpływami, 

które nie są prawdziwe i rzeczywiste 

wobec jej własnego dziedzictwa 

kulturalnego.  Technologia nowych 

czasów niszczy wartości ubiegłych lat, 

chronione tak pilnie od pokoleń. Dzieci 

wplątują się w złe działania. Indie, znane ze swego bogatego, starożytnego 

dziedzictwa, są także jednym z krajów, stojących wobec tego wyzwania pomimo swej 

bogatej, starożytnej spuścizny kulturalnej.    

Podążanie ku Bogu    

I tu właśnie nasz Boski Pan Sai przyszedł nam z pomocą swoją upadeszą (boskimi 

słowami) przez ponad 85 lat, a grupy młodzieżowe Hajdarabadu były jednymi z 

większych grup na świecie, które miały wyjątkowe, wielkie szczęście działania pod 

kierownictwem Baby od wczesnych lat 80. XX wieku. W poniższych ustępach, dla 

dobra młodzieży na całym świecie, podzielę się kilkoma takimi boskimi myślami. 

Jestem pobłogosławiony dzieleniem się troską i miłością, jaką nasza boska Matka Sai 

obsypywała zwłaszcza młodych dorosłych. 

Na jednym z grupowych interview, jeden z chłopców zapytał z dużą troską Pana:  

„Swami, my wszyscy jesteśmy w maji. Jak mamy wyjść z tego złudzenia?”. Swami, 

wszechwiedzący Pan, uśmiechnął się. Z wyrazem zaskoczenia, zapytał: „Gdzie? Gdzie 

jest maja?”. Ciągnął dalej: „Nie ma żadnej maji. Dla przykładu rozważmy, że idziecie w 

kierunku przeciwnym do słońca i widzicie przed sobą cień. Zgadza się? Wyobraźcie 

sobie, że idziecie ku słońcu – cień jest za wami i nie widzicie go. Zgadza się?”. Wszyscy 

skinęliśmy potakująco głowami. „Podobnie, maję widać wówczas, gdy idziecie ku 

temu, co doczesne. Zamiast tego, idźcie w stronę tego, co pobożne. Drodzy chłopcy, 

idźcie ku Bogu… wówczas maja zostanie za wami jak cień, który widzicie.  

Rozumiecie?”. Jest to wielka lekcja, udzielona przez wszechmocnego Pana po to, 

abyśmy pojęli jak możemy być z dala od maji, prowadzić życie pełne wartości i sewy, 

oraz przybliżać się do Boga.     

Innym razem, kiedy siedzieliśmy wszyscy u boskich stóp naszej Matki Sai w owym 

małym, pięknym, najbardziej upragnionym pokoju w mandirze w Prasanthi – pokoju 

spotkań i rozmów - Swami rzekł z wielką miłością: „Moje drogie dzieci, od dziś 

wszyscy musicie rozwijać w swoich sercach miłość”. Z błyskiem w oku i ujmującym, 

figlarnym uśmiechem, Swami mówił dalej: „Miłość o której mówię, to nie ta miłość 

którą macie, o której myślicie przez cały czas i którą widzicie w kinach. To jest szalona 

miłość! Cała miłość, jaką pokazuje się w kinach, to miłość słabnąca. Ja mówię o 

miłości rozprzestrzeniania się”.  

 

NASZ NAJLEPSZY 

PRZYJACIEL SATHYA 

SAI 
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Jeden z chłopców natychmiast śmiało zapytał Pana: „Swami, jaka jest między nimi 

różnica?”. Swami, z całą swą miłością udzielił następującego objaśnienia: „Gdy 

mówimy o czymś jako ‘moje’, jest to samolubne. Miłość, która przychodzi z 

samolubstwem, nazywa się miłością kurczącą się. Ta miłość nie rozprzestrzenia się i 

jest ograniczona, ma jakąś granice. Kiedy mówimy o ‘twoje’, z poczuciem, że wszystko 

co istnieje należy do Wszechmocnego, miłość promieniejąca z takiego poczucia jest 

miłością rozszerzającą się; nie ma ona żadnych ograniczeń ani granic!”. 

Jestem pewien, że wszyscy teraz rozumiecie, co Bhagawan próbował  dać nam do 

zrozumienia. Miłość, jaką on nam daje, nie ma żadnych ograniczeń, żadnych granic, 

jest ponad warstwą społeczną, wyznaniem, obszarem, religią i kolorem skóry… czysta 

miłość! Czy nie przypomina nam to bhadźanu, tak melodyjnie śpiewanego przez 

Swamiego … „Miłość jest moją formą… Prawda jest moim oddechem… Błogość jest 

mym pokarmem …” Myśli te bardzo jasno oznajmiają każdemu z nas, że powinniśmy 

rozprzestrzeniać swą miłość w jego misji. Chodźcie, wnieśmy swoją cegiełkę do 

rozprzestrzeniania tego zjawiska ponad granicami.   

Uczyń Boga mieszkańcem swego serca   

Pewnego razu Swami przedstawił nam opowieść o życiu Miry Bai, osoby bardzo 

oddanej Panu Krisznie.  Wspomniał, że wszyscy jego wielbiciele dążą do tego, aby być 

blisko niego, w znaczeniu bliskości fizycznej.   

„Wszyscy pragniecie być blisko mnie w znaczeniu fizycznym – uważacie, że parę 

centymetrów dalej to wielka odległość? Zgadza się?” – zapytał. Wszyscy skinęliśmy 

głowami. Potem powiedział, z boskim, zachwycającym uśmiechem na twarzy: 

„Szczerze mówiąc, ja nie wiem, co znaczy fizyczna odległość. Jestem ponad odległością 

fizyczną! Bóg jest ponad odległościami fizycznymi. Powinniście nauczyć się modlić do 

Boga w swoim sercu”. Dalej Swami wyjaśnił: „Pozwólcie, że powiem wam, moje 

drogie dzieci, że Bóg nie jest w jakiejś świątyni na zewnątrz. Jego świątynią jest wasze 

ciało. Mieszka w waszym sercu”. Dodał: „Gdy rana Czittoru (Radżasthan) nie pozwolił 

Mirze wejść do świątyni, ta natychmiast uświadomiła sobie prawdę i praktykowała tę 

postać oddania. Oznajmiła sama sobie, że jej serce jest świątynią, w której mieszka 

Pan Kriszna i to właśnie wówczas wykonała swój słynny i lubiany bhadźan”: 

Ćalo re man Ganga Jamuna tir, Ganga Jamuna nirmal pani śital hota sarir (O, 

umyśle! Idź na brzeg Gangi i Jamuny; woda Gangi i Jamuny jest czysta; schłodzi i 

uspokoi ciało). 

Następnie Pan zaśpiewał dla nas wszystkich cały ten bhadźan… Boski Pan w 

boskiej, upojnej radości! Ależ mieliśmy szczęście! Na tym się nie skończyło. Pan Sathya 

Sai Kriszna, siedząc przed nami, wyjaśnił dalej przy pomocy gestów znaczenie tego 

bhadźanu.   

Wyjaśnił, że Ganga i Jamuna oznaczają tu subtelne kanały w kręgosłupie – idę i 

pingalę – zaś tir oznacza miejsce, gdzie spotykają się one w miejscu między brwiami; 

miejsce skupienia gdzie można odczuwać obecność Boga! Kiedy człowiek skupi się na 
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tym miejscu, jego wnętrze przeniknie chłodny kojący i orzeźwiający wietrzyk błogości 

i radości. Bracia i siostry, czy to wyjaśnienie nie jest zadziwiające? Uczyńmy nasze 

serca siedzibą Pana i czerpmy z łaski Wszechmocnego błogość i radość … jeszcze 

bardziej, gdy nie widzimy Pana w jego fizycznej postaci w Prasanthi Nilajam.    

Nie zabraknie pieniędzy na dobre dzieło    

Podczas innej wymiany słów, jeden młody człowiek powiedział: „Swami, mamy 

wielką ochotę prowadzić sewę, ale pieniądze…” Pan nie pozwolił mu dokończyć 

zdania. Szybko rzucił uwagę: „Jeśli będziesz mówił o pieniądzach, zaraz oberwiesz! 

Powiedz mi – czy kiedykolwiek odczułeś brak pieniędzy na służbę? Czyż nie dałem 

wam wszystkim wystarczająco dużo pieniędzy, gdy ich potrzebowaliście? Niech każdy 

z was zapamięta, że jak tylko będziecie skłonni wykonać jakąś dobrą pracę, pieniądze 

przyjdą automatycznie. Dobra praca to praca Boga i Bóg zatroszczy się o pieniądze!”. 

My, jako śmiertelnicy, wciąż mamy tę wątpliwość, mimo  iż byliśmy świadkami tego, 

jak Pan podjął swą sankalpą wielkie służebne przedsięwzięcia. Czas na to, abyśmy 

jako wielbiciele boskiego Pana poszli za jego przesłaniem i w jego boskie ślady, 

dokonując dobrego dzieła, które automatycznie staje się dziełem Boga i On się o nie 

troszczy! Zdarzyło się to nam i jestem pewien, że zdarzy się każdemu, kto podejmuje 

sewę jako dzieło Boga.    

To przypomina mi o jeszcze jednym wydarzeniu, które dowodzi prawdy jego słów. 

Nie ma to dowieść jego boskość, ale bardziej potwierdzić wiarę, jaką powinniśmy w 

niego pokładać.  Siedzieliśmy wszyscy (około 15 osób) w pokoju interview. Swami 

mówił o służbie. Byłem jednym z najstarszych w tym gronie, wraz z innym bratem – 

Udarem Bhaskarem Reddy’m – który był przywódcą zespołu Młodzieżowej Grupy z 

Hajdarabadu. Byłem wtedy jedynym zarabiającym pieniądze członkiem tej grupy, z 

określonym miesięcznym dochodem. Gdy rozmowa zeszła na temat sewy, Pan nagle 

spojrzał surowo na mnie i zbeształ mnie: „Pakoda, nie podoba mi się to, co robisz!”. 

(Swami zwykł nazywać mnie z miłością Pakoda, co wspominam do dziś. Pakoda to 

pewien przysmak w Indiach, smażony na oleju). Zwykł też nazywać mnie Bonda (inny 

przysmak w południowych Indiach), podwójny rozmiar, Ghatotkacza, syn Bhimy. 

