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AVATAR VANI 

 
 

 

Społeczeństwo rozkwita dzięki ludzkim cechom 
 

 

Czy odnosisz jakąś korzyść, rozkoszując się opadem deszczu, gdy nie siejesz nasion? 

Czy nasiona, które posiałeś, kiełkują gdy nie ma deszczu lub wody? Żeby młoda roślina 

rosła konieczny jest zarówno siew jak i podlewanie; one się uzupełniają. Podobnie,  

aby odnieść powodzenie w jakimkolwiek działaniu, niezbędne są ludzki wysiłek  

i boska łaska. 

 

ŁASKA BOGA ZALEŻY OD TEGO, CZY ZASŁUGUJESZ  

 

Purusza prajatnam (ludzki wysiłek) i dajwa anugraham (łaska Boga) są niczym prąd 

dodatni i ujemny - oba są potrzebne, aby zaświeciła żarówka życia. Przy nieobecności 

boskiej łaski nie ludzki wysiłek wyda owocu.  

Wiedza o jaźni oświeca wszystko  

Dziecko nie może przetrwać bez pomocy matki. Gałąź nie może przetrwać bez 

wsparcia pnia drzewa. Taki związek istnieje między dewą (Bogiem), a dżiwą 

(jednostkowym ja). Jeżeli drzewo to amsa (część) stworzenia, gałąź to upamsa (część 

pomniejsza) stworzenia. Prawdę tę głoszą Wedy. Oznajmiają: Satjam wada, dharmam 

czara – mów prawdę, bądź prawy. Te święte stwierdzenia służą do prowadzenia 

boskiego życia niczym dwoje oczu człowieka. Nasze itihasy (eposy) i purany (opowieści 

mitologiczne) zawierają wiele takich wielkich prawd.  

Dzisiaj ludzie nie przywiązują wagi do tych świętych tekstów i dlatego sami się 

proszą o niewymowne cierpienia. Wszystkie święte teksty są przeznaczone do rozwoju 

ludzkości. Powinniśmy wiedzieć jak czynić z nich odpowiedni użytek. Dla ochrony ciała 

człowieka Bóg stworzył jedzenie. Człowiek nie powinien oddawać się nadmiernemu 

jedzeniu tylko dlatego, że ma dostęp do mnóstwa żywności. Może to skutkować 

niestrawnością, a nawet chorobą. Przed jedzeniem powinno się zwracać również uwagę 

na jakość żywności. We wszystkim, co robicie, powinniście zachowywać mitham 

(umiar). Łaska Boga zależy od tego, czy na nią zasługujecie. Nie dążcie do tego, na co 

nie zasługujecie.  

Ludzie powinni rozwijać związek na poziomie serc. Ci, którzy dążą w życiu do 
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szczęścia, powinni badać, co jest krótkotrwałe, a co trwałe. Oto prawdziwa dżniana 

(mądrość).  

Są trzy rodzaje dżniany: widżniana, sudżniana i pradżniana (wiedza ziemska, wiedza 

wyższa i stała zintegrowana świadomość). Adżniana skutkuje czynami tamasowymi 

(powolnymi), widżniana - radżasowymi (gwałtownymi), a sudżniana i pradżniana - 

czynami sattwicznymi (spokojnymi). Dżnianę dzieli się również na mądrość 

indywidualną, mądrość społeczną i mądrość powszechną. Mądrość na poziomie 

jednostki, czyli fizycznym jest niczym żarówka w pokoju, gdzie światło ogranicza się 

jedynie do tego pomieszczenia. Mądrość społeczna jest jak światło księżyca, które 

rozprzestrzenia się wszędzie wokół, tak wewnątrz jak i na zewnątrz, jednak nie jest 

jasne. Mądrość powszechna jest jak światło słoneczne, które jest wszechprzenikającą 

jasnością. To brahmadżniana (wiedza o najwyższej jaźni), która jest bezgraniczna i 

wartościowa. To boska mądrość atmadżniana (wiedza o atmie). Pradżnia (boska 

mądrość) człowieka to jedynie nieskończenie mała część pradżni Wszechmocnego Boga.  

Atmadżniana oświetla wszystko. Tak jak ręce, nogi, oczy, uszy itd. są członkami ciała, 

podobnie jednostki są członkami społeczeństwa, a społeczeństwo jest częścią przyrody, 

zaś przyroda - częścią Boga. Wszystkie części przyrody są ze sobą splecione i powiązane. 

Pan Kriszna mówi w Bhagawadgicie: Mamajwamszo dżiwaloke dżiwabhuta 

sanathana – częścią mojej istoty jest odwieczna atma obecna we wszystkich istotach. 

Jesteście częścią społeczeństwa. Społeczeństwo jaśnieje blaskiem ludzkich cech 

jednostek. Gdy społeczeństwo będzie jaśnieć, przyroda także będzie jaśnieć i przejawiać 

boskość.  

Uświęcaj czas, by uświęcić życie   

Ponad zmysłami jest umysł, ponad umysłem - intelekt, a ponad intelektem atma. 

Atma oświeca intelekt. Ponieważ intelekt jest bardzo blisko atmy, panuje on nad 

umysłem, a umysł nad zmysłami. Człowiek odbywa ziemską wędrówkę przy pomocy 

zmysłów.  

Kim jest człowiek? Człowiek to nic innego jak umysł, który jest połączeniem sankalp 

i wikalp (impulsów myślowych i poruszeń). Od nich zależą czyny i zachowanie 

człowieka. Skutkiem sankalp i wikalp są przyjemność i ból. Jeżeli ktoś pragnie być 

naprawdę szczęśliwy, powinien starać się kształtować swoje postępowanie. Gdy cechy 

jednostki zmieniają się w dążeniu ku boskości, społeczeństwo staje się boskie.  

To, co dobre i to, co złe dzieje się stosownie do czasu. Czas pokona wszystko i 

wszystko jest od niego zależne. Każdy jest związany czasem. Każdy musi ulec czasowi. 

Strumień czasu zmiecie najpotężniejszych. Gdy dobrze wykorzystuje się czas, wzrasta 

dobro. Gdy czas się trwoni, narasta zło. Wszystkie istoty są związane zasadą karmy. 

Wedy głoszą: Karmanubandhini manuszja loke – człowiek jest na tym świecie 

związany czynem. Społeczeństwo ludzki jest związane czynem. Obecnie człowiek nie 

czyni z czasu dobrego użytku.  
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Człowieku! Mocno wysilasz się w życiu jedynie po to, by napełnić brzuch. Zdobywasz 

mnóstwo wiedzy z różnych dziedzin. Zbadaj i dociekaj, jakież to wielkie szczęście 

osiągnąłeś, spędzając cały czas, od świtu do zmierzchu, na zdobywaniu ziemskiej 

wiedzy i bogactwa, a zapominając o Bogu. 

Gdy uświęca się czas, można uświęcić życie. Wypełniajcie zatem takie czyny, które 

uświęcają czas. Taki musi być cel życia.  

Pełna mądrość daje pełną jasność   

Ucieleśnienia miłości! Mądrość jednostkowa jest znikoma i ograniczona. Przy 

odpowiednim wysiłku można ją poszerzyć. Z łaską Boga można rozwinąć ją tak, że 

stanie się boskością. Aby uzyskać łaskę Boga, trzeba skierować umysł ku Bogu. Jeśli 

umysł kieruje się ku światu, łaska Boga nie jest możliwa. W ciemności nie widzi się 

wyraźnie przedmiotów. W ciemności nie widzi się wzlotów i upadków ani 

niebezpieczeństw. Taka jest mądrość jednostkowa. Poszerzać mądrość można przez 

wzajemne konsultacje. Tylko wtedy możecie mieć szerokie spojrzenie i jasne myślenie. 

Wątpiący umysł jest niczym ciemność i cień. W ciemności umysł mylnie bierze powróz 

za węża, a węża za powróz. Jest to płytka mądrość; raz tak, a kiedy indziej nie. To 

połączenie mądrości i ciemnoty. Pełna mądrość daje całkowitą jasność. Widzi boskość 

wewnątrz i na zewnątrz. Antar bahisczha tat sarwamwjapja Narajana sthita – 

Wszechprzenikający Bóg przebywa wewnątrz i na zewnątrz. Wąskie spojrzenie jest 

zgubne, natomiast szerokie spojrzenie jest budujące. W dzisiejszym świecie rośnie 

mądrość indywidualna. Jej wąskie spojrzenie prowadzi do ego, ciemnoty i złudzenia. 

Kiedy ktoś naprawdę śpi, łatwo można go obudzić. Kiedy udaje, że śpi, żadnym 

wysiłkiem nie da się go obudzić. Bóg wie wszystko, jednak udaje, że nic nie wie. 

Dlatego wyznawcy mają wątpliwości. To efekt złudzenia. 

Śpiewanie boskiego imienia niszczy ułudę 

Gopiki dobrze pojmowały rzeczywistość Kriszny. Wzdychały i usychały z tęsknoty za 

Kriszną. Były mu w pełni oddane. Raz, gdy Kriszna udawał sen, jedna gopika 

powiedziała: „Można obudzić osobę znajdującą się w głębokim śnie. Jednak jak obudzić 

osobę, która udaje z zamkniętymi oczami, że śpi? Czy ktoś potrafi pojąć lile Kriszny?”. 

Lile Kriszny mają na celu poszerzanie widzenia ludzi. Gopiki uświadamiały sobie, że dla 

Boga sen nie istnieje. Jeżeli Bóg pójdzie spać, cały wszechświat musi stawić czoła 

nieszczęściom. Jedynie prawdziwi wielbiciele - jak te gopiki - potrafili zrozumieć drogi 

Boga.  

Tylko bhakti (oddanie) może obdarzyć zrozumieniem Boga; tylko oddanie jest w 

stanie dać mokszę (wyzwolenie). Oddanie jest prawdziwym lekiem na chorobę 

przywiązania do tego, co doczesne. Wszyscy muszą zrozumieć nieskończoną moc bhakti. 

Bhakti (oddanie) daje śakti (moc), śakti rodzi rakti i anurakti (tęsknotę za Bogiem i 

przywiązanie do Boga). Anurakti zapewnia wirakti (brak przywiązań), a wirakti wiedzie 

do mukti (wyzwolenia). Oddanie to pełna miłość. Zwykłe obrzędy bez prawdziwego 

oddania oznaczają jedynie jukti. Żarliwa miłość ma moc uwolnienia każdej osoby od 
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dwoistości sankalp i wikalp przez oczyszczanie serca.  

Pewnego razu Radha była w rozterce: „Jeśli otworzę drzwi serca, Kriszna może uciec, 

ale jeśli zamknę główne drzwi, może nie wejść do mego serca”. W następnej chwili 

miała drugą myśl: „Gdzież tu mowa o otwieraniu czy zamykaniu serca, kiedy Kriszna 

jest wszechobecny?”. Czy jakieś drzwi mogą powstrzymać Krisznę przed wejściem do 

serca człowieka? Jednak są główne drzwi – niezwykle radosne uczucie poddania się, 

którego doznaje się wtedy, gdy w głębokim oddaniu gra się na strunach suszumny. W 

języku joginów mówi się: „Człowieku! Starasz się zobaczyć Kajlasę przez panowanie 

nad oddechem życiowym i zmysłami oraz przez granie na strunach suszumny ze łzami 

radości. Ten stan to zaprawdę Kajlasa czy Wajkunta i to są główne drzwi, przez które 

wchodzi Kriszna. Innych drzwi nie ma. Gdy cały wszechświat jest świątynią Boga, nie 

ma głównych drzwi. Uświadamianie sobie tej prawdy to prawdziwa boskość”.  

Gopiki nie miały nigdy najmniejszego problemu z sankalpami i wikalpami, 

ponieważ zdawały sobie sprawę z prawdziwej istoty boskości. Ten, kto zna zasadę atmy 

jest gopi, a ten, kto jej nie zna, jest papi (grzesznikiem). Na skutek ogromnego wpływu 

maji (złudzenia), człowiek nie zna różnicy pomiędzy gopi a papi. Maję porównuje się do 

nartaki (tancerki). Słowo nartaki ma trzy sylaby – nar-ta-ki. Jeśli odwróci się te głoski, 

powstanie kirtana (śpiewanie boskiego imienia). Zatem można zapanować nad mają 

nartaki przez kirtan boskiego imienia Boga.  

– Orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal 15 kwietnia 1993 

 

Sprawozdanie 

 

ŚRI SATHYA SAI ARADHANA MAHOTSAWA 
 

Tegoroczne uroczystości Śri Sathya Sai Aradhana Mahotsawy obchodzono 24 

kwietnia w Prasanthi Nilajam z najgłębszą powagą i czcią. 

