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AVATAR VANI 

 
 

Aby doznawać miłości Boga, 
krocz ścieżką miłości 

 

 

Wyrozumiałość jest prawdą, wyrozumiałość jest prawością, wyrozumiałość jest 

nauką Wed, wyrozumiałość jest brakiem przemocy, wyrozumiałość jest 

poświęceniem, wyrozumiałość daje szczęście i niebiańską błogość. W istocie 

wyrozumiałość jest wszystkim we wszystkich światach.   

Atma, tak jak ogień w drewnie i olej w nasionie sezamu, jest wszechprzenikająca. 

Oto słowo Sai, które oznacza prawdę.   

 

Wykonuj swoje obowiązki z boskimi uczuciami 

 

Ucieleśnienia miłości! 

Ludzkie życie jest bardzo szlachetne i podniosłe; wypełnia je zapach cnót. Kraj 

nie oznacza kawałka ziemi. Kraj to ludzie. Gdy zmienią się ludzie, zmieni się kraj. 

Postęp kraju wiąże się z postępem jego narodu. Rzeczywistego postępu nie stanowi 

postęp doczesny i naukowy. Prawdziwy postęp nie zależy też od postępu 

gospodarczego ani od zmian społecznych, lecz od transformacji umysłu człowieka.   

Brahman przenika cały wszechświat  

Sanskryckie słowo maniszi (człowiek) wywodzi się od słowa manas (umysł). 

Umysł jest zlepkiem myśli, czyli sankalp. Wszystkie czyny są odbiciami sankalp i 

skutkują przyjemnością lub bólem. Gdy widzimy, że kraj nie jest dobry, 

odzwierciedla to jedynie to, iż nie są dobrzy jego mieszkańcy. Gdy staną się dobrzy, 

kraj ten także stanie się dobry. Kraj nie jest oddzielny od swojego ludu. Jednak 

jeden człowiek nie oznacza społeczeństwa; jednego drzewa nie można uważać za 

las; jeden dom to nie wieś. Dopiero zbiór drzew tworzy las, grupa domów tworzy 

wieś, a grono ludzi tworzy społeczeństwo.   

Od czasów starożytnych Bharatijowie określali wszechświat nazwą brahmanda. 

Brahma to wszechprzenikająca boskość, anda oznacza ciało kuliste podobne do 

żelaznej kuli. Gdy żelazną kulę rozgrzewa się w ogniu, gorąco nie pozostaje w 

jakimś rogu kuli; rozprzestrzenia się po całej kuli. Podobnie brahman jest obecny w 

całym wszechświecie, który został poczęty w postaci jaja. Oto znaczenie 

brahmandy. Brahman obecny jest zaś we wszystkim i na zewnątrz wszystkiego, 
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począwszy od drobinki kurzu po olbrzymią gwiazdę.   

Prawdę tę może sobie uświadomić tylko istota ludzka. Dlatego życie ludzkie ma 

szczególne znaczenie. Mówi się: Karmanu bandhini manuszja loke  – człowiek jest 

przywiązany czynem do świata. Jest też powiedziane: Nara dżanmam uttamam –

narodziny ludzkie są najszlachetniejsze ze wszystkich. Słuszności tego dowieść 

można jedynie wtedy, gdy człowiek uświadomi sobie, że Ekatma sarwa 

bhutantaratma – we wszystkich istotach mieszka jedna atma.   

Wszystkie istoty,  w tym człowiek, posiadają pięć zdolności znanych jako śabda, 

sparśa, rupa, rasa, gandha (słuch, dotyk, wzrok, smak, zapach). Wspólne są też 

wszystkim istotom koncentryczne powłoki otaczające ciało, znane jako annamaja 

kosza (powłoka pożywienia), pranamaja kosza (powłoka życiowa), manomaja kosza 

(powłoka umysłowa) i anandamaja kosza (powłoka błogości). Jednak tylko 

człowiekowi przypada powłoka znana jako widżnianamaja kosza (powłoka 

mądrości). Z powodu tego buddhi, czyli intelektu, życie ludzkie uważa się za bardzo 

święte.   