Od tego surowego spojrzenia mróz przeszedł mi po plecach. Natychmiast 

powiedziałem: „Przepraszam, Swami”. Czytelnicy mogą być teraz ciekawi, dlaczego od 

razy poddałem się i przeprosiłem. Pozwólcie, drodzy bracia i siostry, że Wam powiem, 

iż na przestrzeni lat nauczyłem się, że najlepszą postawą jest zawsze przyjmować to, co 

mówi boski Pan. Jestem pewien, iż zgodzicie się wszyscy, że wszechwiedzący Pan wie, 

ile błędów popełniamy w każdej sekundzie – świadomie czy nieświadomie.  Gdybym 

go zapytał: „Cóż takiego zrobiłem, Swami”?, Pan wyciągnąłby spis wykroczeń, jakich 

się dopuściłem. Po co więc rzucać wyzwanie?  Potulnie przyjmij – oto najlepszy sposób 

postępowania z boskim Panem.  Zatem przeprosiłem.   

Gdy to zrobiłem, jego surowe spojrzenie trochę złagodniało i rzekł: „Dlaczego 

wykonujesz sewę, zaciągając pożyczki – i to na wysoki procent? W ogóle mi się to nie 

podoba”. Odpowiedziałem pokornie: „Swami, rozpoczęliśmy to przedsięwzięcie i 
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utknęliśmy z powodu braku pieniędzy. Wziąłem tę pożyczkę, aby je zakończyć i nie 

przynieść Sai złego imienia”. Natychmiast odpowiedział: „Nie rób tego. Jako 

przywódca, dajesz zły przykład innym. Wykonujesz dobrą pracę. Powinieneś przyjść i 

mnie poprosić, dam ci pieniądze. Nigdy nie bierz żadnej pożyczki z zewnątrz. Co ludzie 

pomyślą? Pomyślą, że ten Sai Baba pozyskuje pieniądze przez pożyczki i to na wysoki 

procent i robi sewę… to błędne przesłanie… twój zamiar jest dobry, ale społeczeństwo 

tego nie zrozumie”. Zapewnił nas, że Swami sprawi, iż na dobre dzieło posypie się 

deszcz pieniędzy i dopilnuje, żeby nigdy nie zabrakło funduszy. Dalej powiedział, że 

pieniądze na dobre dzieło będą zaiste płynąć niczym nie wysychająca rzeka. 

Ważność darszanu 

Wszyscy dążymy do tego, aby otrzymać wezwanie na spotkanie i rozmowę ze 

Swamim.  Pewnego razu Swami wezwał grupę młodzieżową.  W trakcie rozmowy 

jeden z braci miał śmiałość powiedzieć: „Swami, ostatnio nie wzywałeś nas na 

spotkanie”. Swami natychmiast odrzekł: „Wezwałem was teraz”. Chłopiec odparł: 

„Swami, proszę wezwij całą grupę”. Było nas jedynie kilku z grupy w Prasanthi 

Nilajam i stąd ta prośba.   

Swami uśmiechnął się i rzekł: „Wszyscy jesteście bardzo zajęci. Nigdy nie czekacie. 

Wy chłopcy przychodzicie, pracujecie w stołówce i wychodzicie. Nigdy nie 

przychodzicie też na darszan.  Skupiacie się na sewie, ale powinniście też przyjmować 

darszan. Powinniście przychodzić, gdy jestem wolny, nie w czasie świąt…  ale 

pamiętajcie również, że jeśli masło ma się stopić, potrzeba ciepła. Zgadza się? 

Podobnie, jeśli chcecie abym was wezwał, powinniście stosować w swoim życiu to, 

czego was uczę. Wtedy na pewno was wezwę. Zawsze będę z wami, obok was, za 

wami, przed wami i wszędzie wokół was! Zatem zacznijcie wcielać w życie moje nauki 

już od tej chwili”. Czy nie jest to prawdą? Zawsze staramy się o błogosławieństwa 

Pana, nie dążąc do doskonałości. Tamtego dnia dowiedzieliśmy się też o ważności 

boskiego darszanu!    

Stwierdziwszy to wszystko, drodzy bracia i siostry, pozwólcie mi podkreślić, że 

boskie przesłania, jakie Swami nam daje lub dał, są na całe życie i powinniśmy je 

przekazywać dalej z pokolenia na pokolenie. Potrzebą chwili jest to, abyśmy 

przekształcali sami siebie, by być lepszymi ludźmi; byśmy szli za naszym starożytnym 

dziedzictwem kulturalnym i nie poddawali się nieuzasadnionym wpływom  

społeczeństwa. Musimy uświadomić sobie, że Swami mieszkał w Puttaparthi, mieszka 

w Puttaparthi i będzie mieszkał w Puttaparthi, oprócz mieszkania w naszych sercach 

jako ucieleśnienie boskiej miłości. Nie dajmy się porwać temu, że Swami jest widziany 

w ciele świetlistym…. że mówi przez kogoś innego… moje rozumienie jest takie, że 

Swami to najczystsza postać we wszechświecie i z pewnością nie potrzebuje czyjegoś 

zanieczyszczonego ciała, aby przez nie mówić… Jeżeli w ogóle musi do nas mówić… 

zrobi to… gdyż mamy z nim wewnętrzny związek w sercu…    

Wszyscy czytaliśmy o boskich lilach i naukach Pana Kriszny. Podobnie, na 

przestrzeni ostatniego stulecia czytaliśmy przesłania boskiego mistrza - Sai z Śirdi – i o 
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jego lilach. Przypominam sobie, że nasz Pan – Matka Sai – oznajmił, zwracając się do 

wielbicieli w Sai Kulwant 3 marca 1996 roku, że nadejdzie dzień, kiedy o jego 

przesłaniach, jego lilach i sewie, jaką podjęli jego wyznawcy, będą mówiły nasze 

praprawnuki. Czyż nie jest naszym szczęściem, że żyjemy w czasach Pana? Jeżeli 

czujemy się z tego powodu szczęśliwi, wszyscy ruszajmy naprzód, by wcielać w życie 

jego nauki i ponieść dziedzictwo Sathya Sai dalej... 

Oby Sai pobłogosławił nas wszystkim, abyśmy byli godnymi instrumentami w jego 

misji…   

– Autor jest członkiem-założycielem Młodzieżowej Grupy z Hajdarabadu i członkiem zarządu  

Śri Sathya Sai Grama Sewa Trust.  

 

 
 

MOJA DROGA DO BHAGAWANA 
Julio Vivenes Villavicencio 

 

Sai jest wszechobecną, nieskończoną miłością, obecną wszędzie, przez 

cały czas. Czujemy się dotknięci, kochani i błogosławieni jego obecnością. 

Zawsze był i zawsze będzie, z nami, w nas, nad nami, pod nami i wokół 

nas, prowadząc nas ku doświadczeniu boskiej i prawdziwej rzeczywistości, 

w której jesteśmy jednym i tym samym z nim – najwyższą miłością. 

 

Nasz kochany Bhagawan oświadczył: „Pierwszą cechą, jaką powinien mieć każdy 

członek Organizacji Sathya Sai, jest mocna wiara w Boga. Wiara ta musi opierać się na 

świadomości, że Bóg jest wszechobecny”. 

W swojej nieskończonej miłości, Sathya Sai Baba dokonał wielu lil (cudów) dla 

naszej rodziny, napełniając nasze serca wiarą i nadzieją. Kiedy miałem cztery lata, 

poważnie zachorowałem na zapalenie opon mózgowych. Miałem tak wysoką 

gorączkę, a choroba była w takim zaawansowanym stadium, że lekarze w szpitalu 

wątpili, czy zdołam przeżyć dłużej niż 2-3 dni, a jeśli rzeczywiście przeżyję, powiedzieli, 

że pozostanie mi trwałe uszkodzenie mózgu. 

Sai z Śirdi jako św. Mikołaj   

Moi rodzice byli zupełnie zdruzgotani, a lekarze stwierdzili, że tylko cud może mnie 

uratować. Rodzice zaczęli więc gorąco, z pełną wiarą, modlić się do Baby, śpiewając 

godzinami – do świtu – „Om Sai Ram”, posypując wibhuti na całe moje ciało. 

Następnego ranka zaskoczeni zauważyli, że gorączka spadła. Lekarze również pytali, co 
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się zdarzyło, rozpoczęli nowe badania, a choroba po prostu mnie opuściła. Lekarze nie 

mogli uwierzyć w to, co właśnie zobaczyli i nie mieli żadnego wyjaśnienia. 

 Tego samego dnia rada lekarzy doszła do wniosku, że w moim przypadku nastąpił 

cud. Wkrótce potem na moją salę w szpitalu wszedł jakiś starszy mężczyzna ubrany jak 

św. Mikołaj, dał cukierek i pobłogosławił nas, bez słowa. Ta osoba o tajemniczej 

twarzy i pełnych miłości oczach, opuściła salę. Ojciec otworzył drzwi sali, aby 

podziękować temu człowiekowi, ale go tam nie było! Zniknął!    

Ojciec poszedł do pokoju pielęgniarek, mieszczącego się dokładnie przed naszą salą i 

zapytał o tego Świętego Mikołaja, żeby podziękować mu za tamten miły gest. Jednak 

ku swemu zdziwieniu, usłyszał od pielęgniarek, że nie wiedzą, o kim mówi, gdyż nikt 

nie wchodził na moją salę, a tym bardziej ktoś ubrany jak św. Mikołaj. Ojciec nie 

mógł w to uwierzyć, więc natychmiast wrócił na salę i spojrzał przez okno, które 

wychodziło na jedną z ulic miasta. Wówczas ujrzał tego świętego, który dał nam 

cukierki, a teraz pozdrowił ojca z daleka, nim zniknął. Wszyscy byliśmy bardzo 

zaskoczeni, a ojciec uświadomił sobie, kim jest ten tajemniczy Pan, dopiero gdy 

zobaczył obraz przedstawiający Sai Babę z Śirdi. 

Sai jest wszechobecną, bezkresną miłością, obecną wszędzie, przez cały czas. 

Czujemy się dotknięci, kochani i błogosławieni jego  obecnością. Zawsze był i zawsze 

będzie z nami, w nas, nad nami, pod nami i wokół nas, prowadząc nas ku 

doświadczeniu boskiej i prawdziwej rzeczywistości, w której jesteśmy jednym i tym 

samym z nim – najwyższą miłością. 

Swami w samochodzie mojej siostry   

Chcę podzielić się innym cudownym przeżyciem związanym z Sai, kiedy to byliśmy 

świadkami jego bezkresnej miłości i wszechobecności. Zaczęło się to wszystko 12 

kwietnia 2000 roku, gdy wypadają urodziny mojej starszej siostry. Tego dnia 

wychodziła z biurowca, gdzie pracowała z dwójką przyjaciół. Postanowili „stworzyć 

trochę wspomnień” – zaczęli robić zdjęcia aparatem jej przyjaciela.  W tamtych czasach 

w aparatach używało się jeszcze filmów w rolkach; zrobiły kilka zdjęć przed 

biurowcem. Parę dni później przyjaciel, który był właścicielem tamtego aparatu 

zadzwonił do mojej siostry, żeby go odwiedziła i wzięła wywołane zdjęcia. Powiedział 

też, że ma do niej pytanie. Kiedy ta przybyła, pokazał zdjęcie jej samochodu w tle i 

zapytał, kim jest ten facet na zdjęciu? I zgadnijcie, kto to był? Był to nasz ukochany 

Swami, siedzący jako pasażer na tylnym siedzeniu samochodu mojej siostry! Siostra 

nie znalazła żadnego wyjaśnienia. Powiedziała mu, że to święty człowiek z Indii, do 

którego modli się nasza rodzina. Przyjaciel dał siostrze to zdjęcie, ale nie negatyw. 