W przeddzień święta, 23 kwietnia, studenci Instytutu Wyższego Nauczania Śri 

Sathya Sai wystawili przedstawienie teatralne pod nazwą „Dajwam manuśa rupena” 

(Bóg istnieje w postaci człowieka). Ukazywało ono ponadczasową, najwyższą miłość 

Boga do ludzi na przykładzie podobieństwa między awatarem treta jugi Panem Ramą, 

awatarem dwapara jugi Panem Kriszną i awatarem kali jugi, Bhagawanem Śri Sathya 
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Sai Babą, przedstawiając wybrane wydarzenia z ich życia. Dobra reżyseria, znakomita 

gra aktorów i stosowne wsparcie multimedialne jasno wyraziły przewodnią myśl tego 

przedstawienia, pokazując jak człowiek powinien podążać za ideałami ustanowionymi 

przez awatarów oraz prowadzić życie pełne poświęceń i służyć ludzkości.  

24 kwietnia uroczystości rozpoczął pełen uczucia występ Śri Panczaratna Kritis z 

udziałem ponad 260 śpiewaków wykonujących klasyczną muzykę karnatyjską, 

zarówno kobiet jak i mężczyzn, z indyjskich stanów Tamilnadu, Andhra Pradesz, 

Telangana, Kerala, Karnataka i Maharasztra. Z sercami pełnymi oddania dla 

Bhagawana żywo, doskonale i z nieskazitelną harmonią zaśpiewali oni pięć 

poświęconych mu pięknych klejnotów - utworów w języku telugu, napełniając całe 

otoczenie głębokim oddaniem i świętością. Wśród utworów znalazły się: „Pranamami 

Saisza”, „Sada bhawajami”, „Ćarana sewanam”, „Kali juga awatari” i „Sathya Sai 

awatara waibhawam”. 

Następnie przed zgromadzeniem wystąpiło dwóch mówców. Pierwszym był członek 

zarządu Śri Sathya Sai Central Trust Śri S.S. Naganand. Przywołując powiedzenie 

Bhagawana, że przyszedł zapalić lampę miłości w sercu człowieka, wybitny mówca 

wspomniał, jak hojnie obdarzał on wszystkich miłością, a w trudnych chwilach trzymał 

każdego za rękę. Nawiązując do słów Bhagawana, że podstawowym środkiem służenia 

ludzkości jest annadanam (ofiarowywanie żywności), Śri Naganand oświadczył, że Śri 

Sathya Sai Central Trust postanowił zapewniać odwiedzającym Prasanthi Nilajam 

bezpłatne jedzenie – w tym celu buduje się właśnie nowy budynek.  

Drugim mówcą był przewodniczący Ogólnoindyjskiej Organizacji Śri Sathya Sai 

Sewa Śri Nimish Pandja. Zauważył on, że najważniejszym przesłaniem Bhagawana jest 

miłość i wezwał wszystkich do tego, by przekazywali ludziom bezinteresowną miłość i 

bezinteresownie im służyli. Śri Pandja szczegółowo mówił też o niebywałym rozwoju, 

przedsięwzięcia Śri Sathya Sai Widja Dżjoti, które inspiruje studentów, daje im duże 

możliwości, energię i zaszczepia im wartości.  

Po tych przemówieniach przez system nagłaśniający odtworzono fragment boskiego 

orędzia Bhagawana, w którym wezwał wielbicieli do unikania egoizmu i ostentacji oraz 

do rozwijania cnót, takich jak pokora, współczucie i odwaga, aby stali się doskonałymi 

instrumentami w jego boskiej misji służenia ludzkości. Bhagawan zakończył orędzie 

bhadżanem „Hari bhadźan bina sukha śanthi nahin”.  

Następnie zaśpiewano bhadżany, które skończyły się o godzinie 10.20 ofiarowaniem 

arati.  

Po zakończeniu uroczystości w Sai Kulwant Hall przeprowadzono Narajana sewę na 

stadionie Śri Sathya Sai Hill View, gdzie rozdano jedzenie i ofiarowano ubrania ponad 

40 000 ludzi. Tymczasem wszystkich wyznawców podjęto wspaniałym obiadem w 

specjalnie w tym celu wzniesionym pandalu za Blokiem Północnym.  

Wieczorem z koncertem muzyki nabożnej wystąpił sławny śpiewak klasyczny, Śri 

Anantha Narajanan. Występ był stosownym zakończeniem uroczystości Śri Sathya Sai 
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Aradhana Mahotsawa. Rozpoczynając o godzinie 5.30 po południu pieśnią modlitewną 

do Pana Ganeszy „Watapi Ganapatim bhadże” (czczę Pana Ganeszę) śpiewak urzekł 

słuchaczy na blisko godzinę znakomitym wykonaniem wielu pieśni nabożnych, 

zamykając koncert o godzinie 7.00 utworem „Śiwa Śankari”. Na koniec uroczystości 

zaśpiewano bhadżany, po czym nastąpiło arati. 

 

 

 

Z naszych archiwów 

 

Szanuj rodziców z boskością w sercu 

 

 
NAJWAŻNIEJSZE DLA EGZYSTENCJI CZŁOWIEKA SĄ MIŁOŚĆ I PRAWDA 

Ucieleśnienia miłości!  

Na świecie nie ma szlachetniejszej cechy niż miłość. Jest ona mądrością. Jest ona 

prawością i bogactwem. Jest prawdą. Miłość przenika wszystko. Wszystko we 

wszechświecie powstaje z miłości, rośnie z miłością i łączy się z miłością.  

Każdy człowiek rodzi się z łona matki. Karmi się miłością matki i dzięki niej cieszy się 

w życiu wieloma rzeczami. Dzięki matczynej miłości cieszy się szczęściem w życiu. 

Dlatego nie ma większej boskości niż matka. Jednak ta boskość odnosi się tylko do ciała.   

Człowiek musi rozpoznać prawdę, że jedzenie podtrzymujące ciało czerpie się od 

słońca. Słońce umożliwia plony. Bez niego człowiek nie mógłby mieć jedzenia 

podtrzymującego życie. Słowo satjam (prawda) składa się z trzech zgłosek: s a ,  

t ha ,  j am  oznaczających życie, jedzenie i słońce. Człowiek jest ucieleśnieniem prawdy i 

powinien wieść życie oparte na prawdzie. Niestety, dzisiaj prowadzi życie dalekie od 

prawdy. W rezultacie pada ofiarą niezliczonych kłopotów. Nie ma spokoju. Ciągle dręczy go 

wiele nieszczęść.   

Człowiek musi pojąć znaczenie miłości i prawdy, które są fundamentalne dla 

ludzkiego istnienia. Te dwie cechy reprezentuje matka.  

Kochaj matkę i czcij ojca   

Rama osiągnął boskość, ponieważ był synem Kausalji. Lawa i Kusza stali się 

bohaterskimi dziećmi dzięki swojej matce - Sicie Dewi. To szlachetne myśli matki 

sprawiają, że dzieci stają się wspaniałe. Matka może błądzić pod różnymi względami, ale 

zawsze będzie się starać o pomyślność swoich dzieci. Dlatego najważniejszym 
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obowiązkiem każdego syna jest kochać matkę. Później powinien kochać ojca i czcić 

nauczyciela. Matka daje ciało, ojciec je ochrania, nauczyciel przekazuje wiedzę i mądrość. 

Dla każdej istoty ludzkiej ci troje są niezbędni, jeśli ma odnieść powodzenie w życiu.  

Dzięki błogosławieństwom szlachetnych matek, żon wielkich mędrców, wielu ludzi 

zdołało dokonać bohaterskich czynów. Śankaraczarja uczył, że synowie, którzy nie 

zdobywają błogosławieństw swoich matek, doświadczają w życiu różnych zmiennych 

kolei losu. Ci, którzy mają błogosławieństwo swoich matek, często uzyskują wolność 

od ponownych narodzin. Wspaniałość i moc matek wychwalało wielu szlachetnych 

ludzi. Najważniejszym obowiązkiem dzieci jest zdobycie błogosławieństwa matki dla 

własnej pomyślności.  

Jednak według wedanty obowiązek duchowy człowieka jest inny. Tutaj, w sercu jest 

miejsce jedynie na miłość do Boga. Miłość do matki i cześć dla ojca są konieczne. Lecz 

rodzice i nauczyciel są przejściowi. Nietrwali są nawet przyjaciele. Tylko Bóg jest 

trwały i niezawodny. Trwałe miejsce w sercu powinien mieć jedynie Bóg.  

Używaj ciała jak boskiego przyrządu 

Ludzkie ciało nabywa świętości przez to, że jest siedzibą boskości. Gita określa ciało 

jako kszetrę (święte pole), a jego boskiego mieszkańca jako kszetradżnię (znawcę tego 

pola). Z uwagi na świętość ciała, powinno się go odpowiednio używać jako instrumentu 

boskości. Człowiek powinien rozwijać wiarę w Boga. Bez wiary życie będzie bez 

znaczenia. Bez łaski Boga człowiek nie może mieć szczęścia ani zadowolenia w życiu. 

Dzisiaj ludzie są za bardzo pogrążeni w sprawach tego świata. W efekcie nie mają 

spokoju umysłu. Spokój mogą otrzymać jedynie od najwyższego ucieleśnienia spokoju – 

Boga. On jest siedzibą nieskończonej miłości i trwałego pokoju. Miłość Boga należy 

zdobywać, śpiewając imię Pana. Powinniście być wdzięczni matce za to, że obdarzyła 

was ciałem, które umożliwia wam śpiewanie imienia Pana.  

Dlatego każda osoba - mężczyzna czy kobieta - powinna szanować rodziców, umieścić 

boskość w swoim sercu i ciągle modlić się do Boga. Obowiązkiem każdego jest 

przynosić swoim rodzicom dobre imię. Kiedy dzieci są dobre, przynoszą rodzicom dobre 

imię.  

To właśnie z powodu szlachetnego zachowania Lawy i Kuszy ich matka, Sita, stała się 

sławna. Kiedy Lawa i Kusza toczyli walkę z Ramą, Lawa wymierzył strzałę w Ramę 

modląc się, że jeśli jego matka, Dżanaki, jest sadhwi (najbardziej szlachetną kobietą), to 

strzała ta ma pozbawić Ramę przytomności. Kiedy strzała ugodziła Ramę, stracił on 

przytomność. Zobaczcie, co się stało. Zwykła myśl o matce nadała jego strzale tak wielkiej 

mocy! Pokazuje to, że jeśli miłuje się matkę i dąży do łaski Boga, błogosławieństwa 

matki mają większą moc.  

Najwyższym osiągnięciem jest zjednoczenie z Bogiem  

W dzisiejszym świecie nieczęsto spotyka się takie matki. Wiele matek martwi się o 

przyszłość synów, jeśli trzymają się ścieżki prawości. Lękają się, iż takie dzieci mogą nie 

odnieść w sukcesu życiu. W starożytnych czasach matki myślały inaczej. Były niezmiernie 
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szczęśliwe, jeśli stwierdzały, że dzieci są oddane Bogu. Czuły szczęście, myśląc: „Mój syn 

będzie dobrym człowiekiem. Zdobędzie dobre imię”. 

Nawet teraz w tym świętym kraju Bharatu rodzice powinni ze wszystkich sił starać się 

wychować dzieci w duchu prawości. Dzieci powinny czcić rodziców, którzy są 

odpowiedzialni za ich fizyczne istnienie, ale muszą zrozumieć, co zawdzięczają Bogu, który 

jest podstawą wszelkiego życia. Rozpoznając ten podwójny obowiązek - wobec matki i 

wobec Boga - powinny zbawić swoje życie. Jednak jest coś ważniejszego niż życie. 

Najwyższym osiągnięciem jest zjednoczenie z Bogiem.  To summum bonum [najwyższe 

dobro] ludzkiego życia.  

Ofiaruj matce miłość i ciesz się życiem  

Szlachetne matki wydają na świat szlachetnych synów. Matki powinny czuć się 

szczęśliwe, jeśli mają szlachetnych synów. Kondama Radżu mawiał do synowej: 

“Iśwarammo, nie zdajesz sobie sprawy z własnego wielkiego szczęścia. Nie jesteś 

zwykłą kobietą. Sam Pan jest z tobą. Jakże szczęśliwą kobietą jesteś!” Iśwaramma była 

synową Kondamy Radżu. Czy jest jakiś przykład teścia okazującego cześć synowej? 

Zwykł mówić: „Iśwarammo, twoje imię zostało spełnione. Iśwaramma jest matką 

Iśwary”.  