W człowieku obecna jest boskość jako Bhur Bhuwah Suwah  

Mantra Gajatri przekazuje prawdę, że w człowieku są obecne wszystkie trzy 

światy - Bhur (materia - ciało),  Bhuwah (wibracja, prana - pierwiastek życia), 

Suwah (pradżnianam, promieniowanie - atma). Bóg jest obecny w człowieku w 

trzech postaciach. Bhur jest postacią materialną, czyli ciałem, które samo w sobie 

jest dżada, czyli bezwładne. Bhuwah to siła życiowa, czyli wibracja, powodująca, że 

ciało się porusza. Suwah to promieniowanie, czyli wewnętrzna moc atmy, która 

wywołuje wibrację. A zatem w człowieku obecna jest boskość w postaci materii, 

wibracji i promieniowania.   

Wibrację wywołuje spożywanie pożywienia, jedzenie uważa się więc za Boga - 

annam Brahma. Jednak nie może być wibracji bez wpływu promieniowania z 

atmy. Promieniowanie jest obecne w człowieku jako świadomość, czyli pradżniana. 

Pradżnianam Brahma – brahman jest najwyższą świadomością. W wedancie 

brahmana nazywa się również sumieniem. A zatem Bóg obecny jest we wszystkich 

jako sumienie. Wibracja i materia to Jego formy pochodne podtrzymujące ciało. 

Ciało ludzkie składa się z materii. Przypomina maszynę. Bez względu na to, ile 

kosztuje, nie może działać bez prądu elektrycznego. Wibracja jest niczym główny 

przełącznik. Boska moc promieniowania to prąd elektryczny sprawiający, że ta 

bezwładna maszyna się porusza.   

Kawałek żelaza jest bezwładny. Nie ma nóg do poruszania się ani skrzydeł, aby 

lecieć. Jednak gdy umieści się w pobliżu magnes, kawałek żelaza przesuwa się w 

kierunku magnesu. Co sprawia, że kawałek żelaza się porusza? Siła 

promieniowania. Promieniowanie to rozprzestrzenia wibrację. W ten sposób w 

człowieku obecne są wszystkie trzy postaci boskości - Bhur, Bhuwah i Suwah.  

Następny aspekt Gajatri – „Tat Sawitur warenjam” – to wezwanie promiennej 

boskości. ‘Tat’ oznacza ‘to’ - postać prawdy; Sawitur - promienną boskość. 

‘Warenjam’ znaczy ‘najbardziej pomyślna i czcigodna’. Następnie w słowach 
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‘Bhargo dewasja dhimahi’,  aspiranci wyrażają postanowienie medytowania nad 

promieniejącą postacią Boga. Dhimahi oznacza medytację.    

Wedy mówią o jedności ludzkości   

Mantra Gajatri kończy się modlitwą  „Dhijo jo nah praczodajat” – niech to boskie 

promieniowanie kieruje w dobrą stronę nasz intelekt! ‘Dhi’ oznacza intelskt. 

Boskość zawsze wzywa się jako ‘nah’, czyli ‘my’. Niestety, w dzisiejszych czasach 

ludzie nie wyrażają tego poczucia jedności. Przekazują je wszystkie Wedy, śastry, 

eposy i purany. Obecne pokolenie to lekceważy. W żadnym z tych modlitewnych 

tekstów nigdy nie było przekazu ‘ja’. Samolubstwo rośnie. To samolubstwo 

człowieka tworzy różnice w społeczeństwie. Nawet ryba jest lepsza od 

samolubnego człowieka [gra słów w jęz. ang.: fish is better than a selfish man]. 

Ludzie powinni zrozumieć, że jednostka nie może przetrwać bez społeczeństwa. 

W pewnym domu żyli kot, szczur i kura. Któregoś dnia kot zabił szczura. 

Właściciel domu poczuł na ten widok zadowolenie, ponieważ zniknęło zagrożenie 

ze strony szczura. Następnego dnia ten sam kot zabił kurę. Tym razem właściciel 

wpadł w wielką wściekłość. Cóż było przyczyną tej postawy? Pan domu żywił 

uczucie przywiązania do kury, zaś do szczura - złość.  

Raz doszło do wypadku kolejowego. Pewien człowiek zobaczył to w telewizji. 