Parę lat później – w 2002 roku – pojechałem do Prasanthi Nilajam i pewnego 

czerwcowego popołudnia, podczas cudownego spotkania i rozmowy ze Swamim, 

zadałem mu kilka pytań, które nie miały nic wspólnego z tym cudem. Nagle 

pomyślałem o tamtym zdjęciu i natychmiast rzekłem na głos: „Swami, czy pojawiłeś 

się na tamtym zdjęciu?”. Natychmiast uśmiechnął się szeroko i rzekł: „Tak, tak. W 
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samochodzie twojej siostry. Wiesz, że Swami jest wszędzie”. Śmiał się dalej, a ja 

śmiałem się wraz z nim.  Cóż za cudowny sposób potwierdzenia jego wszechobecności!   

W 2005 roku jeden z moich kuzynów przyjechał do Prasanthi Nilajam, wioząc listy 

od każdego w rodzinie. Moja siostra dołączyła właśnie tamto zdjęcie. Matka 

powiedziała jej: „To zdjęcie jest podarunkiem od Baby; powinnaś je mieć i chronić”. 

Ale siostra podkreśliła, że chce odesłać je Swamiemu. Zatem kuzyn przekazał te listy 

Swamiemu.   

W 2007 roku, w ramach przygotowań do Światowej Konferencji Młodzieży, 

poproszono młodzież o podzielenie się opowieściami i przeżyciami, które zamierzano 

opublikować. Mojej siostrze zrobiło się teraz przykro, że nie ma już zdjęcia i zaczęła 

pisać listy do Swamiego, prosząc go o zwrot fotografii.  

Pewnego pięknego dnia po naszym powrocie do ojczystego kraju w Ameryce 

Południowej – Wenezueli – siostra szukała czegoś w szafce w swoim pokoju i, o dziwo, 

tamto zdjęcie było na samym wierzchu pewnego pudełka! Moja siostra była 

zadziwiona. Na domiar tego, moja mama miała sen, w którym pojawił się Swami i 

powiedział: „Już zwróciłem jej to zdjęcie, aby dzieliła się nim ze wszystkimi”. Miłość 

Sai zupełnie stopiła nam serce. Zdjęcie oprawiono i obecnie znajduje się w  Ośrodku 

Sai w Walencji w Wenezueli i każdy może je zobaczyć!   

Zakończę jeszcze jednym doświadczeniem boskiej łaski Bhagawana. Podczas 

Światowego Zjazdu Młodzieżowego w 2007 roku, 18 przedstawicieli młodzieży z 

różnych krajów, w tym ja, zostało wybranych przez Swamiego na spotkanie, podczas 

którego dał każdemu z nas pomarańczową szatę, wskazując, że jest to symbol jego 

obecności i stałego kierownictwa w naszym życiu. Pamiętam tę cudowną chwilę i to, 

jak ów kochający gest Swamiego rozwinął w moim sercu wiarę i pewność siebie 

potrzebną do tego, by osiągnąć cel swojego życia. Obyśmy mocą łaski Sai kochali 

wszystkich i wszystkim służyli, i w każdym czasie doznawali bezkresnej błogości i 

szczęścia, żyjąc w jedności z wiecznym Bogiem miłości, Bhagawanem Sathya Sai Babą!   

 

– Autor jest koordynatorem młodzieży strefy 2 B Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai. 

 

 

Doświadczanie boskiej miłości Bhagawana 
Dr Shiwendra Kumar 

 

Przemiana jednostek ludzkich jest cudem w obecnym świecie, a tak właśnie Sathya 

Sai Baba prowadzi nadal swoją misję przywrócenia dharmy swoją miłością.   
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Cudowny Światowy Festiwal Młodzieży Sathya Sai, jaki odbył się w lipcu 2016 

roku, skłonił 3 000 młodzieży z 70 krajów do spotkania się w Prasanthi Nilajam. Było 

to możliwe jedynie dzięki boskim błogosławieństwom, jakimi Bhagawan Baba 

obdarzył swą umiłowaną młodzież. W niniejszym artykule pozwolę sobie podzielić się 

niektórymi z tamtych wspomnień.   

Grupy Młodzieży Sathya Sai wymieniały się pomysłami, jak sprowadzić do 

Prasanthi Nilajam Młodzież Sathya Sai z całego świata i zrodził się pomysł barwnego, 

zajmującego i wyjątkowego Festiwalu Młodzieży Sathya Sai. Z błogosławieństwami 

Sathya Sai Baby, pomysł ten został zatwierdzony i rozpoczęły się przygotowania do 

tego, co miało być przełomowym wydarzeniem dla mnie, jak też dla wielu innych. 

Udział od 17 lat w Programie Młodzieżowym Sathya Sai, a wcześniej w Duchowej 

Edukacji Sai, zapewniało mi sposobność do łączenia się ze Swamim przez ludzi, z 

którymi współpracowałem. Dla mnie jako międzynarodowego koordynatora 

młodzieży, współpraca ta sięgnęła poziomu światowego -  nagle otworzył się przede 

mną wielki świat Orgaanizacji Sathya Sai. Setki młodzieży pracowało długie godziny - 

wielu z nich po wielu godzinach spędzonych w pracy zawodowej – aby wykonać do 

końca wyznaczone zadania związane z tym świętem. Ciekawe było widzieć, że 

ochotnicy-społecznicy nie wymagają wymyślnych spotkań  i warsztatów 

pomagających utworzyć zespoły do pracy, aby się zaangażować i wielu pracuje 

dosłownie nie poznawszy nawet twarzą w twarz członków swego zespołu. Przez to 

doświadczenie nauczyłem się, że to właśnie miłość Bhagawana sprawia, że sprawy się 

dzieją – to ona jest ich źródłem. Przynależność do Młodzieży Sai było dla mnie jedynie 

początkiem, po tym jak doświadczyłem ogromu misji Sai, współpracując z młodzieżą 

na świecie. 

W miarę postępu w planowaniu Festiwalu Młodzieży Sathya Sai, trzeba było 

poczynić przygotowania w Prasanthi. Było bowiem oczywiste, że to Prasanthi Nilajam 

zostało powołane i zbudowane, aby być gospodarzem takich wielkich i wspaniałych 

wydarzeń. Doświadczyłem wizji i przezorności dzieła Baby. Mało tego, w toku 

planowania pracowałem z różnymi zespołami i nasza współpraca była wzbogacona 

wartościami ludzkimi, o jakich mówił Swami. Wszystko to było rzeczywiste, z 

rzeczywistymi ludźmi i stanowiło jeszcze jeden przykład świata, który on stwarza.  

W toku planowania i przygotowań niejednokrotnie, jak można się było spodziewać, 

wystąpiły wyzwania i trudności do rozwiązania. Wiele było takich chwil, że 

odpowiedzi nadchodziły ze stronic życia Baby, jego nauk i filozofii. Droga ta jeszcze 

bardziej zapierała dech w piersiach dlatego, że wciąż istotne dla większości z nas były 

nauki Baby dotyczące wyznaczania granic pragnieniom oraz panowania nad umysłem. 

W moim wnętrzu, jak i we wnętrzach wielu innych, pracujących nad tym świętem, 

proces ten szybko przerodził się w radosne doświadczenie i wysławianie jego życia, 

nauk i filozofii.    

Światowy Festiwal Młodzieży Sathya Sai miał stać się płaszczyzną do dzielenia się 

przesłaniem i miłością Swamiego. W niedługim czasie udało się zebrać wielkie talenty, 
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aby pomogły stworzyć oryginalną sztukę, literaturę i muzykę do uchwycenia życia 

Baby, jego nauk i misji oraz podzielenia się nimi przy użyciu współczesnych narzędzi, 

takich jak media społecznościowe. W tym programie Młodzieży Sathya Sai byli 

pierwszorzędni graficy komputerowi, znawcy w dziedzinie tworzenia stron 

komputerowych, muzycy, osoby od opracowywania treści, technicy audiowizualni, 

fotograficy i pracownicy mediów. Chociaż większość z nich nie znała się wcześniej, 

wszyscy mieli niezwykłe przeżycia związane ze swoim ukochanym Swamim. Wkrótce 

stało się dla mnie jasne, że gdy my przygotowywaliśmy to święto młodzieży od 2013 

roku, nasz Mistrz zaczął przygotowania na długo przed narodzeniem się większości z 

nas. Czyż inaczej w tak krótkim czasie moglibyśmy zdobyć wszelkie talenty potrzebne 

w tak ogromnym Festiwalu Młodzieży Sathya Sai? 

Spośród wielu wspaniałych przykładów, jakich dostarczył mi Światowy Festiwal 

Młodzieży Sathya Sai było doświadczenie pracy ze starszymi osobami pracującymi w 

misji Sai. Wielu z nich spędziło całe życie służąc Babie.  Starsi, czasami mający prawie 

dwa razy tyle lat co ja, pracowali bez przerwy, aby każdy wymóg z naszej strony był 

szybko spełniony. Ponadto, dzięki swemu doświadczeniu pracy ze Swamim przy 

podobnych uroczystościach, byli w stanie pokierować nami w rozwijaniu godnego 

programu, by ofiarować go u boskich, lotosowych stóp.  

Dowiedziałem się, że zwykł on przeglądać wszystkie szczegóły programu, by mieć 

pewność, że jest w pełni przygotowany, a prezentacje będą doskonałe i przyjemne dla 

widzów. Największą lekcją było doświadczanie tego przez pracujących z nami 

starszych. Chociaż Festiwal Młodzieży Sathya Sai był przeznaczony dla młodzieży, a 

my kierowaliśmy przygotowaniami, starsi, okazując młodzieży troskę i miłość, 

współpracowali z nami bezinteresownie w duchu miłości i jedności. Czasami to 

właśnie ich zaangażowanie i energia nas napędzały. Oczywiste stało się, że choć Baba 

nie pracuje z nami fizycznie, pracuje przez innych i niejednokrotnie pokazuje, że to 

właśnie on przygotowuje to święto. 

Jedną z lekcji, jakie otrzymałem, było to, że kiedy sprawa jest szlachetna, wielka i 

stoją za nią czyste zamiary, wszechświat znajduje sposoby na wsparcie jej i 

przeprowadzenie jej do pomyślnego końca.  Nauczyłem się też, że choć często przeklina 

się technikę i unowocześnianie jako czynniki przyczyniające się do uprawiania 

adharmy [nieprawości], są one również narzędziami do szerzenia dobra i wartości - do 

przyspieszenia odnowy zasad dharmy.  