Tak sławiono Iśwarammę. Kondama Radżu był jednym z tych wyjątkowych ludzi, 

którzy potrafili dostrzec prawdę. Ci, co nie potrafią rozpoznać prawdy, nigdy tego nie 

zrozumieją. Są jak ślepcy, którzy nie mogą zobaczyć słońca nawet za dnia.   

Ci, co są na duchowej ścieżce i kochają matkę, mogą osiągnąć w życiu wszystko. 

Wielu dorosłych ludzi umniejsza rolę swoich matek mówiąc, że być może 

wyświadczyły im jakieś dobro w dzieciństwie. Czują dumę z powodu swej pracy i 

stanowiska. Zapominają jednak komu zawdzięczają swoją pozycję.  

Adi Śankara otrzymał błogosławieństwa Matki Parwati jako siedmioletni chłopiec, 

gdy pod nieobecność ojca odprawiał nabożeństwo do tej bogini. Po otrzymaniu 

błogosławieństw bogini bardzo się wyróżnił, opanowując w krótkim czasie wszystkie 

Wedy i inne święte pisma.  

Musicie ofiarować Bogu swe serce, gdyż mieszka On w nim, natomiast ojciec i matka 

są tylko mieszkańcami domu. Szanujcie rodziców z boskością w sercu. Smakując słodycz 

miłości swojej matki, ofiarujcie jej miłość i cieszcie się życiem.  

– Wybrane z orędzi Bhagawana wygłoszonych w czasie Dni Iśwarammy. 
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WIARA – to olbrzymie pięcioliterowe słowo  
 

Madhuri Manohar  

 

Społeczność Sai zaczyna zwyczajowo rozmowę, a przynajmniej ja zaczynam rozmowę 

z nieznajomymi spotykanymi w ośrodku Sai, od pytania: „Jak trafiłeś do Swamiego?”. 

Doprawdy znakomite pytanie do przerywania wszelkiej ciszy. Natychmiast zapala 

błysk w oczach odpowiadającego i zapewnia całe godziny dobrego porozumienia z tym 

tak zwanym nieznajomym. Zawsze doznaję zadziwienia, słysząc mnogość cudownie 

urzekających opowieści i pełnych miłości sposobów, dzięki którym nasz drogi Pan 

dotknął życia setek tysięcy ludzi, rozciągając nad nimi boski parasol łaski.  

Gdy zadawano mi to proste pytanie, miałam zwykle nudną odpowiedź: do 

Swamiego trafiłam przez rodziców. Zawsze żałowałam, że nie mam jakiejś nadzwyczaj 

ciekawej, urokliwej i pełnej napięcia opowieści. Niestety, do Sai można trafić po raz 

pierwszy jedynie raz. I nie sposób odmienić tej opowieści!  

Gdy dorosłam, a jestem obecnie młodą dorosłą osobą, członkinią elitarnej 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai, wielokrotnie zastanawiałam się nad tą swoją 

„nieszczególną” opowieścią. Czekajcie! Czy to jak trafiłam do Swamiego, ma tak 

naprawdę jakieś znaczenie? Zgoda, ścieżkę do Sai pokazali mi rodzice i będę im za to 

zawsze zobowiązana i wdzięczna. Jednak czy rzeczywiście jest to wydarzenie 

jednorazowe? Bach! I jesteś z Nim. Mówiąc najszczerszą prawdę, setki razy miałam 

podejrzenia, mącące moją wiarę w niego.  

Moje ciągłe badanie własnych myśli i uczuć oraz jego kierownictwo jak zawsze 

sprawiły, iż uświadomiłam sobie, że ważniejsze od tego, jak trafiłam na Swamiego, jest 

zrozumienie, że zawsze wielokrotnie do niego wracam, kiedy wahadło wątpliwości 

oddala moją wiarę od niego.  

Zasadniczą podstawą mojego toku myśli i wierzeń jako młodej dorosłej i jako 

naukowca w tych współczesnych czasach jest logiczne rozumowanie. Okres przed 2011 

rokiem to łatwizna. On był przede mną, odziany w swą pomarańczową szatę i 

przechadzał się wśród ludzi. Dowód miałam wprost przed oczyma. Ale teraz ja i 

wszyscy inni młodzi dorośli spędzą większość życia pozbawieni jego fizycznej postaci. I 

coraz ważniejsze staje się pytanie, jak „przyszliśmy” do Swamiego, pytanie opierające 

się na naszej wierze. 

Mój niedoświadczony rozum może nie być zdolny do dobrego, wszechobejmującego 

i duchowego wyjaśnienia, czym jest wiara! Jednak wierzę, że wiara jest tym, co 

najbardziej wszechstronnie opisuje różne oblicza naszego życia.  
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Kiedy w jakiś dzień mojego życia zaczyna być ciężko, 

wiara to wiedza, że on czyni mnie twardą. 

Kiedy w kryzysie umysł zadaje mi pytanie „Dlaczego ja?”, 

wiara to zrozumienie, że to jego znakomity plan. 

Kiedy nie mogę już dłużej znieść ciężaru, 

wiara to odczuwanie, że on mnie przyciąga, zabiera na brzeg. 

Kiedy burzliwe fale życia ostatecznie się uspokajają, 

wiara to zrozumienie, że niepotrzebnie marszczyło się brwi. 

Gdy świat wokół wydaje się tak nieludzki, 

wiarą jest podążanie za jego naukami jako jedynym nakazem. 

Wiara, to olbrzymie pięcioliterowe słowo. 

Niech sprawi, by moje życie było zawsze skupione na Sai. 

– Madhuri Manohar należy do młodzieży Sai w Baltimore, USA.  

 

 

Dr Umakanta Subudhi  

 

Na przestrzeni życia zwracają się do nas słowami: syn, córka, ojciec, przyjaciel, wujek, 

nauczyciel, naukowiec itd. Jednak wszystkie oznaczają częściową prawdę i każde wiąże 

się z ciałem, świeckim wykształceniem lub pozycją społeczną. Niemniej bardzo się 

ucieszyłem, słysząc po raz pierwszy od samego Bhagawana: ‘Ucieleśnienia miłości’. 

Przystańcie na chwilę, zamknijcie oczy, wyobraźcie sobie Swamiego, purnawatara, 

ucieleśnienie wszystkich bogów i bogiń, zwracającego się do nas jako do ucieleśnień 

miłości! Oto największy ćamatkar (cud) Bhagawana Baby. To największe boskie 

odkrycie, że wszyscy jesteśmy ucieleśnieniem miłości, ucieleśnieniem prawdy i 

ucieleśnieniem boskości. Jest to najwyższa prawda. Podstawą przeobrażania samego 

siebie jest „odkrywanie prawdy, aby odkryć miłość w swoim wnętrzu”.  

Jedność głowy, serca i rąk 

Cuda Bhagawana oznaczają manifestację jego boskich mocy wszechobecności, 

wszechmocy i wszechwiedzy. Jednak Bhagawan wskazuje, że najpotężniejszą z jego 

mocy jest jego miłość potrafiąca stopić nawet najbardziej kamienne serca i napełnić 
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umysł pokojem, który „przekracza wszelkie pojęcie”. Bhagawan nazywa cuda swoimi 

wizytówkami i mówi, że jego ćamatkary (cuda) przyciągają ludzi przed boskie oblicze, 

aby przeszli drogę samskary (oczyszczenia, przejawiania się wewnętrznej miłości). To 

oczyszczenie powoduje postawę paropakary (służenia, miłości w działaniu). Służąc 

bliźnim, zdobywa się łaskę Boga i dociera do ostatecznego etapu - sakszatkary 

(uświadomienia sobie jaźni, życia w miłości).  

Kiedy tylko słyszę „Ucieleśnienia miłości”, odradzam się i uświadamiam sobie 

rzeczywiste ‘ja’. Ta iskra jest początkiem duchowej drogi. Aby ruszyć naprzód, aby 

doświadczyć miłości, musimy odkryć tę miłość w głębi siebie w procesie przemiany 

(ćwiczenia duchowe, sadhana). Samskary to wartości ludzkie (cnoty) przeznaczone do 

przekształcania, przeobrażania, 

odbudowy i poprawy ludzkości. 

Oto jak ćamatkar prowadzi do 

samskary. Na tym etapie 

rozumiemy jedność, pierwszy 

krok na duchowej drabinie. 

Połączenie głowy, serca i rąk jest 

celem życia. Manasjekam 

waczasjekam, karmanjekam 

mahatmanam – szlachetni są ci, 

których myśli, słowa i czyny 

pozostają w doskonałej 

harmonii. Tylko z tego powodu 

jesteśmy tutaj wszyscy w Organizacji Sai.  

Urzeczywistnienie miłości jako powszechnej tożsamości   

Nie powinniśmy zapominać, że podłożem jedności między głową, sercem i dłonią 

jest miłość. Bhagawan mówi, że wychowanie w wartościach ludzkich to jedność tych 

trzech. Do jedności potrzeba nam jedynie miłości, a miłość jest tą siłą, która może 

połączyć ciało, umysł i duszę. Podobna siła, kiedy wyrazi się ją na zewnątrz, skutkuje 

jednością w organizacji. Oto tajemnica szczęścia w domu, porządku w narodzie i pokoju 

na świecie. Przez samskary umysł skłania się do podążania za atmą i podejmujemy 

różne działania służebne. Samskary czynią człowieka pokornym sługą społeczeństwa. 

Kiedy jest miłość, wszelkie inne wartości przejawiają się samorzutnie. Kiedy 

podlewamy rośliny, automatycznie zostaje użyźniona gleba i układ korzeniowy 

umożliwia wzrost tym roślinom. Podobnie, kiedy ze Swamiego wylewa się miłość, 

stajemy się czyści. Czystość ta prowadzi nas do czynienia paropakary. Paropakara 

oznacza wyświadczanie uprzejmości i pomaganie innym w niedoli. Rozwijanie miłości 

przez paropakarę czyni człowieka świadomym miłości kosmicznej. To jest sakszatkara 

czyli uświadomienie sobie jaźni jako uniwersalnej tożsamości.  

Swami to miłość, jego instrumentem jest miłość, miłość jest jego przesłaniem, miłość 

jest ścieżką i celem człowieka. Dlatego transakcją, jaka odbywa się pomiędzy 
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wielbicielem a Panem jest miłość, nic innego. Z miłością jesteśmy bohaterami, bez 

miłości jesteśmy zerami. Tylko miłość może nas uczynić droższymi i bliższymi 

Swamiemu. W istocie, sednem sadhany jest miłość, a odbiciem miłości jest służba. 

Wszakże nie wystarczy po prostu mówić ‘kocham Bhagawana’. Prawda tej wypowiedzi 

wychodzi na jaw, gdy przez służenie docieramy do najuboższych. Stąd też droga do 

uświadomienia sobie boskości to angażowanie się w bezinteresowną służbę dla 

ubogich. Dlatego Bhagawan nazwał swoją organizację – Organizacja Śri Sathya Sai 

Sewa. Jedynie dzięki służbie możemy uświadomić sobie Sai i stać się Sai. Oczywiście 

nie ma specjalnej pory do pełnienia służby ani szczególnego powodu. Bardzo często 

nasz ukochany Swami mówi: „Kochajcie wszystkich, wszystkim służcie”. Pozwolę sobie 

podzielić się tym, jak podczas działań służebnych uświadomiłem sobie obecność 

Swamiego.   

Sai Ma w Ammie 

Dzięki łasce Swamiego, my, członkowie Młodzieży Sai z Bhubaneswar, 

skorzystaliśmy ze sposobności służby na oddziale chorób zakaźnych w stołecznym 

szpitalu. W 2007 roku służyliśmy jednej z pacjentek o imieniu Amma. Nieraz ją z 

miłością karmiłam. Pewnej nocy w maju 2007 w moim śnie pojawił się Swami. W tym 

śnie młodzież z Orisy zgromadziła się w hali Sai Kulwant. Była wypełniona po brzegi, a 

wszyscy w napięciu czekali na Swamiego. Swami przybył na wózku inwalidzkim. 

Zauważyłam na jego twarzy lekką zmianę. Zamiast swojej twarzy miał twarz Ammy ze 

szpitala. Choć czułam się nieswojo i szukałam prawdziwej twarzy Swamiego, nie 

mogłam jej znaleźć. Po chwili Swami przybył na scenę i powiedział, abym przyszła. 

Poszłam tam i Swami rzekł mi coś w telugu. Nie pojęłam i jedynie się uśmiechnęłam. 

Ale studenci powiedzieli mi, że Swami chce, abym z nim poszła. Bhagawan wziął mnie 

za rękę, a ja złapałam jego dłoń. Swami zrobił ze mną kilka kroków. Poprosił o wózek. 