Pogrążył się w wielkim smutku, bo pociągiem tym miał podróżować jeden z jego 

bliskich krewnych. Pognał w popłochu na miejsce wypadku. Gdy stwierdził, że 

krewny jest bezpieczny, zmartwienie opuściło go i zaczął zbierać dane odnośnie 

wypadku pociągu. Zobaczcie: osoba, która chwilę wcześniej była bardzo 

zmartwiona, teraz zbiera informacje o wypadku. Człowiek jest zmartwiony, gdy 

chodzi o jego bliskich, jednak jego postawa całkowicie się zmienia, gdy chodzi o 

innych. To odzwierciedla ciasnotę uczuć człowieka. Osoba idąca ścieżką dharmy nie 

będzie odczuwała takich różnic. Wedy mówią: Dharmo rakszati rakszitah  - jeżeli 

ochraniasz dharmę, dharma będzie ochraniać ciebie.   

Dobro i zło zależą od uczuć człowieka   

Wszystko zależy od naszych uczuć.  Mówi się: Jad bhawam tad bhawati  – jakie 

uczucia, taki skutek. Cechą lustra jest odbijanie wszystkiego, co znajduje się przed 

nim. Gdy przekazujesz pozdrowienia, lustro również to robi. Gdy stroisz przed nim 

gniewną minę, lustro odzwierciedla tę gniewną minę. Podobnie przyrodę cechują 

reakcje, odbicia i oddźwięki.    

Kiedyś młody pasterz zabrał stado bydła na górskie pastwisko.  Dla zabicia czasu 

zaczął śpiewać. Usłyszał dobiegające skądś, odbite echem, słowa tej pieśni. Młody 

człowiek nie wiedział o istnieniu echa. Dlatego zmieszał się i rzekł do siebie: „Kto 

naśladuje mój głos i śpiewa pieśń, którą śpiewam!”. Głośno krzyknął: „Kto tam? 

Hej! Kim jesteś?”. Posłyszał dochodzący skądś własny głos: „Kto tam? Hej! Kim 

jesteś?”. Wtedy młody człowiek rzekł: „Powiedz, jak się nazywasz”. I usłyszał te 

same słowa. Rozzłościł się na to i rzekł: „Zamilcz”. Jednak znowu usłyszał z 

powrotem: „Zamilcz”. Wtedy oznajmił: “Złapię cię i pobiję”. Jednak te słowa 

wróciły do niego. Pasterz szukał tej naśladującej jego słowa osoby, ale nigdzie nie 
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mógł jej znaleźć. Myśląc, że ktoś jest jego wrogiem i drażni się z nim,  wrócił ze 

swoim stadem bydła do domu.   

Dotarłszy do domu, powiedział matce: „Amma! Jest ktoś, kto się ze mną drażni i 

złości mnie. Obraża mnie naśladując mój głos i śpiewanie pieśni, jaką śpiewam. 

Gdy go szukałem, nie mogłem nikogo znaleźć”. Następnego dnia matka pasterza 

poszła z nim i pojęła w czym rzecz. Była kobietą mądrą; sprawiła, że syn zrozumiał 

rzeczywistość. Powiedziała mu: „Drogi synu! Nikt nie lży cię ani nie znieważa. 

Słyszysz echo własnego głosu”. 

Zaznajesz w życiu tego samego, co sam mówisz i w jaki sposób postępujesz. 

Dlatego nie żyw do nikogo nienawiści ani nie wyrządzaj nikomu nic złego. Na 

świecie istnieje zarówno szczęście jak i smutek, dobro jak i zło. Przyczyną tego, 

czego zaznajesz, jesteś ty sam. Zrozum tę prawdę. Ludzie powinni rozwijać w sobie 

dobre myśli, mówić dobre słowa i dokonywać dobrych czynów. Wtedy dostaną w 

życiu wszystko, co dobre.   

Nie patrz na zło, patrz na to, co dobre; 

nie słuchaj zła, słuchaj tego, co dobre; 

nie mów nic złego, mów to, co dobre, 

nie myśl o tym, co złe, myśl o tym, co dobre, 

nie czyń zła, czyń to, co dobre 

- to droga do Boga. 