Jednak największą lekcją okazało się to, że byłem w stanie doświadczać Baby przez 

tę drogę organizowania Festiwalu Młodzieży Sathya Sai. Było wiele chwil zagubienia 

i braku rozwiązań z mojej strony, kiedy musiałem poddać się i polegać na boskiej 

interwencji. Wtedy Swami niósł mnie jak rodzic w ramionach i pomagał znaleźć 

rozwiązanie. Trudno mi było ukryć niewinny uśmiech, gdy ludzie chwalili mnie za to, 

jak radziłem sobie z wyzwaniami przy organizowaniu tego święta. To nie mogłem być 

ja. Któż inny, jeśli nie Baba potrafiłby zgromadzić setki ochotników, którzy pracowali 

długie godziny przy planowaniu tego święta, kto inny mógłby wykonać większość 
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tego planu i dopilnować, żeby wszystko było załatwione na czas? Któż inny potrafiłby 

zapewnić to, że tysiące młodzieży dostało wolne w swojej pracy, miało pieniądze na 

podróż lotniczą i było dostępnych, by wziąć udział w tym święcie? Kto jeszcze 

potrafiłby pokierować tym młodym chłopcem z wioski na Wyspach Fidżi, żeby 

pewnego dnia był gotowy podzielić się tym doświadczeniem? 

Przemiana jednostek ludzkich jest cudem w obecnym świecie, a tak właśnie Sathya 

Sai Baba prowadzi nadal misję odnowienia dharmy swoją miłością. Drogi Swami – 

dziękuję Ci za to doświadczenie. Dziękuję Ci za wszystko! 

 

– Autor jest międzynarodowym koordynatorem młodzieży w Międzynarodowej Organizacji  

Sathya Sai. 

   

 

 

ZAWSZE TRZYMAJ SIĘ PRAWDY 
Shilpa Popat 

 

Swami jest początkiem, Swami jest końcem. Chciałabym przywołać słowa Matki 

Sai: „Jakąkolwiek pracę daje ci Swami, zawsze bądź gotów ją wykonać, tak jak 

Hanuman”. Jest to jedyne przesłanie dla nas wszystkich, aby być odbiorcami jego 

wiecznej, nieskończonej, pełnej miłości łaski.    

Moja droga z Sai w tym życiu rozpoczęła się w roku 1987, kiedy zaczęłam uczęszczać 

na zajęcia Bal Wikas. Pięcioletniemu dziecku powiedziano, żeby zaczęło chodzić na 

zajęcia Bal Wikas. Pierwszą, oczywistą odpowiedzią był: Oh! Jeszcze jedne zajęcia 

lekcyjne…  Nie… ale po pewnym czasie zmieniło się to w żarliwość i ochotę.    

Swami wita 

Pamiętam swoje pierwsze odwiedziny w Puttaparthi w ramach rodzinnej podróży 

na południe Indii, w listopadzie 1999 roku. Dotarłszy do Puttaparthi dowiedzieliśmy 

się, że Bhagawan jest obecnie w Whitefield. Pojechaliśmy do Whitefield i 

dostąpiliśmy pierwszego darszanu Swamiego w Brindawan. Po porannym darszanie 

rozpoczęliśmy swoją podróż, tak jak zamyślił ojciec. Ale plan Boskiej Matki jest zawsze 

zadziwiający. Z powodu nieznajomości pewnego miasta, rodzina nasza rozdzieliła się 

na dwie grupy: rodziców oraz naszą trójkę rodzeństwa wraz z babcią i ciotką. Ojciec 

zaczął szukać nas wszystkich, korzystając z pomocy miejscowej policji. Ale wszelkie 

wysiłki spełzły na niczym. W końcu wieczorem, około godziny 10, ojciec powiedział 

na głos: „Swami, jeśli jesteś awatarem, to znajdź moją rodzinę” i zaczął płakać. Po pół 
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godzinie przybiegł do niego jakiś policjant i rzekł: „Znaleziono pana rodzinę; są 

bezpieczni”. Odwołaliśmy wszelkie plany i rano poszliśmy ponownie na darszan. 

Matka Sai wyszła ze swojej boskiej siedziby w Brindawan, aby udzielić porannego 

darszanu. Wtedy po raz pierwszy usłyszałam głos Swamiego. Powiedział mojej matce:  

„Family milagajaa, santosam… santosam” (Rodzina się połączyła? Bardzo szczęśliwy), 

po czym otrzymaliśmy padanamaskar. Przeżycie to przyciągnęło naszą rodzinę do misji 

Sai. Nas troje rodzeństwa skończyło szkolenie Bal Wikas i teraz jesteśmy wśród 

Młodzieży Sai. Matka jest obecnie aktywną guru Bal Wikas, ojciec zaś czynnym 

członkiem Sewa Dal.   

Życiowe przesłanie 

Pamiętam wypowiedź Bhagawana do mnie – mocne przesłanie – w roku 1996. 

Bhagawan udzielił stanowi Gudżarat pozwolenia na występ kulturalny w hali 

Purnaćandra. Jak zwykle Swami przyszedł bardzo wcześnie i usiadł z tyłu sceny. 

Rozmawiał z dziećmi. Mnie spytał: „Jak masz na imię?”. Odrzekłam: „Shilpa”. 

Powiedział: „Nie, w tym przedstawieniu teatralnym”. Rzekłam: „Swami, my 

wykonujemy garbha (taniec ludowy), a nie przedstawienie teatralne!”. Wówczas rzekł: 

„Nie, występowałaś w swojej grupie w ostatni tydzień Iśwarammy w przedstawieniu 

teatralnym. Jak miałaś w nim na imię?”. Ponieważ w tamtym przedstawieniu o 

nazwie „Pięć Wartości Ludzkich” odgrywałam rolę Satji, odrzekłam: „Satja”. Szybko i z 

miłością rzekł: „Tak! Hamesza Sathya hi banake rehana” (Zawsze trzymaj się prawdy) i 

łaskawie udzielił mi padanamaskaru.  Jest to życiowe przesłanie Bhagawana dla mnie 

– zawsze trzymaj się prawdy. Następnego ranka pobłogosławił nas wszystkie 

podarunkami w postaci kumkum i sari. Swami zawsze chce, by jego wielbiciele we 

wszystkich okolicznościach życia trzymali się prawdy.    

Boskie przyciąganie 

Bhagawan hojnie i na wiele sposobów obdarzał mnie łaską. Wyraźnie pamiętam 

rok 2009 – rok, kiedy wyszłam za mąż, jak również otrzymałam obowiązki stanowej 

koordynatorki młodzieży. Swami powierzył mi wielką odpowiedzialność, gdyż 

małżeństwo wprowadziło mnie do rodziny niereligijnej. Bezustannie modliłam się do 

Bhagawana z powodu tej trudności w moim życiu. W maju 2009 roku wyszłam za 

mąż, a w czerwcu poprosiłam męża, by dołączył ze mną do sewy w Prasanthi. Z 

wahaniem, zgodził się i wychodząc z domu, rzekł: „Widzisz, jadę spełnić twoje 

życzenie, ale nie zmuszaj mnie do wykonywania żadnych działań ani udziału w 

nabożeństwach. I oczywiście, nie chcę darszanu Sathya Sai Baby”.  

Nie pozostał mi żaden wybór poza modlitwą do Bhagawana. Swami wysłuchał 

moich modlitw i po dotarciu do Puttaparthi, mąż sam przyłączył się do sewy i dostąpił 

sposobności służenia w siedzibie Swamiego jako członek Sewa Dal. Nawet po 

zakończeniu tej sewy nie wierzył, że Swami jest awatarem. W tym samym roku 

Organizacja Sathya Sai Sewa z Gudżaratu zorganizowała młodzieżową Parthi Jatrę 

[pielgrzymkę do Puttaparthi]. Pojechaliśmy do Parthi na wezwanie Swamiego. Tym 

razem również nie można było powiedzieć, żeby mocno wierzył w Bhagawana. 



Sanathana Sarathi   Listopad  2016  
 

© Organizacja Sathya Sai   
61 

Pojechał do Puttaparthi wskutek siły moich uczuć.   

W pierwszy dzień Parthi Jatry, kiedy siedzieliśmy na porannym darszanie w Sai 

Kulwant, Bhagawan zawołał mnie w czasie darszanu i z miłością zapytał: „Kitna 

youth Aaja Hai?” (Ile młodzieży przyjechało?). Odrzekłam, podając dane, jakie znałam. 

On zaś zaczął iść dalej. Ciężarem na sercu leżały mi uczucia i zmartwienia związane z 

tym, że mąż nie wierzy w Swamiego jako awatara. Z całą miłością i współczuciem 

Swami zatrzymał się, robiąc dwa-trzy kroki od miejsca, gdzie siedziałam. Znowu mnie 

zawołał. Ponieważ płakałam, nie mogłam odpowiedzieć. Jedna z dbających o 

bezpieczeństwo sióstr, siedząca obok mnie, powiedziała, żebym wstała i podeszła do 

Swamiego. W tej właśnie chwili wybuchły we mnie uczucia – zapłakałam głośno i nie 

potrafiłam nic powiedzieć, oprócz dwóch słów: „Swami, mąż…”. Mój Sai Maa z 

miłością udzielił mi kolejnego padanamaskaru i rzekł ze współczuciem „Ajega Amma, 

ajega (on przyjdzie, przyjdzie). Nie martw się”. Od tego dnia Swami nadał nowy urok 

memu życiu małżeńskiemu i rodzinie – stała się ona jego wielbicielami. Mąż stał się 

żarliwym wielbicielem Bhagawana, jak również aktywnym członkiem Młodzieży Sai 

w misji Sai. Swami zwykł zawsze mówić:  „Pura family devotee, Swami Bahut Khusz” 

(Swami jest bardzo zadowolony, cała rodzina to wielbiciele Sai). On jest jedynym 

sprawcą tego cudu w moim życiu. Innym członkom rodziny przyjście do owczarni 

Swamiego zajęło oczywiście sporo czasu, ale również się to stało i nadal się dzieje. 

Dlatego chciałaby wystąpić z przesłaniem do swoich sióstr w Sai, które przez ślub 

wchodzą do rodzin nie-wielbicieli: proszę bądźcie cierpliwe i miejcie pełną wiarę w 

Bhagawana. Na pewno odpowie na wasze modlitwy.  