Studenci dostarczyli go. Siedziałam u lotosowych stóp. Bhagawan uśmiechnął się do 

mnie, wziął mnie za rękę i pobłogosławił boskimi słowami: „Wykonujesz dobrą pracę, 

jestem zadowolony z twojej pracy, zawsze jestem z tobą”. Chciał trochę wody, a ja 

ofiarowałam mu szklankę. Wypił połowę, pobłogosławił mnie, unosząc boskie ręce i 

dał znak, abym odeszła. W ten sposób zakończył się mój sen, w trakcie którego byłam 

twarzą w twarz ze Swamim z twarzą Ammy.  

Później w czerwcu 2007 byłam w swojej wiosce u rodziców. Kiedy wracałam do 

Bhubaneswar, matka dała mi słodycze domowego wyrobu. W sobotę wieczorem 

dotarłam do siebie i dowiedziałam się, że poprzedniej nocy Amma spadła z łóżka i jej 

stan jest bardzo poważny. W niedzielę rano pospieszyłam do szpitala z przywiezionymi 

z domu słodyczami. Posprzątałyśmy pokój i odpowiednio ubrałyśmy Ammę. Siedziała 

na łóżku; ofiarowałam jej trochę jedzenia wraz z tamtymi słodyczami. Zjadła je z 

zadowoleniem i powiedziała, że słodycze są bardzo smaczne. Potem wzięła mnie za ręce 

i usiadła na podłodze. Choć jej ojczystym językiem był telugu, przemówiła do mnie w 

języku odija. Rzekła mi z miłością: „Wykonujesz dobrą pracę, jestem zadowolona z 

twojej pracy, jestem zawsze z tobą”. Te same słowa wypowiedział we śnie Swami. 
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Poczułam, że jestem z Bhagawanem. Poprosiła mnie o trochę wody; ofiarowałam ją. 

Zwykle wypijała całą szklankę na raz, ale tego dnia wypiła jedynie pół szklanki. 

Ogarnęła mnie radość, bo działania Ammy odzwierciedlały działania Swamiego ze snu. 

Zaiste odkryłam obecność Swamiego w Ammie.  

Droga z Sai nauczyła mnie tego, że im więcej mamy wewnętrznej jedności, tym 

większe mamy możliwości dotarcia do szerszej społeczności. Społeczność oznacza 

„przyjdźcie w jedności” [gra słów w j. ang. community - społeczność; come-in-unity – 

„przyjdźcie w jedności”]. Naszą myślą przewodnią powinno być sprawianie radości 

Bhagawanowi wszelką naszą pracą. Powinniśmy pamiętać, że Swami zawsze jest z 

nami i przenika całe stworzenie. Dzięki swej niezmiernej łasce Swami wybrał nas do 

tego, abyśmy uświadomili sobie swoją prawdziwą istotę. W gruncie rzeczy jesteśmy 

boscy i jesteśmy ucieleśnieniem miłości. Podążajmy za boskim przesłaniem miłości i 

wyrażajmy miłość w działaniu tak, abyśmy mogli żyć w miłości i ofiarujmy u 

lotosowych stóp Swamiego naszą wdzięczność. SWAMI – See Within And Move 

Inward – można tłumaczyć jako „Patrz w siebie i kieruj się do siebie”. 

– Autorka jest naukowcem i służy jako stanowa koordynatorka młodzieży  
w Organizacji Śri Sathya Sai Sewa w Orisie.  

 

 

SAI TO LEKARZ LEKARZY 

Dr S. Dżagadiśwara Rao  

 

Po wejściu na pełną miłości orbitę Swamiego wielbiciel z wiarą i oddaniem czuje 

jego niewidzialną rękę w każdym czynie i w każdych okolicznościach. Wiemy o wielu 

wyznawcach, którzy mieli błogie doświadczenia z awatarami, takimi jak Sai Baba z 

Śirdi. Niektóre z tych przeżyć wydają się niewiarygodne. Wiele doświadczeń 

związanych jest zarówno z płaszczyzną ziemską, jak i duchową.  

Jak Swami wyleczył mnie z alergii i zapalenia zatok   

Darszan Swamiego i jego błogosławieństwa dla moich rodziców i wuja w 1954 roku 

pomogły nam wzrastać zarówno w dziedzinie spraw doczesnych jak i duchowej 

sadhany. Od szkolnych czasów oddawałem cześć Swamiemu oraz innym bóstwom w 

aszramie w mojej wsi koło Tirupati (w stanie Andhra Pradesz). Wstąpiłem do Śri Sathya 
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Sai Sewa Dal w Tirupati, odwiedziłem Prasanthi Nilajam w 1975 roku i po raz pierwszy 

dostąpiłem darszanu Swamiego. Doświadczenie miłości skłoniło mnie do tego, aby od 

czasu do czasu odwiedzać Parthi jako członek Sewa Dal. Dzięki woli i współczuciu 

Swamiego w 1986 roku zacząłem pracować w Instytucie Wyższego Nauczania Śri 

Sathya Sai jako wykładowca chemii i do dzisiaj wykładam jako wykładowca 

honorowy po przejściu na emeryturę. Uważam tę sposobność za wielki dar, pomagający 

mi rozumieć miłość Swamiego i jej doznawać. Swami opiekuje się moją rodziną w 

bardzo wielu przypadkach i różnych okolicznościach, w wyjątkowy sposób. Teraz 

chciałbym opowiedzieć, jak Swami zajął się kłopotami zdrowotnymi w mojej rodzinie, 

niczym Lekarz lekarzy.  

W 1986 roku, po podjęciu pracy w Instytucie, dostałem ostrego uczulenia skórnego z 

wysypką zwłaszcza na twarzy i rękach. Zastrzyki i tabletki otrzymane w szpitalu 

ogólnym Sri Sathya Sai nie pomogły w leczeniu. Homeopatia też nie zadziałała. W tym 

rozpaczliwym położeniu, z poczuciem „anwatha śaranam nasthi” (nie ma innego 

schronienia), zbliżyłem się do Swamiego, dałem list i wyjaśniłem, w czym kłopot. 

Wówczas Swami poszedł do pokoju spotkań, nie mówiąc ani słowa. 

Po zakończonej sesji wyszedł i zapytał o mnie studentów. Siedziałem wtedy blisko 

garażu. Swami z całą swoją miłością i troską przyszedł tam i powiedział: „Nie martw 

się. Leki homeopatyczne, jakie przyjąłeś, mogą nie zadziałać. Przyjmuj to wibhuti 

prasadam. Alergia zniknie”. Swami stworzył dla mnie wibhuti. Oderwał kawałek 

czystego papieru z listu jakiegoś wielbiciela i dał mi, abym je zapakował. Wykonałem 

padanamaskar i powiedziałem Swamiemu, że jest to bardzo dotkliwy problem i że nie 

jestem w stanie prowadzić zajęć. Swami, wszechwiedząca boskość, powiedział, że jest to 

skutek niedoboru witaminy B, a potem stworzył dwie żółte tabletki z witaminą B i 

powiedział, abym je przyjął z wibhuti.  

Wtedy powiedziałem, że mój ojciec ma podobne skórne problemy. Kochany Swami 

powiedział: „Kłopot twojego ojca jest wywołany wadą krwi, u ciebie to tylko niedobór 

witaminy. Będziesz zdrów”. Byłem przejęty widząc po raz pierwszy materializację 

wibhuti i tabletek. Przed pójściem do łóżka wziąłem jedną tabletkę i trochę wibhuti, zaś 

następną dawkę nazajutrz rano, tak jak ‘przepisał’ Swami. W czasie darszanu Swami 

zapytał o mnie i powiedział, że teraz jest dużo lepiej. „Ćala santhoszam” (bardzo 

szczęśliwy) - powiedział Swami. Przez dwa dni w czasie porannego i wieczornego 

darszanu Swami pytał o mój problem. Byłem zupełnie wolny od tego uczulenia. Nie 

potrafię wyjaśnić słowami tego przeżycia boskiej, okazanej mi hojnie miłości.  

Sposób, w jaki Swami się mną zaopiekował, był naprawdę przejmujący. Takiej 

miłości można nie zaznać nigdzie i nigdy. Inną ciekawostką jest to, że część wibhuti 

posłałem ojcu. Gdy je przyjął, również uwolnił się od swojego kłopotu skórnego 

(fotodermatozy). Oto jak Swami, Lekarz lekarzy, troszczy się o swoich wielbicieli, bez 

potrzeby medycznego badania ani sprzętu, testów ani oczekiwania. Kiedy stworzenie 

(sriszti), ochrona (sthiti) i rozpad (lajam) dzieją się zgodnie z jego wolą (sankalpą), nie 

potrzeba już sprzętu ani badań. Nic dziwnego, że jego miłość określa się miłością tysiąca 
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matek.  

Swami również wyleczył mnie z miłością z zapalenia zatok, na które dotkliwie 

cierpiałem zwłaszcza zimą i w porze deszczowej. Czasami nie mogłem prowadzić zajęć. 

W czasie darszanu trzymałem list do Swamiego na temat tej dolegliwości, a Swami 

wezwał mnie i go przeczytał. Później zapytał jak lekarz: „Czy czujesz ból po obu 

stronach nosa, z tyłu głowy, pod oczami i na skroniach?”. Kiedy powiedziałem ‘tak’, 

Swami rzekł: „Zatem to tylko zatoki” i stworzył wibhuti o żółtej barwie. Zawinął je w 

papier i dał mi mówiąc: „Stosuj to wibhuti po obu stronach nosa przed pójściem do 

łóżka, a będziesz zdrów”. Następnie Swami pobłogosławił mnie padanamaskarem.  

Tej nocy miałem wreszcie bardzo dobry, odświeżający sen i do następnego dnia 

poczułem dużą ulgę. Stosowałem wibhuti przez trzy wieczory zgodnie z tym, co poradził 

Swami i na czwarty dzień poczułem znaczącą ulgę. Napisałem więc list z 

podziękowaniem do Swamiego, a on wziął ten list, przez kilka sekund przyglądał się 

mojej twarzy i rzekł: „To wciąż tam jest”. Znowu stworzył żółte wibhuti, które 

przyjmowałem przez dwa dni. Po czym byłem zupełnie wolny od problemów z 

zapaleniem zatok. Napisałem list, dziękując Swamiemu. Swami go przeczytał. 

Powiedziałem Swamiemu: „Teraz jestem zdrów, nawet jem brindża kari, owoce guawa 

itd. W ogóle nie ma problemu”. Swami rzekł: „Ćala santoszam, ćala santoszam” i po raz 

trzeci stworzył żółte wibhuti, zawinął je i mi dał. Zdziwiłem się, dlaczego znowu je 

stwarza, skoro czuję się dobrze! Przystąpiłem do padanamaskaru i schowałem wibhuti.  

Po tygodniu w obecności Swamiego studenci i nauczyciele obchodzili święto 

Dipawali. Tej nocy miałem poważne problemy astmatyczne, ponieważ wieczorem 

nawdychałem się dymu z  petard. Wówczas pomodliłem się do Swamiego, 

otworzyłem trzecią paczuszkę wibhuti i użyłem go tak, jak doradził. Nazajutrz byłem 

zdrów i wolny od zapalenia zatok raz na zawsze. Przewidując ten kłopot, Swami 

zawczasu obdarzył mnie wibhuti. Oto bezwarunkowa, boska miłość Swamiego. 

Przypomniałem sobie: Wajdjo Narajano Hari – lekarzem jest zaprawdę Bóg. Sam Pan 

Narajana opiekuje się swoimi dziećmi jako lekarz. Raz we śnie Swami powiedział mi, 

abym wstał i wypluł plwocinę; inaczej powoli spłynie ona do gardła i wywoła 

zakażenie. Ta pełna miłości opieka ze strony Swamiego jest całkowita. Dlatego właśnie 

Swami jest Lekarzem lekarzy: Sainathudu waidjanathude. 

Boska misja opieki zdrowotnej Bhagawana  

Swami jako boska matka i ojciec wyleczył z raka moją matkę i uwolnił mojego ojca 

od problemów żołądkowo-jelitowych oraz skórnych za pomocą wibhuti, bez żadnej 

operacji; ostatecznie dotarli oni do jego lotosowych stóp. Jeśli chodzi o zdrowie, 

zatroszczył się również o moją żonę i dzieci. W ten sposób nasz kochany Swami jako 

boski rodzic i lekarz uzdrawiający z miłością zajął się kłopotami zdrowotnymi 

niezliczonych wielbicieli i innych osób. Miłość Swamiego jest rzeczywiście 

najskuteczniejszym i najwydajniejszym lekarstwem; leczy każdą chorobę znacznie 

szybciej niż stosowane dziś leki. Niektórych problemów zdrowotnych nie może 
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wyleczyć medycyna ani lekarz, ale leczy je boska łaska.  