Ze światłem miłości widzi się Boga   

Bóg jest w każdym. Służcie wszystkim. Najlepszym sposobem na to, by kochać 

Boga jest kochać wszystkich i wszystkim służyć. Odejdźcie od złych cech. Mówicie: 

“Chcę mokszę (wyzwolenie), chcę sakszatkarę (boski wzrok)”, nie rozumiejąc ich 

znaczenia. Co rozumiesz poprzez wyzwolenie? Nie znając znaczenia wyzwolenia, 

mówicie: „chcę wyzwolenia”. Najpierw zrozum  jasno, czego chcesz. Gdy mówisz 

„chcę mokszy”, co przez to rozumiesz? Zrozum to. Czym jest moksza? Moksza to 

moha kszaja (usunięcie przywiązania). Nie jest to coś, co można znaleźć w 

klimatyzowanym pomieszczeniu. Wyzwolenie to wykorzenienie przywiązania.     

Mówisz: „Chcę pokoju”. Gdzież jest pokój? Jest on w tobie. Gdzie go szukasz? 

Gdzie go zdobywasz? Nigdzie! Jeżeli trzymając w ręku chusteczkę szukasz jej - to tu, 

to tam, nie możesz jej znaleźć. Spójrz na swą rękę, wtedy ją znajdziesz.  A więc 

wszystko, czego pragniesz, jest w tobie.   

Cokolwiek robisz, wróci do ciebie jako reakcja, odbicie i oddźwięk. Powodowany 

ciasnotą umysłu zaczynasz mówić: „Bóg poddaje mnie sprawdzianowi. Ktoś mi 

wyrządza coś złego. Ktoś mnie karze”. Bóg nigdy nie karze. Karzesz sam siebie. 

Twoje myśli przychodzą do ciebie jako odbicie. Także twoje zmartwienia 

przychodzą do ciebie jako odbicie. Jaki kształt ma zmartwienie? Jest strachem 

stworzonym przez umysł. Stworzyłeś je sam. Bóg nie daje. Bóg jest wieczną 

prawdą, ucieleśnieniem miłości. Aby doświadczać miłości Boga, musisz kroczyć 

ścieżką miłości.   

Księżyc mocno świeci. Jeżeli chcesz zobaczyć świecący księżyc, nie potrzebujesz 
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światła latarki ani lampy. Księżyc widzi się w księżycowym świetle. Aby go 

zobaczyć, nie potrzebujemy innych świateł. Dla widzenia miłości nie potrzebujesz 

nic innego, jak tylko miłości. Światło miłości pomoże ci zobaczyć postać miłości. Ze 

światłem miłości możesz zobaczyć Boga, który jest ucieleśnieniem miłości. Diament 

można przeciąć jedynie diamentem, niczym innym. Miłość jest cechą przyrodzoną 

w każdym. Czy jest się teistą, ateistą, teistą-ateistą, ateistą-teistą, biedakiem, 

milionerem czy żebrakiem, miłość jest wspólna dla wszystkich. Pustelnik może 

wyrzec się wszystkiego, ale nie może wyrzec się miłości. Jaki jest tego powód? Taki, 

że miłość to Bóg. Żyjcie w miłości.   

Gopiki błagały Krisznę:    

O Kriszno, graj na swoim słodkim flecie 

i zasiej nasiona miłości na pustyni serc bez miłości. 

Niech spadnie na ziemię deszcz miłości 

i sprawi, że popłyną rzeki miłości. 

Nasze ciało jest jak flet o dziewięciu dziurach. Aby zdobyć sobie bliskość Kriszny, 

wielbiciel musi stać się całkiem pokorny, czyli pusty. Wtedy Pan przemieni to puste 

ciało w święty instrument, napełniając go swoim oddechem miłości. Gopika 

zapytała flet: „O najbardziej błogosławiony flecie, czy nie powiesz mi, jaka 

tajemnica kryje się za twoją bliskością z Kriszną? On nigdy nie trzyma cię z dala od 

siebie. Zbliża cię do ust i dmucha swoim oddechem. Nawet gdy jest zajęty, nosi cię 

za pasem.  