Wszechobecny Pan    

Nawet po swoim mahasamadhi, mój Swami przez cały czas obficie obdarza nas 

wszystkich łaską. W moim życiu pojawiły się liczne doświadczenia, w których za 

każdym razem czuję obecność Bhagawana. Od wielu ostatnich lat Bhagawan 

błogosławił Organizację Sai z Gudżaratu sposobnością obchodzenia święta Dipawali 

[święta na cześć zwycięstwa dobra nad złem oraz światła nad ciemnością] i 

gudżarackiego Nowego Roku w Prasanthi Nilajam, z różnorodnymi występami 

kulturalnymi. Nam, młodym siostrom w Sai z Gudżaratu, przypadła sposobność 

śpiewania pieśni nabożnych w hali Sai Kulwant. Co roku śpiew pieśni ma miejsce 

jedynie przy boskim kierownictwie Bhagawana. W roku 2003 powiedziano mi także, 

abym zaczęła przygotowywać pieśni. Owego roku trudno mi było dokonać wyboru 

pieśni. Rozmawiałam z siostrami i braćmi, żeby pomogli mi w ułożeniu pieśni, jednak 

im też nic konkretnego nie przychodziło do głowy. Znów pomodliłam się do 

Bhagawana. Pewnej nocy, nawet pamiętam o której godzinie. Wczesnym rankiem o 

godzinie 3.30 Swami pojawił się w moim śnie i rzekł: „Obudź się. Wykonaj Sai Sur 

Malhar”. I z jego boską łaską zrobiliśmy to. Kompozycja Sai Sur Malhar pozostaje 

wciąż tajemnicą dla nas wszystkich. Sai Sur Malhar jest klasyczną pieśnią opartą na 

radze sur malhar. Zawiera śloki, sargamy, bandisze i tarany. Sur Malhar to jedna z rag 

związanych z malhar. Malhar związany jest z atmosferą ulewnych deszczów. Wiele 
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bhadźanów śpiewanych przez Mirę ma właśnie charakter ragi sur malhar. Symbolizuje 

ona najwyższą formę poddania się i oddania. Swami chciał, abyśmy wszyscy 

przyswoili sobie te cechy. Z łaską Bhagawana wykonanie to osiągnęło taki poziom, że 

kiedy śpiewaliśmy Sai Sur Malhar w hali Sai Kulwant w Prasanthi Nilajam, zaczął 

padać deszcz. Większość dziewcząt śpiewających tę pieśń była taka jak ja – nie 

wiedziały prawie nic o muzyce. Nie tylko nauczyły się śpiewania bhadźanów, ale 

mogły też wyśpiewywać jego chwałę we wszystkich odmianach muzyki klasycznej.  

Kiedyś pewien wielbiciel zapytał Bhagawana: „Swami, musiałem zdobyć dużo 

punja (zasług) w swoim poprzednim życiu, skoro w tym życiu jestem z tobą”. 

Bhagawan natychmiast odrzekł: „Nie tylko w poprzednim – w setkach poprzednich 

żywotów”. Jestem wdzięczna Swamiemu za to, że wybrał mnie na narzędzie w swojej 

boskiej misji. Wyrażam wdzięczność Matce Sai za całą jej miłość i troskę.  Wszystko, co 

osiągnęłam i kim jestem, zawdzięczam Bhagawanowi i Organizacji Sai. Swami jest 

początkiem, Swami jest końcem. Chciałabym przywołać słowa Matki Sai: 

„Jakąkolwiek pracę daje ci Swami, bądź gotów ją wykonać, tak jak Hanuman”. To 

jedyne przesłanie dla nas wszystkich, abyśmy stali się odbiorcami jego wiecznej i 

bezkresnej, kochającej łaski.   

Samastha Lokah Sukhino Bhawantu.  

 

– Autorka jest młodzieżową koordynatorką w stanie Gudżarat Organizacji Sewy  

Sathya Sai Baby w Indiach. 

 

 

TO ŻYCIE JEST JEGO BOSKĄ ŁASKĄ 

Rawinesh Chetty 

 

Mogę z łatwością powiedzieć, że moje życie jest darem od mojego ukochanego Sai. 

Pochodzę z rodziny, która pokornie modliła się do Swamiego przed ołtarzem 

modlitewnym, nic nie wiedząc o jego przesłaniu i naukach. Dopiero gdy zacząłem 

korzystać z programu Educare, rzeczywiście doceniłem oraz pojąłem misję i nauki 

Sathya Sai Baby.   

Ostatecznie zaangażowałem się w ruch Młodzieży Sai, co było wielkim 

błogosławieństwem dla mego rozwoju duchowego i osobistego. Poprowadziło mnie 

to również do czynnego uczestnictwa i zaangażowania się w szerszą pracę, 

podejmowaną przez Międzynarodową Organizację Sathya Sai.   
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Droga ta wszakże nie była usłana różami. Dzieciństwo miałem trudne i pozostawiło 

mi ono umysłowe blizny. Ciągłe kłótnie w rodzinie i kilkuletnia rozłąka rodziców, 

kiedy byłem uczniem wczesnych klas szkoły podstawowej, wywarły na mnie swoje 

piętno. Pijaństwo ojca rozbiło naszą rodzinę. Musiałem umiejętnie „żeglować” wraz z 

siostrą pomiędzy jednym a drugim z rodziców, trudno mi również było się uczyć przy 

ograniczonych środkach w odległej wiejskiej szkole, do której uczęszczałem. Jeśli 

chodzi o pieniądze, sprawy nasze też miały się źle, co znacznie pogarszało sytuację.   

Przetrwałem te ciężkie czasy jedynie dzięki łasce naszego ukochanego Bhagawana. 

Jedynie dzięki jego miłości, błogosławieństwom, ciągłemu kierownictwu i naukom 

wzniosłem się ponad to wszystko. Uczestnicząc w programie Educare, a później 

Skrzydle Młodzieżowym, znalazłem platformę pozytywnej przemiany ku stanowi 

spokoju i stosowania w życiu wartości ludzkich. Każda minuta jest pod jego opieką.    

Wciąż wspominam rozmowę z pewną cudowną przyjaciółką o kłopotach mojej 

rodziny i moich osobistych wyzwaniach.  Ona i jej rodzeństwo również przechodzili 

przez podobne sytuacje, a jej brat zaczął w końcu brać narkotyki. Pochwaliła mnie 

jednak za to, że nie stałem się ofiarą. Mogłem jedynie ofiarować swą wdzięczność 

Swamiemu za to, że trzyma mnie pod swoimi skrzydłami i przemienia w dużo 

silniejszego człowieka.   

Gdyby nie miłość i kierownictwo Swamiego, w końcu spotkałyby mnie jakieś 

godne pożałowania sytuacje. Swami pokierował mną tak, że pomimo trudów, jakie 

znosiłem, po szkole średniej pomyślnie ukończyłem wybraną uczelnię. Swami 

zapewnił mi nawet znakomite możliwości do zdobywania doświadczenia w pracy w 

wiodących organizacjach. Ochraniał mnie, dostarczał mi tego, co potrzeba i trwał ze 

mną przez całą moją drogę.   

To życie i każdy oddech jest jego boską łaską. Swami wziął mnie pod opiekę, kiedy 

byłem wątły i przez te dręczące przeżycia uczynił mnie silnym. Swoje stosowanie 

wartości ludzkich poświęcam całkowicie jego lotosowym stopom. Jestem głęboko 

wdzięczny Swamiemu także za wielokrotne wezwanie mnie do Prasanthi Nilajam i za 

błogość doświadczania jego fizycznej obecności oraz otrzymywania - na zawsze - jego 

miłości.  

– Autor jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai w Nowej Zelandii. 
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ZADZIWIAJĄCE DOŚWIADCZENIE ŁASKI 
SWAMIEGO 
Katarzyna Andersson 

 

Najbardziej transformujące, piękne i wzruszające chwile, jakich doświadczyłam, 

przyniosła mi służba podczas obozów charytatywnych Sai, organizowanych corocznie 

przez Międzynarodową Organizację Sathya Sai (SSIO) w Polsce. Te chwile odcisnęły 

się na zawsze w moim sercu, ponieważ były pełne bezgranicznej miłości i współczucia 

Swamiego. Zmieniły mnie one na wiele sposobów, sprawiając między innymi to, że 

stałam się bardziej pokorna.    

Podzielę się  jednym takim doświadczeniem. Wydarzyło się to w czasie piątego 

obozu charytatywnego. Przed obozem jeden z wielbicieli, który należał do zespołu 

remontowego, odczuł dziwne pragnienie, by wziąć ze sobą nowy odtwarzacz mp3. Nie 

mógł zrozumieć, skąd wzięło się to pragnienie i dlaczego, bo odtwarzacz na pewno nie 

będzie mu potrzebny. Próbował nawet ignorować to uczucie, ale to było tak silne, że 

w końcu przywiózł go ze sobą. 

W tym roku podczas obozu polska Organizacja Sathya Sai remontowała społeczny 

dom kultury w bardzo ubogiej  wiosce. Pani, która tam pracowała, opiekowała się 10-

letnią  dziewczynką, której sytuacja była tragiczna. Jej matka popełniła samobójstwo, 

a ojciec był alkoholikiem. Była jedną z siedmiorga rodzeństwa. Sytuacja finansowa 

rodziny również była trudna, a dziewczynka była bardzo nieśmiała i smutna. 

Podczas tego remontu wielbiciel Sai, który przywiózł ze sobą odtwarzacz mp3, 

rozmawiał z kobietą pracującą w tym domu społecznym. Wspomniała, że właśnie 

przypadają urodziny tej dziewczynki. Wielbiciel podszedł do niej i powiedział:, „Co 

chciałabyś na urodziny?”, ale dziewczynka była zbyt nieśmiała i powiedziała: “Nic”. 

Wielbiciel odpowiedział: „Dobrze, przypuśćmy, że są święta Bożego Narodzenia i 

chciałabyś napisać list do świętego Mikołaja. Jaki podarek chciałabyś, żeby ci 

przyniósł? Czy mogłabyś napisać podobny list do mnie?”. Dziewczynka skinęła głową, 

wzięła papier i napisała „odtwarzacz mp3”. Wielbiciel pobiegł do swego pokoju, 

przyniósł swój nowy odtwarzacz mp3 i dał go dziewczynce. Kiedy go dostała, była 

wstrząśnięta i szczęśliwa. I jakby tego było mało, jedna z wielbicielek dała jej rower, 

który tego dnia przywiozła na obóz. Był to dla tego dziecka wielki dar, gdyż 

dziewczynka musiała codziennie chodzić pieszo do szkoły, która była bardzo daleko. 

Wieczorem Organizacja Sathya Sai z Polski urządziła dla mieszkańców wsi święto z 

muzyką i przedstawieniem teatralnym oraz jedzeniem wegetariańskim. W pewnej 

chwili cała wieś wstała, aby zaśpiewać dziewczynce „sto lat”. Widok radości i szczęścia, 

jakie ją przepełniały, był bardzo wzruszający.   