Swami to boski uzdrowiciel i Pan bezgranicznego współczucia. Punktem zwrotnym 

w wielkiej misji łaski i współczucia było założenie nadzwyczajnego szpitala, otwartego 

4 października 1956 roku w Prasanthi Nilajam. Bhagawan nadał stanowisko kierownika 

medycznego dr Bikkinie Sitaramajahowi, który przeszedł na emeryturę z rządowej 

służby medycznej w Andhra Pradesz. Było to w odpowiedzi na pragnienie matki 

Iśwarammy. W przemówieniu z okazji uroczystego otwarcia Swami rzekł: „Sam 

Madhawa [Bóg] prowadzi manawa sewę [służbę człowiekowi], aby manawa 

postępował podobnie, a przez to zdobywał łaskę Madhawy”. Innym razem Swami 

rzekł: „Ten szpital zbudowano dla wielu, którzy są spragnieni leczenia medycznego, a 

zadowoleni są wówczas, gdy daje się im lekarstwa i zastrzyki. Ich wiara w boską łaskę 

nie jest jeszcze silna”. Jeśli chodzi o tych, którzy mają pełną wiarę w Swamiego, zostają 

oni wyleczeni nawet z nieuleczalnych chorób dzięki stworzonemu przez niego wibhuti.  

Dr Narendra Reddy mówi: „Swami leczy ludzi z chorób fizycznych i zaburzeń 

psychicznych samym swoim spojrzeniem, kochającym dotykiem, współczującymi 

słowami, swoim wibhuti i stwarzanymi lekarstwami”. Wyleczył choroby wielu ludzi w 

snach, w odpowiedzi na ich szczere i żarliwe modlitwy. W 1974 roku Swami uruchomił 

mobilną służbę medyczną, aby w sąsiednich wioskach, oprócz leczenia, szerzyć wiedzę 

prozdrowotną. Obecnie jest wiele pojazdów pełniących funkcję szpitali mobilnych, w 

pełni wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt medyczny, służących tysiącom ludzi na 

obszarach wiejskich, dzięki oddanym lekarzom specjalizującym się w różnych 

dziedzinach medycyny. 30 marca 2006 roku Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 

wprowadził mobilny szpital Śri Sathya Sai, którym kieruje dr K. Narasimhan. To 

nowatorskie przedsięwzięcie ma na celu zapewnianie pacjentom holistycznych usług 

zdrowotnych, zupełnie bezpłatnie, w ich wioskach. Swami zapoczątkował szpitale 

superspecjalistyczne, gdzie leczenie jest całkowicie bezpłatne. Po powrocie do zdrowia 

ludzie mogą służyć społeczeństwu przez resztę życia, zgodnie ze złotą myślą: 

Paropakarartham idam sariram – przeznaczeniem ludzkiego ciała jest czynić dobro 

innym, wyrażając skromną wdzięczność dla Swamiego.  

Kiedyś Swami rzekł: „Moje ciało należy do was wszystkich. Jestem dziś zdrowy z 

dzięki waszym modlitwom. Jednak wszystkie wasze ciała należą do mnie, dlatego 

przyjmuję odpowiedzialność i troszczę się o wasze ciała”. My jesteśmy jego 

kochającymi dziećmi w każdym naszym życiu, natomiast on jest naszym boskim 

rodzicem we wszystkich naszych życiach, poza naszymi rodzicami. Dlatego żyjmy 

zgodnie z oczekiwaniami Swamiego, troszcząc się o nasze zdrowie i służąc w jego 

boskiej misji dla dobra wszystkich istot, z modlitwą: „Oby wszystkie istoty we 

wszystkich światach były szczęśliwe”.  

– Autor jest honorowym członkiem Instytutu Wyższego Nauczania Śri Sathya Sai. 
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Blask boskiej chwały 

 

NAJBARDZIEJ ZADZIWIAJĄCY CUD SWAMIEGO   

 

Wysoce cenioną stroną Śri Sathya Sai Baby - przynajmniej dla mnie - jest to, że 

można go kochać całym sercem, bez lęku i bez skrępowania. Każda osoba bardzo chce 

kochać otwartym sercem, jednak doświadczenie nauczyło nas żywić obawy. 

Możemy zauważyć, jak naturalne u dzieci jest kochanie całym sercem. Z jaką 

słodyczą bardzo małe dzieci obejmują rodziców, braci, siostry i bliskich towarzyszy 

zabaw! Jakże wiele miłości zaznaje dorosły, kiedy trzy- lub czteroletnie dziecko 

obejmuje go z najsłodszym uśmiechem i mówi: „Kocham cię, kocham cię”. 

Właśnie ta rzeka miłości, płynąca z otwartego serca dziecka, sprawia, że jest ono tak 

niewiarygodnie słodkie i tak przepełnione błogością. Ten bogaty skarb miłości i uczucia 

wzrusza nawet najbardziej nieczułego dorosłego powodując, że przez chwilę dzieli 

błogość tego dziecka.  

Jednak kiedy każdy z nas kończy niewinne lata wczesnego dzieciństwa, gdy miał 

otwarte serce, dzieje się coś bardzo smutnego i nieszczęsnego. Schronienie, jakim są 

dziecięce lata, atakuje ziemskie doświadczenie, zaś serce cierpi z powodu zdrady i 

odrzucenia. Kogoś się kocha i do tej osoby płynie miłość. Jeśli jednak odpowiedzią jest 

obojętność czy szorstkie słowo albo też jawne odrzucenie, wówczas wynikająca z tego 

rana może być głęboka i rozdzierająca.   

Dziecko próbuje raz za razem, ale wciąż jest ranione. Z czasem miłość dziecka staje się 

coraz bardziej ostrożna.  

Człowiek uczy się, że kiedy kocha, nie jest chroniony; miłość niszczy jego własną 

ochronę i czyni go podatnym na cierpienie. Z każdym rokiem ziemskiego doświadczenia 

w życiu człowieka pojawiają się dodatkowe czynniki ochrony samego siebie. Na ciało, 

umysł, serce i rozum oddziałuje coraz bardziej cały wachlarz ograniczających skłonności 

- ambicja, niepokoje biznesowe, współzawodnictwo, zaspokajanie zmysłów, chciwość, 

uraza, nienawiść, zazdrość. Otwarta, przyrodzona ekspansja serca z wczesnego 

dzieciństwa jest już teraz sprawą przeszłości.  

Czyż zasadniczą przyczyną tego, że życie drugiego człowieka jest często jałowe i 

pozbawione radości nie jest to zatamowanie potoku miłości?  

We współczesnym społeczeństwie zwykle doświadcza się płytkiego życia 

pozbawionego radości. Spójrzcie na gorączkowe poszukiwanie rozrywki i przyjemności 

na całym świecie. Od dorosłych osób płynie niemalże powszechna modlitwa: „O Panie, 

niech w moim sercu pojawi się nowa wiosna. Niech w moim sercu znów popłynie 
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głęboka rzeka miłości”. 

Jest to dla mnie jeden z najbardziej zadziwiających cudów Sathya Sai Baby. 

Skrępowane serce, zwracając się do Baby, może uwolnić się z wszelkiej niewoli. 

Widzenie go, pewność, że on nigdy nie zdradzi, jest najcudowniejszym z uczuć. 

Odpowiedzią serca na to zaufanie jest radość. Miłość do Baby z każdym dniem się 

wzmaga. Jest on dla wielbiciela boską Matką i Ojcem. Można go kochać bez 

powściągliwości, bez obronnej postawy, bez względu na to, jak wciąż ostrożnym można 

być wobec bliźnich. Oczywiście, zewnętrzne zachowanie się wobec niego musi być 

bardzo zdyscyplinowane.  

– Z książki Mój Baba i ja dr Johna Hislopa  

 

 

 

JAK ZAZNAŁAM W ŻYCIU BOSKOŚCI BHAGAWANA  

C. Lakszmi Kutty Amma  

 

Jestem guru [nauczycielką] Bal Wikas i kierowniczką okręgu Alappuzha w Kerali. 

Moja matka owdowiała w wieku zaledwie 24 lat. Wychowała mnie wraz dwoma 

braćmi, znosząc wszelkie trudności.   

W 2000 roku matka miała niskie ciśnienie krwi. Raz spadła z łóżka i później bała się 

chodzić. Zamieszkałam z nią i modliłam się do Swamiego, aby dał jej odwagę do 

chodzenia. Miała w pokoju pudży zdjęcie Swamiego. Gdy modliłam się i płakałam z jej 

powodu, z dworu dobiegł zapach wibhuti, a z abhajahastam (błogosławiącego gestu) 

Swamiego zaczęło wydobywać się wibhuti. Matka bez strachu wstała z łóżka i zażyła 

wibhuti. Przyszli wszyscy członkowie mojej rodziny, zobaczyli ten cud i zebrali to 

wibhuti. Po tym wydarzeniu matka cieszyła się dobrym zdrowiem i odeszła z tego 

świata w listopadzie 2007 roku.  

Raz Swami przyszedł do mnie we śnie i powiedział mi o pewnej kobiecie: „To 

nauczycielka o imieniu Saraswati. Pomóż jej rozpocząć zajęcia Bal Wikas”. Poprosiłam 

Swamiego: „Bhagawanie, powiedz mi, gdzie ona mieszka”. Swami powiedział mi: „Jest 

z Karipuzhy, wioski w okręgu Alappuzha”.  

To był sen. Pytałam o nią przez 3 miesiące i ostatecznie ją znalazłam. Opowiedziałam 

jej o tamtym śnie. Nie była wielbicielką Sai, ale słyszała o nim. Miała bardzo dużo 

zmartwień. Była matką dwóch córek. Starsza zmarła na raka. Druga jej córka nie miała 

dzieci, a jej mąż doznał udaru mózgu. Saraswati pracowała w prywatnej szkole i była 

na emeryturze. Teraz udzielała lekcji dzieciom. Powiedziała mi, że zawsze modli się ze 
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łzami w oczach o pomoc do Kriszny. Powiedziałam jej, że Bhagawan Baba jest 

wszechobecny i że jest Kriszną, Śiwą, wszystkimi bóstwami. Usłyszał pani modlitwy. 

Tak czy inaczej, zgodziła się rozpocząć zajęcia Bal Wikas, jak nakazał we śnie Bhagawan.  

22 grudnia 2016 roku miałam sen. Pojawił się przede mną lekarz w białym stroju i 

poprosił, abym położyła się na stole. Zrobiłam, jak powiedział, a lekarz założył 

rękawiczki na dłonie. Nie wiedziałam, co robi z moim żołądkiem. Pokazał mi bryłkę 

mięsa czerwonej barwy i rzekł: „Twoja niedogodność usunięta”. Byłam w głębokim 

śnie. Wczesnym rankiem po obudzeniu się opowiedziałam to synowi. Przypomniał mi: 

„Amma, proszę zobacz, czy zostałaś uzdrowiona z hemoroidów”. Tak, cierpiałam na 

hemoroidy, regularnie krwawiąc. We śnie Swami przeprowadził operację i usunął to. 

Teraz mam się dobrze.  

Swami jest Bogiem. To guru wszystkich guru Bal Wikas i lekarz wszystkich lekarzy. 

Lubię mówić wszystkim guru Bal Wikas, aby uważali tę pracę za poświęcenie, służbę i 

miłość. Teraz mam 75 lat. Swami daje mi zdrowie do prowadzenia dzieła Bal Wikas. Nie 

skarżę się. Składam pranamy do lotosowych stóp Swamiego i modlę się o jego 

błogosławieństwa.  

– Autorka jest guru Bal Wikas odpowiedzialną za okręg Alappuzha w indyjskim stanie Kerala.  

 

Sprawozdanie 

 

Uroczystości w Prasanthi Nilajam  

 

Święto Ugadi  

W dniach 28-29 marca bieżącego roku odbyły się dwudniowe uroczystości 

radosnego święta Ugadi - Nowego Roku Telugu.  

W przeddzień Ugadi, 28 marca, uroczystości rozpoczęło wnikliwe przemówienie 

sędziego W. Ramy Subramaniana z Wysokiego Sądu Telangany i Andhry Pradesz. 

Przedmiotem jego wystąpienia było „Wcielanie w życie własnych nauk”. 

Opowiadając o doświadczeniach związany z wprowadzaniem w życie nauk 

Bhagawana, uczony mówca podkreślił ważność rzeczywistego stosowania jego nauk 

i przypomniał, że tylko praktyka może wywołać przemianę w życiu. 