O flecie, powierz mi, proszę, ową tajemnicę, abym mogła cię naśladować i 

zbliżyć się do Kriszny”. Kriszna postanowił odsłonić prawdę gopikom.  Pewnego 

dnia gdy zbliżała się ta gopika, Kriszna udawał, że śpi. Gopika ponowiła błaganie, 

prosząc flet o wyjawienie tajemnicy. Flet odrzekł wtedy: „O gopiko! Nie odbyłem 

żadnej pokuty, nie znam żadnej mantry ani nie posiadam żadnej szczególnej 

wiedzy. Jedyne co robię, to utrzymuję siebie pustym. Wszystko zostawiłem Jego 

woli.  

Gopika zrozumiała, że prawdziwą przeszkodą na drodze dotarcia do Kriszny są 

przyjemności zmysłów.   

Rozwijaj rozróżnianie 

Przesadne, czyli nadmierne pragnienie, nie jest dobre. Mniejszy bagaż, to większa 

wygoda, co czyni podróż przyjemnością. Cóż jest tym bagażem? Bagażem są 

pragnienia. Zmniejszanie ziemskich ciężarów - to właśnie znane jest jako wajragja 

(wyrzeczenie). Łatwo jest nosić 100-rupiowy banknot zamiast 10 tysięcy monet 

jednopajsowych. Ważna jest raczej jakość, a nie ilość. Swami chce jakości. Kubek 

mleka krowiego jest lepszy od beczki mleka oślego.  

Czym jest nieśmiertelność? Jedyną drogą do nieśmiertelności jest usunięcie 

niemoralności. Zawsze wykonujcie swoje obowiązki z boskimi uczuciami, nie 

rozpraszając się. Bóg jest jeden. Jezus, Allach, Rama, Kriszna, Zaratustra i Budda to 

Jego różne imiona; jednak Bóg jest jeden. Nie powinno się nienawidzić ani 

krytykować żadnej religii. Zawsze pomagaj, nigdy nie krzywdź. Gdy rozwija się 
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takie uczucie, nie trzeba szukać Boga. Znane jest to jako podstawowe rozróżnianie. 

Rozróżnianie indywidualne próbuje zasłonić własne błędy, natomiast wyolbrzymia 

błędy innych. Złodziej popełnia kradzież i nie odczuwa skruchy z powodu 

kradzieży. Myśli, że czyni dobrze, gdyż jest biedny. Jednak jeśli rozwinie w sobie 

szersze myślenie, jego postawa się zmieni. Kradzież czyjegoś portfela sprawia, że 

ofiara doznaje wielkiej udręki, tak jak on przechodził udrękę ubóstwa.   

Gdy Rawana porwał Sitę i ją uwięził, jego cnotliwa żona doradziła mu, aby 

zwrócił ją Ramie. Powiedziała: „Uprowadziłeś czyjąś żonę. Jak byś się czuł, gdyby 

ktoś porwał mnie, twoją posłuszną żonę?” Premier rządu Rawany także powtórzył 

za nią tę radę.   

Okazujecie szacunek i otrzymujcie szacunek. Dajecie miłość i otrzymujecie 

miłość. Nie można być zawsze uprzejmym, ale zawsze można mówić uprzejmie. 

Jednak nie dla każdego jest to możliwe. Niektórzy ludzie mają zbyt dużo złości i 

używają zawsze szorstkich słów. Takie osoby trzeba korygować za pomocą mocnych 

słów. Bryłę masła można łatwo przeciąć palcem. Jednak palcem nie da się przeciąć 

żelaza. Potrzeba jakiegoś ostrego narzędzia. A zatem musimy działać stosownie do 

czasu i okoliczności.    

Niektórzy ludzie są z natury niemili. Nawet gdy zasiadają do bhadżanów, nie 

porzucają złości. Powtarzają „pokój, pokój” klaszcząc przy tym, lecz gniewnie o kimś 

myślą. Jaki jest pożytek ze śpiewania ze złością słowa „pokój”? Jak mogą oczekiwać, 

że otrzymają pokój? Takie klaskanie może być pomocne przy zabijaniu komarów; 

innej przydatności nie ma. Człowiek usiłuje dotrzeć na księżyc, zaś żywi nienawiść 

do innych. Takie postępowanie nie może przynieść pokoju światu. Najpierw 

człowiek musi mieć pokój we własnym umyśle. Dopiero wtedy będzie pokój na 

świecie. Jakże może być pokój na świecie, gdy ludzie krzyczą „pokój, pokój”, 

trzymając w ręku bombę atomową? Pokój może zwyciężyć tylko wtedy, gdy ludzie 

zmienią swoje myślenie.  