Dzięki temu przeżyciu wzrosła moja wiara w Swamiego. Było to zdumiewające 
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przeżycie – widzieć jak on wszystko wie i jak dodaje jej otuchy swą łaską, napełnia ją 

miłością i błogością. Byłam bardzo wdzięczna, że mogłam być świadkiem tego “cudu”. 

Ogarnia mnie zdumienie, gdy widzę, jak Swami zawsze znajduje sposób, aby dotrzeć 

do złamanych i strapionych serc oraz daje im nadzieję i wiarę, aby mogły wytrwać. 

Dziękuję Ci, Swami! 

– Autorka jest koordynatorką sewy i młodzieży w Międzynarodowej Organizacji  

Sathya Sai w Polsce. 

 

 

 

OSIEROCONY PRZEZ NATURĘ, ZAADOPTOWANY PRZEZ BOGA 
Adżaj Bussawon 

 

Wciąż pamiętam ów rozstrzygający dzień – 15 marca 1997 roku – kiedy zmarła moja 

matka. Miałem tylko siedem lat. Życie stało się dla mnie nieznośnie trudne, ponieważ 

ojciec rzadko bywał w domu. Całkiem się zagubił, zaczął bowiem nadmiernie pić 

alkohol i nie potrafił troszczyć się o mnie.   

W sierocińcu 

Następnie decyzją Ministerstwa Rozwoju Dziecka na Mauritiusie umieszczono mnie 

w domu dziecka. Była tam kobieta, która uczyła nas śpiewu. Pamiętam, że pierwszą 

pieśnią, jakiej nas nauczyła, było „Manasa bhadźare guru ćaranam”. W tym czasie nie 

wiedziałem, kim jest Sai Baba. Spędziwszy w tamtym domu dziecka rok usłyszałem, że 

zostanę przeniesiony do innego sierocińca i wieści te nie uradowały mnie. Bałem się, 

nie wiedziałem bowiem, co mnie czeka w następnym sierocińcu. Nie chciałem 

również, aby rozdzielano mnie z przyjaciółmi i ludźmi, którzy stali się mi bliscy.    

Wyraźnie pamiętam dzień, gdy przywieziono mnie do Anandam; w drodze bardzo 

się bałem. Wszakże, kiedy przybyłem, powitała mnie ciocia, która nazywała się Dźaja 

Kundźul, a była ona studentką Sai. Otrzymałem tak dużo  miłości, że obeschły mi łzy. 

Nie mam słów na opisanie ani ilościową ocenę otrzymanej w Anandam miłości i 

uczucia, które pomogły mi wzrastać.   

Podczas pobytu w Anandam dowiedziałem się dużo o Swamim i pod 

kierownictwem cioci Dźaji żyłem życiem ucznia. Ona nauczyła mnie również pięciu 

wartości ludzkich i była dla mnie wielkim natchnieniem. Uczyła nas o tym, jak ważne 

jest zarządzanie własnym czasem – jak znaleźć równowagę między nauką a innymi 

działaniami, co mi bardzo pomogło. Właśnie wtedy poczułem, że Swami naprawdę 
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pojawił się w moim życiu jako boska Matka. Kiedy ciocia Dźaja odeszła, aszramem 

zaczął opiekować się wujek Prawine. Dowiedziałem się od niego dużo o prowadzeniu 

zdyscyplinowanego życia oraz tego, jak żyć zgodnie z oczekiwaniami Swamiego. W 

czasie pobytu w Anandam nauczyłem się również, jak stać się lepszym człowiekiem. 

Oczywiste jest, że pobyt w Anandam uczynił mnie tym, kim jestem dzisiaj. 

Doświadczenie z Anandam pomagało mi na różnych etapach życia i ukształtowało 

moje życie aż po dziś dzień. 

Swami zawsze nam mówił, żebyśmy się mu poddali, a on zatroszczy się o wszystko.  

Jeśli chodzi o mnie, było to trudne. Zawsze zadawałem sobie pytanie: „Czy Swami 

naprawdę mnie widzi? Czy wie, co robię?”. Zanim spotkałem się ze Swamim fizycznie, 

zawsze myślałem, że wszystko, co mi się przydarza, dzieje się z powodu moich 

własnych wysiłków. Myślałem, że to ja jestem sprawcą. Ale wszystko to uległo 

zmianie na Światowym Zjeździe Młodzieży w 2007 roku. Podczas mojego pierwszego 

darszanu Swami przyszedł do mnie i zapytał: “Skąd pochodzisz?”. Po prostu 

oniemiałem, patrząc na jego jaśniejącą twarz, a młodzieniec siedzący za mną odrzekł:  

„Mauritius”. Wtedy Swami przyszedł do mnie bliżej i spytał mnie, dlaczego martwię 

się życiem. Potem rzekł z miłością: „Zawsze się o ciebie troszczyłem i zawsze będę się 

troszczył”, po czym pobłogosławił mnie. W owej chwili otrzymałem swoją odpowiedź. 

Wiedziałem, że on zawsze się mną opiekował. 

Narzędzie jego boskiej misji    

Swami zwykł mawiać: „Kiedy więcej ci się daje, więcej się od ciebie oczekuje. Mogę 

powiedzieć, że jest to święta prawda w moim przypadku. Nigdy nie myślałem, że 

pewnego dnia Swami wybierze mnie w swojej boskiej misji na krajowego 

koordynatora młodzieży na Mauritiusie. W tym roku, dzięki jego błogosławieństwom, 

otrzymałem możliwość pracy na poziomie krajowym i międzynarodowym. 

Początkowo wydawało się to być wyzwaniem. Ale dla mnie jest to moja sadhana, bo 

jestem jedynie narzędziem dla Baby. Z zadowoleniem pozwalam mu pracować przeze 

mnie. Próbuję robić wszystko, czego się dotychczas nauczyłem – czy to podczas nauki 

w programie Edukacji Sathya Sai i zajęć młodzieżowych czy gdzie indziej - i daję z 

siebie wszystko, aby prowadzić dzieło Swamiego.  

Każdy dzień mnie czegoś uczy. Kiedy wykonuję jego pracę, nie tylko pomaga mi to 

przekształcać się w bardziej kochającego człowieka, ale także pomaga innym, gdyż 

przewodzę chłopakom z całego kraju w służeniu Swamiemu w różnych 

przedsięwzięciach służebnych, takich jak krwiodawstwo – jedno z głównych działań 

sewy na Mauritiusie. Uczestniczymy też w przedsięwzięciu „Miłość w działaniu”, 

dostarczając jedzenie bezdomnym. 

Jestem bardzo wdzięczny każdej osobie, która wprowadzała mnie i kierowała do 

mojej Boskiej Matki, Swamiego. Wreszcie, co również ważne, proszę Swamiego o to, 

aby zawsze się mną opiekował i używał mnie jako swojego boskiego narzędzia.   

– Autor, Ajay Bussawon, jest krajowym koordynatorem młodzieży w Międzynarodowej 

Organizacji Sathya Sai na Mauritiusie. 
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UROCZYSTOŚCI W PRASANTHI NILAJAM 
 

KONCERT MUZYKI KARNATYJSKIEJ 

Z koncertem muzyki karnatyjskiej wystąpiła słynna śpiewaczka Anuradha 

Krisznamurthy 26 września 2016 w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin 

legendarnej śpiewaczki, M.S. Subbulakszmi. Rozpocząwszy koncert pieśnią 

modlitewną do Pana Ganeszy – „Mudakaratha modakam” (pozdrowienia dla 

Winajaki, który trzyma w ręku modakę, cukierek) – ta uzdolniona śpiewaczka 

wykonała najbardziej znane pieśni Subbulakszmi, a mianowicie „Raghuwamsa 

sudha”, „Pjare darszan didźo adź”, “Dźagadodharana”, wprawiając słuchaczy w 

zachwyt przez blisko godzinę. Inne zaśpiewane przez nią pieśni objęły m.in . 

bhadźan „Koti pranam śata koti pranam hej dinanatha Sai Ram” (Pozdrowienia dla 

Sai, który jest schronieniem dla ludzi pozbawionych środków do życia) oraz lubianą 

pieśń „Bho śambho Siwa śambo swajambho” (Siwa, samonarodzony). 

AMBARISZA WIDŹAJAM – PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE   

W przeddzień obchodów święta Nawaratri, 1 października 2016 r. uczniowie 

anglojęzycznej szkoły średniej Gurukulam Sathya Sai wystąpili z przedstawieniem 

„Ambarisza widźajam” (zwycięstwo Ambariszy). Ukazało ono siłę oddania, 

opowiadając o władcy Ambariszy, żarliwie oddanym Panu Narajanie. Gdy mędrzec 

Durwasa rzucił na niego klątwę, Ambariszę uratowała ćakra (dysk) Pana Narajany, 

wyrażając Jego następujące przesłanie – każdego kto jest Mu oddany w myśli, 

słowie i czynie, Narajana ma obowiązek ochraniać.  Podniosły temat, znakomita 

charakteryzacja i stroje, baśniowe dekoracje oraz dobra gra aktorska uczniów 

sprawiły, iż przedstawienie wywołało duże wrażenie.   

Następnie odbyły się bhadźany, które również prowadzili uczniowie tej szkoły.   

61. ROCZNICA POWSTANIA SZPITALA OGÓLNEGO SATHYA SAI    

2 października obchodzono 61. rocznicę istnienia Szpitala Ogólnego Sathya Sai w 

Prasanthi Nilajam. O godz. 4.50 po południu rozpoczęły się uroczystości pod nazwą 

„Ożywianie boskich wspomnień”, składające się z krótkich przemówień, 

przeplatanych grupowymi pieśniami. Na początek wystąpił kierownik szpitala 

marszałek lotnictwa dr W.K. Varma. Opowiedział on o tym, jak ta placówka, 

uroczyście otwarta przez Bhagawana 4 października 1956 roku, niebywale rozwinęła 

się w dziedzinie zapewniania zupełnie bezpłatnej dobrej opieki zdrowotnej 

potrzebującym pacjentom. Powiadomił też, iż w 2015 roku dodano do tego szpitala 

nowy blok, aby zapewnić pacjentom lepsze udogodnienia.  

Rozpocząwszy pieśnią powitalną „Swagatham suswagatham” (witajcie, 

serdecznie witajcie), śpiewacy wykonali jeszcze dwie piękne pieśni, mianowicie „Sai 

nama smarnam Sai rupa dhjanam” (śpiewanie imienia Sai i medytowanie o jego 
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postaci) oraz „Jenni dźanmaletthamo ee dźanmalo ćusamu Sai Rama” (mogliśmy 

dostąpić w tym życiu Twojego darszanu dzięki zasługom z wielu poprzednich 

żywotów).  