Po przemówieniu odbył się radosny występ muzyczny młodzieży Sai z Śiwam, 

siedziby Bhagawana w Hajdarabadzie, zatytułowany „Twamewa saranam mama” 
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(Tylko ty jesteś moim schronieniem). Trwające 70 minut przedstawienie było 

rzadkim zestawieniem tematycznie ułożonych utworów w języku telugu, 

przeplatanych urywkami wierszy Bhagawana i orędzi wygłaszanych jego złotym 

głosem, które ukazywały jego życie i nauki. Następnie odbyły się bhadżany, 

zakończone wykonaniem arati.  

29 marca w święty poranek Ugadi zgromadzenie dostąpiło panczangi śrawanam 

(słuchania nowego almanachu) z ust znanego uczonego wedyjskiego, Śri Kuppy 

Siwy Subrahmanji, kierownika Weda Pataszali z Tirupati. Opowiedział on o 

znaczeniu słuchania nowego almanachu i przepowiedział różne wydarzenia w tym 

nowym roku, zwanym Śri Hewalambi.  

W boskim orędziu Bhagawana, odtworzonym z urządzeń nagłaśniających, 

wyjaśnił on różne tradycyjne cechy obchodów Ugadi i wezwał nas do 

uświadomienia sobie własnej jaźni, co jest celem ludzkiego życia. Następnie 

zaśpiewano bhadżany, które zakończyły się o godzinie 9.40 ofiarowaniem arati.  

Znakiem zakończenia dwudniowych obchodów Ugadi w Prasanthi Nilajam był 

pełen uczucia wieczorny koncert muzyki karnatackiej w wykonaniu sławnej 

śpiewaczki Suszmy Somasekharan z Singapuru. Rozpoczynając od poświęconej Panu 

Ganeszy pieśni „Wakratunda mahakaja”, uwzniośliła słuchaczy swoim słodkim, 

doskonałym śpiewem, wykonując rozmaite utwory, wśród których znalazły się: 

„Rama nannu browara”, „Bhadżare manasa śri raghuwira”, „Dżagadodharana”. 

Bhadżany, jakie zaśpiewano po koncercie, poprowadzili śpiewacy z Śiwam. Na 

zakończenie ofiarowano arati.  

Śri Rama Nawami 

5 kwietnia 2017 roku w święty dzień Śri Rama Nawami hala Sai Kulwant 

rozbrzmiewała boskim imieniem Ramy, gdy studenci Bhagawana poprowadzili 

poranne bhadżany, śpiewając najpiękniejsze pieśni nabożne poświęcone Panu 

Ramie.   

Przed pouczającym orędziem Bhagawana na uroczystości wieczornej przed 

zgromadzeniem wystąpiło dwóch mówców. Wygłosili wnikliwe przemówienia na 

temat: „Lekcje Ramajany”. Pierwszym mówcą był uczony prowadzący doktorskie 

badania naukowe, Sri Sai Giridhar, który naświetlił jedną z głównych nauk 

Ramajany, mówiącą, że człowiek musi porzucić pragnienia, o ile chce jedności z 

Ramą. Obrazując to zdarzeniami z życia matki Sity, powiedział, że Sita zdobyła 

Ramę, kiedy zrzekła się wygód Ajodhji i podążyła za nim do lasu. Jednak została 

rozłączona z Ramą, gdy w jej głowie powstało pragnienie posiadania zwodniczego 

złotego jelenia.  

Drugi mówca, prowadzący badania naukowe na poziomie studiów doktoranckich, 

Śri K.M. Ganesz wskazał w swoim wystąpieniu, że Rama to w istocie Atma Rama , 

mieszkaniec serca człowieka, którego można doświadczyć, jeśli rozwinie się 

prawdziwą miłość i silną wiarę.  
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Po przemówieniach odtworzono fragment boskiego orędzia Bhagawana, w 

którym podkreślił on, że człowiek - aby dotrzeć do celu życia - powinien podążać 

niwritti margą (ścieżką duchowości). Przestrzegł, że jego życie będzie skazane na 

klęskę, jeśli pójdzie prawritti margą (ścieżką doczesności), tak jak Rawana. 

Bhagawan zakończył orędzie bhadżanem „Prema mudita manase kaho Rama Rama 

Ram”. Następnie odbyły się prowadzone przez studentów bhadżany, które 

zakończyło arati.  

Wiszu i Tamilski Nowy Rok  

Ponad 2500 wielbicieli przyjechało z Kerali i Tamilnadu, aby w świętym obrębie 

Prasanthi Nilajam obchodzić Wiszu (keralski Nowy Rok) oraz tamilski Nowy Rok. Dla 

uczczenia tych wydarzeń w ciągu trzech dni (13-15 kwietnia 2017) przedstawili rozmaite 

występy muzyczno-kulturalne.  

13 kwietnia muzycy z Kerali, zarówno kobiety jak i mężczyźni, z wielkim oddaniem 

ofiarowali u lotosowych stóp Bhagawana wiązankę nabożnych pieśni. Wśród słodkich 

utworów, jakie śpiewali przez blisko godzinę, znalazły się: „Bhadźa mana śjam sundar 

nandalal” (O umyśle! Śpiewaj imię Kriszny, syna Nandy), „Rama Raghawa Śri Rama”, 

„Didżo darszan sundar śjam” (Kriszno, pobłogosław nas swoim darszanem), „Narajana 

bhadźe Narajana” (śpiewaj imię Pana Narajany).  

Uroczystości poranne 14 kwietnia, w święty dzień Wiszu i tamilskiego Nowego Roku, 

otworzył koncert muzyki nabożnej znakomitej śpiewaczki z Kerali, Lakszmi Sai. Przez 

godzinę urzekała ona serią nabożnych pieśni, bhadżanów i kirtanów w językach 

malajalam, hindi i marathi, napełniając całe otoczenie nabożnym żarem.  

 Później odtworzono oświecające orędzie Bhagawana, w którym przypomniał on, że 

prawdziwym bogactwem jest bogactwo duchowe, które zapewnia człowiekowi 

rzeczywiste szczęście, a nie doczesne bogactwa, ziemia, mienie i związki, które wszystkie 

są tymczasowe i stanowią przyczynę niewoli człowieka. Bhagawan zakończył orędzie 

bhadżanem „Hari bhadżan bina sukha śanti nahin”. Później odbyły się bhadżany 

zakończone wykonaniem arati.  

Wieczorem 14 kwietnia uczniowie Bal Wikas z Tamilnadu wystąpili z radosnym 

baletem tanecznym o nazwie „Święta Tamilnadu”. Był on częścią obchodów 

tamilskiego Nowego Roku. Dzięki pięknym tańcom dzieci, którym towarzyszyły 

stosowne tematycznie pieśni i porywająca muzyka, balet przedstawiał główne święta 

Tamilnadu w każdym z 12 miesięcy roku. Trudno było określić, który taniec był 

piękniejszy od pozostałych - wszystkie były równie wspaniałe. Później zaśpiewano 

bhadżany, prowadzone przez grupę bhadżanową Sundaram, zakończone wykonaniem 

arati.  

15 kwietnia 2017 roku Organizacja Śri Sathya Sai Sewa ze stanu Tamilnadu 

zorganizowała Wiśwa Śanti Gajatri Dżapa Jadżnię (śpiewanie Gajatri w intencji pokoju 

na świecie). Odbyła się ona w audytorium Purnaczandra z udziałem tysięcy osób. 

Jadżnia rozpoczęła się o godzinie 10.30 rano. Zamknęło ją arati o godzinie 12.30. Po 
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zakończeniu jadżni w stołówce południowoindyjskiej podano wszystkim wspaniały 

obiad.  

  

 

Forum absolwentów 

 

ELIKSIR ŻYCIA OD BOSKIEGO MISTRZA  

Wenkatesz Iyer  

 

Zadanie sięgnięcia do wspomnień i napisania o przeżyciach związanych ze Swamim 

w czasie naszego pobytu w Prasanthi Nilajam, gdy byliśmy uczniami, budzi niepokój, 

ale jest też przyjemne. Każdy z nas, studentów, ma wystarczająco dużo wspomnień, aby 

napisać własną książkę. Na pewno każdy z nas ma takie czy inne słodkie wspomnienie 

z dni spędzonych z Panem. W istocie te wspomnienia podtrzymują nas, gdy codziennie 

stajemy w obliczu niełatwych zadań na polu zawodowym, społecznym czy nawet 

rodzinnym. Chciałbym podzielić się kilkoma przeżyciami, jakie miałem w czasie 

ostatnich dwóch lat studenckiego życia w Parthi.  

W Parthi uczyłem się przez pięć lat - od 11 klasy do uzyskania licencjatu z nauk 

ekonomicznych. Te pięć lat było dobrych, jeżeli chodzi o kształcenie i życie 

społecznościowe. Nie byłem jednak fizycznie blisko Swamiego ani nie miałem żadnych 

przeżyć z Nim związanych. Patrzenie na to, jak niektórzy chłopcy-szczęściarze zbliżali się 

do Swamiego, przygnębiało mnie. Nie sposób było bowiem poznać, co tak naprawdę 

tworzy tę więź między jakimś chłopakiem w młodzieńczym wieku a samym Panem. 

Jak mogłem zdobyć sposobność zaznania radości fizycznej bliskości ze Swamim, tak jak 

oni? Oczywiście, było (i nadal jest) paru budzących natchnienie ludzi, jak prof. A.W. 

Lakszminarasimham (sekretarz Uniwersytetu) i pewni starzy studenci pracujący jako 

wykładowcy w Instytucie, do których przygnębione dusze, takie jak ja, przychodziły po 

pocieszenie i poradę odnośnie tego, co możemy robić, aby zadowolić Swamiego. 

Wtedy nie wiedziałem, że wszystkie męczarnie oddalenia od Pana zostaną szczodrze 

powetowane dwudziestoma pięcioma dniami czystej błogości, gdy latem 1988 roku 

Swami zabierze nas do Ooty i Kodaikanal. Zaiste boski mistrz nakarmił nas eliksirem 

życia, dawkami wystarczająco dużymi, aby wystarczyły na całe życie, jeśli nie dłużej.  

Pamiętam żywo jedno zdarzenie w trakcie tamtej wycieczki, gdy kilku z nas 
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rozdrażniło Swamiego, ponieważ stało się tak, że wymieniliśmy między sobą uwagi na 

temat jakości jedzenia podanego na obiedzie u pewnego wielbiciela w Kodaikanal. 

Swami natychmiast bardzo ostro odpowiedział i tego samego dnia kazał nam opuścić 

Kodaikanal. Stwierdził, że już nie chce, abyśmy z nim byli z uwagi na nieczułe uwagi, 

jakie rzuciliśmy o jedzeniu, którym tamten wielbiciel służył z taką miłością Swamiemu 

i jego studentom. Dosłownie żebraliśmy i płakaliśmy, a trzech z nas (w tym ja) 

zatrzymało Swamiego na przeszło 20 minut, usiłując wydobyć od niego 

błogosławieństwa. „W porządku, przebaczam wam wszystkim. Możecie zostać ze mną 

przez resztę tych dni”. Lekcja dla każdego kierownika: nigdy nie lekceważ szczerych 

wysiłków czynionych przez jakiegokolwiek członka zespołu.  

Pewnego dnia jeden z moich kolegów z klasy źle się czuł i nie mógł uczestniczyć w 

darszanie w Sai Śruti. Chciał, abym był z nim w czasie bhadżanów i nieformalnego 

wieczornego spotkania ze Swamim, tak żebym mógł mu pomóc w przypadku 

pogorszenia się jego stanu. Obliczywszy w myślach, że stracę 2% całego czasu ze 

Swamim (25 dni razy 2 spotkania dziennie), pozostałem z nim. Pięć minut po tym jak 

Swami poszedł na salę bhadżanową (obok Sai Śruti), mój przyjaciel poprosił o kubek 

kawy. Poszedłem na dół, aby przynieść kawę. W jednej chwili poczułem, że ktoś stoi za 

mną w kuchni i doznałem miłego zaskoczenia widząc uśmiechającego się słodko 

Swamiego. Zapytał mnie, co robię w kuchni, a gdy powiadomiłem go o tym chorym 

chłopcu na górze, poszedł wraz ze mną na górę, osobiście kazał chłopcu wypić tę kawę i 

stworzył dla niego jakieś lekarstwo. Wydarzenie to przekonało mnie, że jeśli ma się 

wybrać służenie bliźnim zamiast darszanu czy orędzia, to nie ma wątpliwości, że Swami 

sam przyjdzie i da nam darszan wszędzie, gdzie będziemy.  