Gdy jest w was cierpliwość, czystość i wytrwałość, możecie osiągnąć wszystko. Z 

pokojem w sercu śpiewajcie imię Boga. 

– Orędzie Bhagawana wygłoszone 21 kwietnia 1993 roku w sali Sai Śruthi w Kodaikanal.   
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Sprawozdanie 

 

Konferencja Medyczna Śri Sathya Sai 2017 
 

W dniach 19-20 sierpnia 2017 roku w Prasanthi Nilajam odbyła się dwudniowa 

Ogólnoindyjska Konferencja Medyczna poświęcona tematyce „holistycznej opieki 

zdrowotnej”, w której wzięło udział około 1500 lekarzy i ratowników medycznych. 

Wielu dygnitarzy, w tym ministrowie zdrowia ze stanu Karnataka i Andhra 

Pradesz, uświetniło tę konferencję swoją obecnością. 

19 sierpnia 2017 roku program rozpoczął się przemówieniem dyrektora szpitala 

superspecjalistycznego Prasanthigram dr. S. Gurumurthiego, który mówił o 

znaczeniu holistycznej opieki zdrowotnej. Nawiązując do prozdrowotnej misji 

Bhagawana Śri Sathya Sai Baby, dr Gurumurthy zauważył, że wszystko, co dzieje 

się w duchu miłości, poświęcenia i z zaangażowaniem, musi być idealne i wieczne. 

Następnym punktem programu była prezentacja związana z tematem 

konferencji. Później przedstawiono nowo utworzony kwartalnik „Śri Sathya Sai 

Arogja Premandżali”, który uzyskał rekomendacje ministrów zdrowia z Andhra 

Pradesz i z Karnataki oraz innych dygnitarzy. W swoim przemówieniu 

inauguracyjnym przewodniczący indyjskiej Organizacji Sri Sathya Sai Sewa Śri 

Nimisz Pandja przedstawił cele konferencji. Powiedział, że Bhagawan otworzył 

drzwi do nowego systemu opieki zdrowotnej, w którym pieniądze nie są ważne, bo 

ważna jest miłość i poświęcenie. 

Nagrody Sri Sathya Sai Dhanvantari przyznano wybranym lekarzom za ich 

oddaną służbę w misji zdrowotnej Bhagawana. Przemawiając z tej okazji, dr V. 

Mohan z Trustu Centralnego Śri Sathya Sai zauważył, że wyjątkową cechą w 

służbie zdrowia Bhagawana było to, że lekarze wykonywali sewę z miłością, a nie 

za pieniądze czy uznanie. Niektórym wybitnym lekarzom następnie wręczono 

nagrody Śri Sathya Sai Dhanvantari.  

Dr V. Somaraju, dyrektor zarządzający grupy szpitali CARE z Hajderabadu, 

opowiedział się za darmową służbą zdrowia Bhagawana i zauważył, że 

bezinteresowne służenie to prawdziwa duchowość. 

Ministrowie zdrowia ze stanu Karnataka i Andhra Pradesz zwrócili się następnie 

do zgromadzenia. Przemawiając jako pierwszy, minister zdrowia z Karnataki, Śri 

Ramesz Kumar docenił bezinteresowną służbę wykonaną przez lekarzy pod egidą 

Organizacji Sri Sathya Sai Sewy i zauważył, że nagrody Śri Sathya Sai Dhanvantari 

są świadectwem ich bezinteresownej służby dla ludzkości. Powiedział, że bezpłatne 

szpitale Bhagawana są wzorem do naśladowania dla świata. Przedstawione przez 

Bhagawana wartości – satja, dharma, śanti, prema i ahimsa – są dziś bardzo 

potrzebne. 

Ostatnim prelegentem na sesji był minister zdrowia stanu Andhra Pradesz dr 

Kamineni Srinivas. Odnosząc się do ścieżki bezinteresownej służby, którą pokazał 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba, wybitny mówca polecił działania sewy podjęte 
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przez Organizację Sri Sathya Sai Sewa i Trust Centralny Śri Sathya Sai. Gratulując 

Trustowi ustanowienia nagród Sri Sathya Sai Dhanvantari, stwierdził, że ci, którzy 

otrzymali błogosławieństwo bezinteresownej służby w boskiej misji Bhagawana, 

mieli wielkie szczęście. 