Przemowy starszych pracowników przedstawiły ich doświadczenia boskości 

Bhagawana. Potem odtworzono orędzie Bhagawana, w którym wezwał on lekarzy 

do tego, by służyli pacjentom w duchu poświęcenia, uważając służenie 

człowiekowi za służenie Bogu. Bhagawan zakończył swoje orędzie bhadźanem 

„Prema mudita manase kaho Rama Rama Ram”. Potem nastąpiły bhadźany, które 

także prowadzili pracownicy szpitala.   

WYSTĘP Z MUZYKĄ NABOŻNĄ 

W ramach obchodów święta Dewi Nawaratri studenci i pracownicy Wyższej 

Szkoły Muzycznej Sathya Sai Mirpuri dali koncert muzyki nabożnej, pod nazwą   

„Shakti swarupini Sai Ma” (Matka Sai, ucieleśnienie boskiej siły). Rozpoczynając 

utworem poświęconym Panu Ganeszy, następnie wykonali utwory poświęcone 

Boskiej Matce, wśród których znalazło się „Śarade Maa śarade”. Następnym 

utworem był hindustański bandisz, po nim zaś popłynął radosny recital na sitarze. 

Wieczór zakończył się znakomitym wykonaniem utworu „Ananda karszini amruta 

warszini” (Boska Matka, dawczyni błogości), po którym nastąpiło urzekające 

dźugalbandi.   

PIELGRZYMKA WIELBICIELI Z ZACHODNIEGO GODAWARI   

Na dwudniowy pobyt pielgrzymkowy przybyło 18 października 2016 r. ponad 

tysiąc wielbicieli z okręgu Zachodniego Godawari w indyjskim stanie Andhra 

Pradesz. W ciągu tych dwóch dni dali oni dwa występy. 18 października był to 

zbiór dziewięciu pieśni nabożnych, które objęły m.in. utwory: „Sai śankara bhakta 

kinkara” (Pan Sai jest sługą swoich bhaktów), „Dźagamele Paramatma Sai” (O 

Panie, Tyś władcą wszechświata) oraz „Amrita rupa neeve Sai” (jesteś wieczną 

boskością). Drugim ich występem było taneczne przedstawienie muzyczne 

„Twamewa saranam Sai” (Ty jesteś naszym jedynym schronieniem, Sai). Wykonały 

je 19 października dzieci Bal Wikas z tego okręgu. Przedstawienie ukazywało moc 

oddania na przykładzie życia legendarnych wielbicieli Boga, takich jak Prahlada, 

Sabari i Gopiki i było ozdobione pięknymi tańcami dzieci. 

DZIEŃ DEKLARACJI MISJI AWATARA   

Gdy Bhagawan Sathya Sai Baba ogłosił swą boską misję wcielenia się na 

świecie dla poprawienia i uratowania ludzkości, był 20 października 1940 roku.  Dla 

upamiętnienia tej bardzo ważnej deklaracji, Córki Matki Sai – forum absolwentek 

Instytutu Wyższej Wiedzy Sathya Sai z Anantapur – złożyły Bhagawanowi bogate 

daniny w postaci zajmującego występu w dniu 20 października br. Pełne uczuć 

ofiary muzyczne  - pieśni nabożne i bhadźany – złożyły Swamiemu zarówno rano, 

jak i wieczorem.   

Program wieczorny zaczął się od hołdu, jaki oddały Bhagawanowi dwie 
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mówczynie. Pierwszą była Mallika Ćandrasekhar. Opowiadając o swoich 

doświadczeniach boskości Bhagawana w czasach, gdy chodziła do szkoły 

podstawowej, mówczyni wyraziła wdzięczność Bhagawanowi, który przekształcił 

jej życie, gdy ona przyglądała mu się dokładnie w czasie tych złotych dni. Drugą 

mówczynią była główna dietetyczka z Instytutu Wyższych Nauk Medycznych 

Sathya Sai w Prasanthigram, pani Indumati, która wspomniała, jak Bhagawan 

uczył swoich studentów służby – jednego z najważniejszych elementów misji 

Swamiego. Następnie wyświetlono film wideo o znaczeniu Dnia Deklaracji 

Awatara, ukazujący wyjątkową ścieżkę Sai. Ostatnim wydarzeniem tych 

uroczystości był nabożny występ muzyczny Rupali Goswami, wychowanki 

Instytutu w Anantapur. Rozpocząwszy koncert pieśnią „Aja hai Sathya Sai Awatar” 

(przyszedł Awatar Sai), na niemal godzinę oczarowała wielbicieli melodyjnym 

wykonaniem serii pieśni nabożnych. Na koniec zaśpiewała pieśń suficką „Ali dam 

dam”.  

Następnie odbyły się bhadźany zakończone utworem „Manasa bhadźare guru 

ćaranam” w złotogłosym wykonaniu Bhagawana.   

Ten kto wie że życie jest podróżą, wie również, że jest podróżnym; każdy zaś 

podróżny wie, że podróż jest ważniejsza od jej celu.   

 

 
 

BAL WIKAS WPROWADZA NA BOSKĄ ŚCIEŻKĘ 

Czaitanja Dang 

 

 Szczęście, sukcesy porażki i żale… – wszystko to stanowi część naszej drogi życia. 

To, czego zaznajemy, w dużym stopniu zależy od naszej postawy, wartości i 

moralności. Nasza podroż zależy od ścieżki, jaką obieramy i pieśni, jaką wybieramy. 

Bal Wikas Sathya Sai jest w istocie podrożą, w jaką wyrusza młody umysł, trzymając 

za ręce ukochanego Bhagawana.   

 Przypomnijcie sobie ufność, którą mieliście jako dzieci, wiedząc, że matka 

pomoże wam przejść przez drogę. Uczniowie Bal Wikas mają przez całe życie tego 

rodzaju ufność w Bhagawana! 

 Guru [nauczyciele i nauczycielki] Bal Wikas zasiewają w uczniach nasiona 

dodatnich cech, ucząc ich, aby samodzielnie odżywiali te nasiona i doglądali ich 

wzrostu. W ten sposób uczniów wprowadza się na boską ścieżkę, aby odkryli cel 

własnego życia oraz mieli wiarę i odwagę śpiewania własnej pieśni.   

 Uczniowie Bal Wikas wzrastają, aby dokonywać dobrych czynów, służąc 



Sanathana Sarathi   Listopad  2016  
 

© Organizacja Sathya Sai   
70 

społeczeństwu i ustanawiając bohaterskie przykłady w społeczeństwie, tak aby każdy 

czerpał z tego inspirację. Ich charakter, uczciwość i zachowanie są zauważane i 

otrzymują wiele wyrazów uznania. Są wyjątkowi w tłumie i udowadniają swój 

charakter jako dobrzy przywódcy.    

 Uczniem Bal Wikas nigdy nie przestaje się być. Ta błogość nigdy nie ustaje. Ja 

wciąż trzymam za rękę swojego ukochanego Bhagawana, przechodząc wraz nim przez 

ulice, dodając do swej pieśni nowe zwrotki... śpiewając ją głośno ... wraz z Babą!  

 

– Z: “Sri Sathya Sai Bal Vikas: The Path Divine”. 

 

 

 

 

Wskazówki Swamiego dla uczniów i studentów 

 
Nasi studenci zachowują się w sposób przykładny. Niezależnie od 

tego, z jakiego środowiska przychodzą do Instytutu nowi studenci, w 
przeciągu miesiąca przekształcają się we wzorowych studentów. 
Rozwijają cechy godne polecenia. 

Chłopcy i dziewczęta! Gdziekolwiek pójdziecie i w jakichkolwiek 
instytucjach będziecie pracować, przynoście dobre imię Instytutowi 
oraz zdobywajcie dobre imię dla samych siebie. Studentki, które wyjdą 
za mąż, powinny służyć rodzinie swego męża w taki sposób, aby 
dowieść dobrego imienia tego Instytutu. Teściowa powinna chlubić się 
wykształconą synową, przychodzącą z Instytutu Sai. Dobre imię, jakie 
zdobywacie ucieszy mnie. Wykonujcie swoje obowiązki wszędzie, 
gdzie się udacie. Zdobądźcie szacunek swoich pracodawców. To 
sprawi mi przyjemność. Oto moje przesłanie dla was. 
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JAK SWAMI STAŁ SIĘ MOIM BOGIEM 

Lakszmi Tata 

 

Kim był dla mnie Bóg do roku 2009? Istotą spełniającą życzenia, która uzdrowiła 

moją matkę, przeprowadziła mnie przez egzaminy, znalazła mi pracę itd.    

Moja pierwsza modlitwa do Baby nastąpiła podczas Siwarathri w 2009 roku. 

Pojechałam do Puttaparthi jako świeżo zaślubiona mężatka, jedynie dlatego że nalegał 

na to małżonek. Prasanthi Nilajam przepełnione było ludźmi. Wszędzie były długie 

kolejki – na darszan, do księgarni, stołówki. Gdy ujrzałam Babę na darszanie, płakałam 

gorzko i długo. Pomodliłam się: „Chciałabym widzieć w tobie ‘to’, co znaleźli już 

zgromadzeni tu ludzie”.  

Należałam do innego zrzeszenia religijnego. Po swoim ślubie w 2009 roku zaczęłam 

towarzyszyć małżonkowi w uczęszczaniu do ośrodków Sai, jednak nadal byłam czynna 

w tym ‘innym’ zrzeszeniu. Zauważyłam, że Organizacja Sai jest inna. Ludzi mało 

obchodziło to, skąd pochodzę, jak zarabiam na życie, jakimi mówię językami albo, czy 

posiadam jakiś dom.  Znaczenie miało jedynie to, że znam Sathya Sai Babę. Także cała 

literatura duchowa była dostępna i bezpłatna!   

Mój związek następował przez rozmowy z Babą: jeśli jesteś Bogiem, chcę zobaczyć 

dziś jakiś cud – uzdrów kogoś, przynieś nagły zwrot w moim poszukiwaniu pracy itd. 

Baba pomyślnie zdawał każdy sprawdzian! Do końca 2011 roku wciąż wahałam się 

odnośnie tego, co Baba oznacza dla mnie. W niektóre dni byłam przekonana, iż jest 

Bogiem, a kiedy indziej uważałam, że to po prostu kolejny święty.   

Jednoroczny eksperyment 

Moim postanowieniem na Nowy Rok 2012 było czynne, całoroczne uczestnictwo w 

Organizacji Sai. Przestałam chodzić do tamtego ‘innego’ zrzeszenia, a zaczęłam 

uczęszczać na bhadźany, przemówienia, czytać literaturę, brać udział w 

przedsięwzięciach służebnych i współprowadzonych uroczystościach. Doświadczenie to 

przyniosło zmianę toku mojego myślenia. Od ‘proszenia’ Boga o to, czego chcę – do 

‘robienia’ tego, co sprawia przyjemność Bogu. Od martwienia się tym, co myślą o 

mnie ‘inni’– do martwienia się tym, co myśli o mnie Bóg. Tę przemianę może przynieść 

tylko Bóg. Od tamtego czasu Baba stal się moim Bogiem i moim najdroższym 

Swamim.   