Swami dał nam też możliwość przemawiania - bez przygotowania - przed Nim i do 

zgromadzenia liczącego od 20 do 200 ludzi (inaczej niż dziś, wtedy było wśród nas 

bardzo niewielu mówców). Niejednokrotnie wtrącał się z miłością, kiedy mówiliśmy, 

dodając parę swoich uwag, które natychmiast podnosiły jakość danego przemówienia 

na wyższą płaszczyznę. Pamiętam, że kiedy pewnego razu w czasie wystąpienia 

przytoczyłem Khalila Gibrana, Swami wtrącił się podkreślając, że ‘dalece ważniejsze od 

bliskości z Panem jest bycie drogim Panu’.  

Każdego dnia wykonywano zdjęcia, gdy Baba wzywał nas pojedynczo lub w grupie, 

fotografował się z nami i nieraz osobiście rozdawał zdjęcia zrobione poprzedniego dnia. 

Te albumy zdjęć z Panem są skarbami, które nawet dzisiaj przenoszą nas w przeszłość do 

słodkich wspomnień z prawdopodobnie najlepszych dni w naszym życiu. 

Czas płynie i dziś my, „studenci” (niektórzy spośród nas mają ponad czterdzieści lat), 

osiągnęliśmy różne etapy rozwoju na swojej drodze zawodowej. Ale wspomnienia z 

życia w Parthi i kolejne 'doładowania się', jakich dostępujemy od czasu do czasu, kiedy 

wracamy 'do domu', do Parthi, dają nam nową siłę do grania w „grę życia” i 

przyjmowania codziennie i chętnie nowych wyzwań.  

Jestem pewien, że większość spośród studentów zgodziłaby się ze mną, gdy mówię, 

że nawet po 20 latach bycia z dala od czynnego życia w Parthi, kiedy powraca się tu na 
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krótki 3-4-dniowy pobyt, człowiek czuje się zupełnie jak w domu. Jakaż inna uczelnia 

na świecie może pochwalić się tą wyjątkową więzią między wychowankami?   

Większość z nas mówi, że jest gotowa umrzeć dla Swamiego. Musimy jednak 

zrozumieć, że dalece ważniejsze od umierania dla Swamiego jest życie dlań. Na co mu 

nasza śmierć? To właśnie w życiu znajdujemy spełnienie jako jego studenci.  

W zamian za to, co Swami dał nam podczas najbardziej podatnego na zranienie 

okresu naszego życia, powinniśmy sami ocenić, co każdy z nas jako jednostka może mu 

ofiarować na tym etapie naszego życia, gdy rzeczywiście mamy sposobność 

odwdzięczyć się mu w jakiejś małej mierze. Oto parę myśli, jakie każdy z nas może 

wcielić w życie lub starać się to zrobić:  

W życiu zawodowym dawaj przykład jako wzorowy pracownik, wzorowy kolega, 

wzorowy kierownik. Niech nasze słowa, czyny, myśli, charakter i serce odzwierciedlają 

naszą chęć, by to czynić.  

W życiu rodzinnym staraj się być dla swoich bliskich kochającym i opiekuńczym 

synem, mężem, ojcem i przyjacielem. 

W życiu społecznym na różne sposoby próbuj wydawać pieniądze i co ważniejsze 

poświęcać czas na przydatne społecznie przedsięwzięcia, związane z polepszaniem 

dzisiejszego świata. Dobrym przykładem są przedsięwzięcia podejmowane przez 

Młodzież Sai na całym świecie.  

Rada – staraj się, by w twojej lub w innej organizacji był choć jeden student Sai. 

Choć jestem pewien, że większość z nas robi znacznie więcej niż powyższe proste 

zadania, to uznałem, że warto spisać to, co można bardzo łatwo zrobić, jeśli tylko się na 

to zdecydujemy. Swami ciągle mówi nam w swoich orędziach, o studentach i o 

wysokich oczekiwaniach, jakie ma wobec nich.  

Od tego roku podejmijmy postanowienie, aby stać się wzorowymi studentami 

Swamiego, których z dumą nazwałby swoimi i postawił za przykład dla dzisiejszej i 

jutrzejszej młodzieży. 

– Autor zdobył tytuł licencjata nauk ekonomicznych w Instytucie Wyższego Nauczania Śri Sathya Sai. 

 

 

 

Sprawozdanie 
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Nowiny z ośrodków sai 
 

Stany Zjednoczone 

W grudniu każdego roku miasto Germantown w stanie Tennessee urządza 

świąteczną paradę. W tym roku ośrodek Sathya Sai z Memphis uczestniczył w tej 

paradzie organizując Marsz Wartości. Jej celem było zachęcenie ogółu ludzi do 

stosowania wartości ludzkich w życiu codziennym oraz krzewienie odpowiedzialności 

indywidualnej i zbiorowej. Wolontariusze z Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai 

przeszli około 1,5 km, niosąc transparenty i tablice przedstawiające pięć zasadniczych 

wartości ludzkich: pokój, prawe postępowanie, miłość, niekrzywdzenie i prawdę, jak 

również budzące natchnienie cytaty z Bhagawana Baby, takie jak „Zawsze pomagaj, 

nigdy nie krzywdź”, „Kochaj wszystkich, wszystkim służ” oraz „Bądź zmianą, którą 

chcesz zobaczyć”. Do marszu chętnie dołączyli członkowie Klubu Rotariańskiego z 

Germantown, w duchu współpracy i koleżeństwa. W czasie wspomnianej parady, 

grono idące w Marszu Wartości otrzymało duży aplauz i doping ze strony spotkanych 

po drodze ludzi.  

Ośrodek Sathya Sai z Atlanty w stanie Georgia z okazji świąt Bożego Narodzenia i 

święta Chanuka przygotował 300 toreb z owocami, serem, batonami, jedzeniem w 

puszkach oraz ze słodyczami. Torby rozdano ludziom bezdomnym, żyjącym w 

schronisku oraz na ulicach. Rozdając jedzenie, wolontariusze rozmyślali nad 

przesłaniem Sathya Sai Baby, mówiącym, że czyn rozdawania nie jest dobroczynnością, 

ale służbą Bogu, co współbrzmiało ze słowami Jezusa: „Kiedy służycie najmniejszemu 

ze swoich bliźnich, służycie mi”. Gwiazdkowe uroczystości nabożne rozpoczęło czytanie 

opowieści o Jezusie i seans filmu wideo z jednym z bożonarodzeniowych orędzi 

Swamiego. Następnie zaśpiewano kolędy. Żydowskie święto Chanuka uczczono 

śpiewaniem żydowskiej modlitwy „Szema Izrael”. Wolontariusze rozważali znaczenie 

zapalania menory (żydowskiej lampy), pokrewnego z zapalaniem wiecznego światła 

we wnętrzu każdego człowieka.  

Ghana 

Ośrodek Szkolenia Ortopedycznego z Nsawam w Ghanie pomaga upośledzonym 

dzieciom, które wskutek wypadków bądź wad wrodzonych straciły jedną lub obie 

kończyny. W grudniu 2016 roku 14 członków Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai 

rozdało ponad 40 dzieciom i gościom tego ośrodka chleb, banany, pomarańcze, napoje 

owocowe, herbatniki, cukier i ryż. Starsi członkowie Organizacji udzielili dzieciom lekcji 

Wychowania w Wartościach Ludzkich Sathya Sai, aby pomóc im skupiać się na Bogu, 

pomimo wszelkich wyzwań, jakim stawiają czoła.  

Węgry 

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai na Węgrzech obchodzi urodziny Sai przez 
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stosowanie jego cennych nauk, a mianowicie karmienie potrzebujących, służenie 

sędziwym i samotnym oraz organizowanie wspólnych śpiewów i twórczych zajęć ku 

radości wszystkich. Rano 19 listopada 2016 roku 10 wolontariuszy rozdało 70 paczek 

żywnościowych ludziom mieszkającym na zimnych ulicach Budapesztu. Tego samego 

popołudnia 15 wolontariuszy odwiedziło dom opieki dla starszych ludzi chorych 

fizycznie lub umysłowo, którzy zostali porzuceni przez własne rodziny. Wolontariusze 

zaśpiewali napełniające serca ciepłem węgierskie pieśni, zapraszając do udziału 

zgromadzonych słuchaczy oraz rozdali mieszkańcom wyborne jedzenie. W niedzielę 

26 listopada około 100 osób obchodziło urodziny Swamiego, uczestnicząc w programie 

skoncentrowanym na jego nauce: „Najlepszym nauczycielem jest przyroda”. 

Wyświetlono film wideo poświęcony naukom Baby o przyrodzie i środowisku, 

któremu towarzyszyły piękne zdjęcia. Dzieci wystawiły przedstawienie ukazujące 

wartość lasu. Zaśpiewano też pieśni nabożne z różnych wyznań. Zgromadzeni dali wyraz 

swojemu wielkiemu zadowoleniu z tej uroczystości.  

Trinidad i Tobago 

23 listopada 2016 roku ośrodek Sathya Sai z Pasei zorganizował obóz medyczny i 

program Wychowania w Wartościach Ludzkich dla społeczności oraz rozdał kosze z 

ubraniami i żywnością. Około 250 wolontariuszy przygotowało cały wachlarz 

miejscowych przysmaków i rozdało je około 2000 ludzi ze wsi. Członkowie 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai wygłaszali przemówienia o rodzicielstwie, 

wartościach ludzkich i pozytywnym myśleniu oraz prowadzili śpiew pieśni nabożnych z 

różnych wyznań. Wielu ludziom wykonano usługi medyczne, w tym badania pod 

kątem cukrzycy i poziomu cukru we krwi. Apteka na obozie medycznym wydała 

przepisane lekarstwa. Wszystkim gościom podano obiad i rozdano 100 koszy z 

żywnością - po jednym na rodzinę – zawierających każdy około dwutygodniowe 

zapasy jedzenia dla przeciętnej rodziny.  

Holandia 

26 listopada 2016 roku około stu członków Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai 

zgromadziło się w pięknie ozdobionym miejscu w Houten koło Utrechtu, aby uczcić 

urodziny Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. Myślą przewodnią była „Jedność wyznań”. 

Każdy mówca miał szalik w barwach tęczy i ofiarował kwiat przed obrazem Baby. 

Każdy z symboli sześciu religii godła Sarwa Dharmy był oświetlony świecą, które z 

kolei zapalono od głównej świecy koło fotela Baby. Każdy mówca podkreślił jedność z 

perspektywy własnej religii. Później zaśpiewano wybraną pieśń pochwalną z każdej 

religii. Oświetlone zapalonymi świecami symbole przedstawiały piękny widok, 

obrazując to, że „Bóg jest jeden, ale mądrzy nazywają Go wieloma imionami”. Po tej 

uroczystości wyświetlono film o Babie. Uroczystość popołudniowa obejmowała kółka 

studyjne, gdzie rozmawiano o naukach z rożnych religii, współbrzmiących z naukami 

Sathya Sai Baby. Dzieci przedstawiły również swe rozumienie jedności wiar przez 

rysunki i pieśń.   
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Australia 

Od czterech lat w stałej współpracy z SydWest Multicultural Services, 

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z regionu Zachodniego corocznie organizuje 

obchody świąt Bożego Narodzenia dla starszych obywateli. Na spotkaniu w grudniu 

2016 roku Gwiazdkowego ducha bezinteresownej miłości i dawania czuli jego 

uczestnicy wywodzący się z różnych wyznań i narodów, w tym ze społeczności 

australijskiej, arabskiej, bhutańskiej, chińskiej, chorwackiej, filipińskiej, fidżyjskiej, 

irańskiej, indyjskiej, hiszpańskiej, serbskiej, lankijskiej, tureckiej i innych. W czasie tej 

uroczystości zatańczono tańce arabskie, tureckie, hiszpańskie i serbskie, odbył się 

występ chóru złożonego z 30 Chińczyków w starszym wieku z SydWest Multicultural 

Services oraz chińskiej grupy z kościoła chrześcijańskiego Blacktown. Młodzi dorośli 

Sathya Sai wykonali taniec wyspiarski Oceanu Spokojnego, a na zakończenie zespół 

złożony z dzieci i młodych dorosłych Sathya Sai, zaśpiewał Gwiazdkowe kolędy.  

Nowa Zelandia 

W czasie Bożego Narodzenia w 2016 roku członkowie ośrodka Sathya Sai z Doliny 

Hutt uświadomili sobie, że rodziny rdzennych Maorysów i mieszkańców wysp na 

Oceanie Spokojnym w miejscowej szkole nie mogą pozwolić sobie na podstawowe 

produkty do jedzenia. Poruszeni ich położeniem wolontariusze Sathya Sai przygotowali 

kosze z podstawową żywnością, przyborami toaletowymi oraz świątecznym jedzeniem 

i rozdali je 15 potrzebującym rodzinom, jakie wskazała szkoła. Rodziny były bardzo 

wdzięczne. Szczodrość głęboko je wzruszyła. Młodzi dorośli i dzieci Sathya Sai 

zaśpiewali też kolędy Gwiazdkowe w domu opieki dla starszych, którego mieszkańcy 

niezdolni są uczęszczać do kościoła z uwagi na swoje schorzenia. 50 mieszkańców tego 

domu starców obdarzono podarunkami.  

- Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai  

Bharat 

Gudżarat: Organizacja Śri Sathya Sai Sewa z Ahmedabadu 25 grudnia 2016 roku 

zorganizowała quiz Bal Wikas i konkurs oratorski studentów wyższych uczelni dla 

zwycięzców konkursów oratorskich w różnych okręgach. Wydarzenie to miało miejsce 

w ośrodku medycznym Gokuldham w Wedżalpur w Ahmedabadzie. Temat zawodów 

krasomówczych brzmiał: „Kobiety, prawdziwe architektki społeczeństwa”. Zwycięzcami 

zostali: Śri Abhiszek z Wadodary, Śri Wilfred Mukawu z Wadodary i Radha S. 

Pradżapati z Suratu. Zwycięzcom wręczono nagrody, a najlepszy z nich otrzymał tarczę 

obrotową, która będzie przechowywana w ośrodku Sai w Wadodarze. Wszystkim 

uczestnikom rozdano świadectwa uczestnictwa. Przewodniczący stanowy z Gudżaratu 

wygłosił przemówienie o misji Bhagawana Śri Sathya Sai Baby, o działalności 

Organizacji Sai na polu sewy zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym.  

Równocześnie zorganizowano quiz dla wszystkich trzech grup uczniowskich Bal 

Wikas, w którym wzięło udział ponad 60 uczniów. Uczestników z różnych okręgów 

podzielono na pięć grup Bal Wikas. Uczniowie byli pełni ogromnego zapału, dając 
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wyraz śmiałego, zdrowego współzawodnictwa w trakcie udzielania odpowiedzi. 

Wszystkim uczestnikom wręczono torby szkolne, zeszyty oraz świadectwa uczestnictwa. 

Najlepsi otrzymali specjalne nagrody jako błogosławieństwa Swamiego.  

Himaczal Pradesz 

W wigilię Nowego Roku 2017 w Dehra w okręgu Kangra urządzono obóz 

honorowego krwiodawstwa. Krew oddało 70 ochotników. W czasie tej akcji 

nieustannie śpiewano bhadżany, aby nasycić ją duchowymi wibracjami. Nowy Rok 

rozpoczęto działaniem dobroczynnym.  

Bengal Zachodni: W dniach 21-23 stycznia 2017 roku w Maliji, małej i malowniczej 

wiosce w okręgu Hooghly, odbył się 42 zjazd stanowy Organizacji Śri Sathya Sai Sewa z 

Bengalu Zachodniego. Wzięło w nim udział około 200 delegatów ze wszystkich 20 

okręgów tego stanu. Zjazd skupiał się na tym, jak rozwinąć działalność różnych gałęzi 

Organizacji Sai, aby zapewnić jak największe zaangażowanie się wszystkich członków i 

niesienie wszystkim powszechnego przesłania miłości Swamiego. 2,5-dniowe spotkania 

obejmowały przemówienia, prezentacje, rozmowy w zespołach i rozważania nad 

różnymi aspektami działania każdej gałęzi Organizacji Sai oraz jej przedsięwzięciami.  

 

 

 

Monsunowe deszcze w Prasanthi 
Nilajam, 1996 cz. 2 

 

Recenzja książki:  

Monsoon Showers in Prasanthi Nilayam 1996, Part 2 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba  

 

Bez względu na monsun, zimę czy lato, Bhagawan Baba 

obficie rozdawał słodkie błogosławieństwa mądrości i 

miłości ludziom pochodzącym z dowolnego zakątka kraju 

czy społeczności. Mogło to być w postaci jakiegoś dyskursu, 

cudu czy też zwykłej wskazówki. Środków było wiele, 

jednak istotą przesłań Bhagawana jest uniwersalna miłość i mądrość.   

„Deszcze monsunowe w Prasanthi Nilajam 1996, Część 2” to kontynuacja części 1. 

Zawiera 25 boskich dyskursów Bhagawana Baby, wygłoszonych do studentów w 

Prasanthi Nilajam w czasie monsunowych miesięcy w 1996 roku.  

Nauka, jaką jest duchowość, nigdy wcześniej - aż do nadejścia Baby - nie była tak 

łatwo rozumiana zarówno przez uczonych jak i świeckich. Wiedza jest postacią Boga - 
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to prawda, o której następująco mówi upaniszada: „Satjam dżnianam anantam 

Brahma”. Brahman jest ucieleśnieniem prawdy, mądrości i wieczności - mówi 

Bhagawan. Swami opowiedział szczegółowo o trzech obliczach adwajty (niedwoistości) 

- padartha adwajcie, bhawa adwajcie i krija adwajcie. Padartha odnosi się do świata 

materialnego, bhawa do pojęcia umysłowego, a krija do użytecznych praktyk 

codziennego życia.  

Podkreślając wyższość praktyki nad zdobywaniem wiedzy książkowej, Bhagawan 

przytacza rozmowę pomiędzy Sanath Kumarą a Naradą. Podstawą do osiągnięcia 

wiedzy o najwyższej istocie jest oddanie. Bhagawan opowiada przypowieść o lisie i 

ziemi, aby podkreślić, że żadna istota nie może uciec od Boga, tak jak lis nie potrafił 

uciec od ziemi.  

Aby zdobyć silną wiarę w Boga, nie można polegać na innych. Jeśli jesteś głodny, 

musisz zjeść jedzenie i zaspokoić głód. Jak mówi Bhagawan, to ty musisz wziąć 

lekarstwo, aby wyleczyć się ze swojej choroby. Jaką sewę powinieneś wykonywać? 

Wypełniaj sewę, która niszczy ego.  

Tak jak potężne wojsko jest życiem twierdzy, honor jest życiem kobiety, a podpis jest 

życiem weksla, tak życiem mowy jest prawda.  

Zawsze mów prawdę w przyjemny sposób. Bhagawan zadaje pytanie: „Gdy masz już 

w domu zapaloną lampę, po co szukać sąsiada, aby ją zapalił?”. Bhagawan mówi: 

„Jeżeli zapominasz o Bogu, jest to równoznaczne z zapominaniem o sobie, gdyż ty sam 

jesteś Bogiem”.  

– P.P.S. Sarma 

 

 

OSTRZEŻENIE 

 

Bhagawan wiele razy powiedział wyraźnie, w niedwuznacznych i jasnych słowach, 

że jego związek z wyznawcami nie jest na poziomie fizycznym, ale na poziomie 

atmicznym, tj. „z serca do serca” i „z miłości do miłości”. Jak między nim a jego 

wielbicielami mogą być jacyś pośrednicy czy media, gdy mieszka on w naszych sercach?  

Bhagawan podkreślił tę prawdę 25 maja 1975 roku, wygłaszając swe boskie orędzie w 

czasie zjazdu Sewa Dal.  

„Jeśli ktoś robi kilka zabawnych sztuczek mówiąc, że zawładnął nim Swami albo że 

otrzymuje od niego instrukcje, nasi członkowie Sewa Dal idą doń i go wspierają. Skoro 

macie bezpośredni dostęp do samego Bhagawana, skąd bierze się potrzeba, by chodzić 
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do tych swamich-duplikatów?” - zapytał.  

25 marca 1965 roku powiedział także: „Wiele osób zaczęło używać mojego imienia w 

celu zbierania pieniędzy na różne cele, bądź przedmiotów materialnych. Jeżeli tacy 

ludzie będą przychodzić do was, odsyłajcie ich z powrotem z upomnieniem, że źle czynią. 

Ja proszę o bhakti, śraddhę i sadhanę (oddanie, wiarę i dyscyplinę duchową) – 

oczyszczenie serca - to wszystko. O pieniądze proszą jedynie żebracy; ja nigdy nie 

zwiążę się z tym, co tymczasowe, tym, co skażone, tym, co krzykliwe i tym, co podłe. 

Ponadto, są tacy, którzy głoszą, że „wstępuję w nich” i że przez nich mówię! Udają, że są 

moimi ustami i dają innym moje rady i sugestie, tak jakbym ich „upoważnił”, czy jakbym 

sam przez nich mówił. Teraz posłuchajcie. Ja nigdy nie mówię przez kogoś innego; nigdy 

nikogo nie opętuję ani nie posługuję się innymi jako narzędziami do wypowiadania się. 

Przychodzę bezpośrednio, przychodzę otwarcie, przychodzę taki, jaki jestem, aby dać wam 

pokój i radość”. 

Okazując całkowite lekceważenie przesłaniu Bhagawana w tym względzie, pewne 

samolubne osoby popełniają najohydniejsze świętokradztwo zdradzając samego 

Bhagawana. Ośrodkiem swoich nikczemnych działań uczynili Muddenahalli i jeżdżą w 

różne części kraju oraz do różnych krajów z ukrytym zamiarem wabienia swoimi tanimi 

sztuczkami niewinnych wielbicieli i zbierania pieniędzy. W tym działaniu czynią 

pośmiewisko z samej duchowości twierdząc, że Swami mówi przez taką a taką osobę i 

wypaczają jego przesłanie, aby dogodzić własnym egoistycznym celom. Jakże głupie 

jest mówienie, że ten ktoś jest owładnięty przez naszego Swamiego, który jest 

Antarjamim wszystkich (mieszka we wszystkich)! Zamiast podążać za jego naukami i 

ideałami pozwalają sobie nawet na najokropniejsze i najbardziej godne ubolewania 

naśladowanie jego ruchów i gestów. Bardziej przerażające jest to, że popełniający to 

świętokradztwo powodują nieopisane zamieszanie w umysłach niewinnych wielbicieli 

na całym świecie. Są wśród nich tacy, którzy cieszyli się obfitością boskiej miłości 

Swamiego, gdy przebywał on w swojej fizycznej postaci. Nie trzeba nawet nadmieniać, 

że podążanie za ich oszukańczymi działaniami równa się pomniejszaniu wszechobecnej 

i wszechprzenikającej kosmicznej rzeczywistości Bhagawana.  

Bhagawan założył Sri Sathya Sai Central Trust w 1972 roku, mając na uwadze dobro 

społeczeństwa i jeden cel, aby bezinteresownie i z miłością służyć ludzkości. Wielbiciele 

są świadomi obietnicy Bhagawana, jaką złożył boskiej matce Iśwarammie, że zawsze 

pozostanie w Puttaparthi i uczyni tę świętą ziemię na zawsze ośrodkiem swej misji 

awatara. Zgodnie z tym pod auspicjami Central Trustu sam założył wiele instytucji 

oświatowych i szpitali, nie licząc różnych przedsięwzięć na rzecz dobra społecznego, 

zapewniając ulgę i pomoc milionom ludzi.  

Jednak po mahasamadhi Bhagawana, niektórzy osobnicy, na skutek swego 

bezgranicznego pragnienia pieniędzy i władzy, poniżyli się do mówienia, iż Bhagawan 

przebywa w Muddenahalli w swojej subtelnej postaci i prosi ich o budowanie szkół, 

wyższych uczelni i szpitali. Odgrywając sprytnie przygotowany 'teatr', oszukują 

niewinnych i łatwowiernych wielbicieli, zbierając od nich pieniądze w imię Swamiego, 
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a w toku tego postępowania lekceważą zasady i nauki, jakie uosabiał Bhagawan .  

W imieniu Sri Sathya Sai Central Trust niniejszym oświadczamy, że Central Trust nie 

ma nic wspólnego z tymi ludźmi i prowadzonymi przez nich instytucjami. Wielbicieli 

Baby niniejszym zawiadamia się, aby traktowali to ostrzeżenie jako zalecenie naszego 

Trustu i powstrzymali się od zadawania się z takimi osobnikami i instytucjami.  

– Członkowie zarządu Śri Sathya Sai Central Trust 

 

 

Całkowite poddanie się Bogu 

 

Ludzie mają skłonność do obwiniania Boga o swoje kłopoty i mówią, że chociaż 

poddali się Bogu, ich kłopoty nie ustały. To niewłaściwe stosowanie pojęcia poddania 

się. Jeśli naprawdę poddałeś się Bogu, nie powinieneś martwić się tym, co ci się 

przydarza. Poczucie rozdzielenia między sobą a Bogiem powinno odejść. Dopóki 

istnieje poczucie rozdzielenia, nie można uświadomić sobie boskości. 

– Baba 

 
 

Tłum. Grzegorz Leończuk, red. Bogusław Posmyk  

 