Sny i ponowne potwierdzenia   

Bardzo często Swami  przypominał mi o swoim przesłaniu i dawał mi pewność 

siebie przez sny. W jednym z orędzi Swami wspomniał o doniosłości opieki matek nad 

dziećmi.  Natchnęło mnie to i porzuciłam pracę zarobkową, żeby stać się pełnoetatową 

matką. W rezultacie podwoiły się wydatki naszej rodziny, a dochód spadł o połowę. 

Ciągle myślałam o tym, jak zarabiać pieniądze jako przebywająca w domu mama i 
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badałam oszczędne sposoby życia. Kilka dni później poszłam do sklepu, żeby kupić 

produkty do jedzenia. Zapłaciwszy, dostałam taki rachunek, jaki otrzymujemy w 

każdym sklepie spożywczym, z wyjątkiem tego, że nie zawierał wykazu zakupionych 

towarów i ich ceny. Zamiast tego było na nim napisane Sai, Sai, Sai...   

– Autorka należy do Młodzieży Sathya Sai w Północnej Kalifornii w Stanach 

Zjednoczonych. 

 

 

Złote myśli 

Edukacja bez mądrości, zwykła mądrość pozbawiona rozróżniania, 

erudycja bez roztropności, władza, do której nie ma się prawa, wypowiedzi 

nie oparte na prawdzie, muzyka której brakuje melodii, wielbienie nie 

podtrzymywane oddaniem, człowiek pozbawiony zdrowego rozsądku i 

charakteru, student nie obdarzony pokorą oraz przemówienie, które nie 

inspiruje – to wszystko nie służy żadnemu użytecznemu celowi.  - BABA 

 

 

 

 

SIŁA IMIENIA SAI 
Natalija Zarubina 

 

 Byłam ósmoklasistką, kiedy koleżanka z klasy powróciła z Indii i wręczyła 

kalendarze ze Swamim mówiąc, że jest on Bogiem w ludzkiej postaci. Podzieliła się też 

wrażeniami ze spotkania z nim. Trzymając ten kalendarz i patrząc na twarz Swamiego, 

byłam całkowicie pewna, że Swami to Bóg. I w tej samej chwili z głębi serca 

poprosiłam Swamiego: „Gdy skończę 18 lat, proszę, wezwij mnie do siebie”.  

Uczęszczałam na bhadźany i uczestniczyłam w różnych przedsięwzięciach służebnych. 

Ale nie podchodziłam do nich poważnie i nadal chodziłam na dyskoteki z różnymi 

grupami młodzieży.   

Kiedy miałam 16 lat, wracałam późnym wieczorem do domu z dwiema 

przyjaciółkami. Szedł z nami jakiś młody człowiek. Kiedy przechodziliśmy przez 

ciemne miejsce pod drzewem, złapał moją przyjaciółkę i rzucił ją na ziemię. Następnie 

przystawił mi pistolet do czoła. Skamieniałam ze strachu.  Moje życie ścieśniło się do 

jednej czarnej kropki. W tej chwili uświadomiłam sobie, że nie jest ważne, ile ma się 

na koncie pieniędzy, ile ma się  wyższych stopni naukowych ani czy ma się dzieci. 
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Inne rzeczy będą ważniejsze: jak dużo dokonało się dobrych czynów i do jakiego 

stopnia było się dobrym i kochającym człowiekiem. Uświadomiłam też sobie własne 

przywiązanie do świata materialnego.  

Była z nami również nasza przyjaciółka, która wcześniej zapoznała nas z Sai Babą. 

Próbowała nam pomóc i zdając sobie sprawę z beznadziejności położenia, powiedziała 

“Sai Babo, pomóż!”. W tejże chwili pojawił się jakiś człowiek w bieli, a my wszystkie 

prędko uciekłyśmy. Następnego dnia w gazecie ukazał się artykuł: „W nocy trzy 

dziewczęta miały szczęście, że o godzinie trzeciej nad ranem na spacerze z psem był 

pewien policjant w białym, cywilnym ubraniu. Taki przypadek zdarza się raz na 

tysiąc”.  

Zdarzenie to przyniosło zwrot w moim życiu. W wieku 17 lat stałam się aktywną 

członkinią Organizacji Sathya Sai, a gdy tylko skończyłam 18 lat, otrzymałam swój 

pierwszy fizyczny darszan Pana. Zdarzenie to zostało mi w pamięci na długo, zwłaszcza 

to, jak silne jest imię Pana i że powinniśmy po prostu Go wzywać. 

Po naszej wycieczce do Prasanthi Nilajam w listopadzie 2015 roku, moja siostra i ja 

powróciłyśmy do Rosji i odwiedziłyśmy rodziców, którzy mieszkali w innym mieście. 

Zobaczywszy się z rodzicami, pojechałyśmy do domu taksówką. Siedziałam na tylnym 

siedzeniu i zajęta byłam zagadnieniami związanymi z Organizacją Sathya Sai. Moja 

siostra siedziała na przednim siedzeniu. Jechaliśmy z szybkością 100 km na godzinę, 

kiedy usłyszałam jakiś dziwny dźwięk. Kiedy spojrzałam na kierowcę, uświadomiłam 

sobie, że stracił panowanie nad kierownicą, a hamulce zawiodły. Samochód przewrócił 

się do góry kołami. Siostra zawołała: „Om Namah Siwaja! Om Namo Narajana!”. 

Spoglądając na twarz kierowcy, nie wiedziałam, co jest dlań bardziej wstrząsające: to 

że wkrótce zostaniemy zmiażdżeni czy te nieznane mantry śpiewane w 

niezrozumiałym języku. Ja w ogóle się nie bałam, ale równocześnie miałam bardzo 

jasną świadomość. Zwróciłam głowę do okna i zaczęłam cichą rozmowę ze Swamim. 

Wydawało się, że ta chwila się zatrzymała. Zwróciłam się do niego od serca, mówiąc, 

iż rodzice nie przeżyją bólu utraty zarówno mnie, jak i siostry.    

 Wówczas samochód obrócił się łagodnie. Nieświadoma tego, powiedziałam po 

prostu: „Sai Baba, pomóż!”. Była silna burza i samochód zaczął się palić. Odpięłam pas, 

spadłam na dach w samochodzie i szybko zaczęłam się czołgać nawet nie zauważając, 

że kierowca i siostra już wyszli z auta i otwierają dla mnie drzwi.  Kiedy wyszłam, na 

poboczu zatrzymało się kilka samochodów i ludzie pospieszyli nam na pomoc.  

 Przyszedłszy do domu, spojrzałam na grupę osób na komunikatorze WhatsApp, 

które 2015 roku ukończyły Międzynarodowy Program Przywódczy Sathya Sai. 

Właśnie tego dnia - 13 grudnia 2015 – na komunikatorze było widać następujące 

przesłanie od jednego z uczestników tego programu:   

 „Podczas mojego ostatniego dnia w Prasanthi Nilajam miałam sen bardziej 

przypominający koszmar. Byliśmy wszyscy na sali i nagle zaczęła wzbierać powódź; 

położenie dość szybko stało się niezwykle niebezpieczne... Wciąż we śnie, 



Sanathana Sarathi   Listopad  2016  
 

© Organizacja Sathya Sai   
74 

przypomniałem sobie, co mówi Swami: Gdy wzywasz moje imię, jestem tam, 

natychmiast, nie minutę wcześniej”.  

 Było to potwierdzeniem, że Swami nas usłyszał i ocalił siostrę oraz mnie w 

tamtym wypadku. Przypomniał mi o mocy swojego imienia i o tym, że powinniśmy 

po prostu go wzywać.    

– Autorka jest byłą krajową koordynatorką młodzieży Rosji w Międzynarodowej Organizacji 

Sathya Sai. 

 

 

 

Recenzja  książki 

Błogosławiące przemówienia 
 

Orędzia Bhagawana Sathya Sai Baby z dorocznych 

zgromadzeń uniwersytetu  

 Książka jest wiernym zestawieniem orędzi Swamiego z 

dorocznych konwokacji Instytutu, począwszy od przemówienia 

wygłoszonego z okazji uroczystego otwarcia w 1981 roku, aż po 

ostatnie orędzie w roku 2010. 

Uniwersytet Sathya Sai miał ów najrzadszy z zaszczytów, że 

jego założycielem, wychowawcą i rektorem był rektor 

wszechświata - wszechmocny Pan w swojej ludzkiej postaci. 

Doroczne Zgromadzenie tej uczelni dostąpiło wyjątkowego błogosławieństwa – 

przemówień Bhagawana jako rektora. Zaiste było to wielkim błogosławieństwem i dla 

systemów oświatowych świata.     

Stworzył on pojęcie Educare jako wszechstronnego systemu, łączącego użyteczną 

duchowość z nauczaniem świeckim. Przez wspomnianą wyjątkową uczelnię, uważaną 

za uniwersytet, a także przez różne gałęzie Organizacji Sathya Sai Sewa 

rozpowszechniał to pojęcie na całym świecie. Przygotowani w tym systemie studenci 

potrafią połączyć wszystkie sekty, wyznania, religie i narody w miłym duchu 

braterstwa i boskiego ojcostwa.   

Człowiek potrzebuje dziś umysłu wolnego od przywiązania i nienawiści, mowy 

która jest nieskażona kłamstwem oraz ciała w pełni wolnego od przemocy. Dobrym 

systemem nauczania jest ten, który rozpowszechnia wśród wszystkich grup 

społeczeństwa jedność, czystość i boskość – mówi Bhagawan w ostatnim ze swoich 

konwokacyjnych orędzi. 

– P.P.S. Sarma 
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Miłość  jest źródłem wszelkiego stworzenia 

We mnie jest tylko miłość. Moja miłość żyje 

dawaniem, dawaniem, dawaniem.  Nigdy nie bierze. 

Oto różnica pomiędzy moją miłością, a miłością ziemską, 

która wierzy tylko w branie. Dlatego moja miłość się 

ciągle rozszerza. 

Małe nasionko staje się olbrzymim drzewem o wielu 

gałęziach i owocach.  Mają one swój początek w tym 

nasieniu. Podobnie, z miłości powstało to stworzenie. 

Miłość to Bóg, żyjcie w miłości. Rozwijajcie miłość. 

Kochajcie z całego serca wszystkich. Do świadomości jaźni dotrzecie jedynie wtedy, 

gdy będziecie przejawiać miłość. 

– Baba 

 

 

 

Tłum. Grzegorz Leończuk, red. Bogusław Posmyk  