Następnie odtworzono przemówienie Bhagawana, w którym napominał lekarzy, 

aby mieli serca pełne współczucia oraz rozmawiali z pacjentami z miłością i 

dobrocią. Bhagawan powiedział, że służba ubogim jest najważniejsza dla 

odkupienia człowieka. Bhagawan zakończył swój dyskurs bhadżanem „Bada czitta 

ćora wrindawana sanczara – Kriszna jest złodziejem serc”.  

Kolejna sesja krajowej Konferencji Medycznej odbyła się w audytorium 

Purnaczandra, gdzie zorganizowano dyskusje panelowe oraz przedstawiono 

wytyczne dotyczące prowadzenia obozów medycznych i innych działań. 

Obrady drugiego dnia konferencji rozpoczęły się o godzinie 8.20  ceremonią z okazji 

wydania książki „Recepta awatara” – publikacji Organizacji Śri Sathya Sai Sewa. 

Następnie odbyła się druga część ceremonii rozdania nagród Sri Sathya Sai 

Dhanvantari, na której wręczono je lekarzom, którzy wnieśli wybitny wkład w 

misję służby zdrowia Bhagawana. 

Przewodniczący Organizacji Sri Sathya Sai Sewa Śri Nimisz Pandja  zwrócił się 

następnie do zgromadzenia. Rozważając znaczenie holistycznej opieki zdrowotnej, 

podkreślił potrzebę stworzenia platformy na poziomie krajowym, aby osiągnąć ten 

cel. Po przemówieniu przewodniczącego odbyła się prezentacja wideo, która 

ukazała wachlarz usług medycznych świadczonych przez Organizację Sri Sathya Sai 

Sewa we wszystkich regionach Indii. 

Uczestnicy i wielbiciele zostali następnie pobłogosławieni boskim dyskursem 

Bhagawana, w którym doradził on lekarzom, aby nie zajmowali się jedynie 

chorobami, ale skupili się na leczeniu pacjenta biorąc pod uwagę stan jego umysłu, 

dlatego że umysł jest odpowiedzialny za wiele chorób. Wyjaśniając znaczenie 

zdrowego stylu życia, Bhagawan stwierdził, że zapobieganie chorobom jest bardzo 

ważne. Baba zakończył swój dyskurs bhadżanem „Hari bhadźan bina sukha śanti 

nahin”.  

Po zakończeniu obrad w Sai Kulwant Hall ostatnia sesja konferencji odbyła się 

w audytorium Purnaczandra, gdzie omówiono sposoby i środki zapewnienia 

holistycznej opieki zdrowotnej pacjentom i opracowano plany na przyszłość. 
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Z naszych archiwów 

 

Wykonujcie jadżnię wewnętrzną 
 

 Połączenie się z brahmanem (kosmiczną świadomością), której każdy jest 

jakimś wyrazem, to nie nowatorskie osiągnięcie uzyskiwane w drodze wysiłku. 

To tylko świadomość - w błysku istniejącego faktu. Każdy jest już brahmanem - 

nierozłącznie,  nierozdzielnie.  

Cz ło wie k je s t  n ie ro z łąc z n ie bo s ki    

Sól, która jest wyrazem natury oceanu, można zauważyć w wielu krajach, przy 

wielu okazjach, w wielu postaciach i wielu mieszaninach. Jednak zachowuje swoją 

prawdę rozpoznawalną w jej smaku. Wywodząc się z morza, sól użycza cechy morza 

każdej rzeczy, z jaką jest związana, czy jest to twaróg, syrop czy też czysta, 

niemająca smaku woda. Podobnie, chociaż zindywidualizowana iskra świadomości 

utkała wokół siebie kokon i przyjęła jakiś kształt i imię, nie może ona - czyli człowiek 

- porzucić swojej atmicznej istoty. 

Teraz patrzymy na obrzęd wedyjski, jadżnię, wykonywaną przez tych panditów, 

biegłych we wzywaniu boskiej łaski za pomocą mantr. Muszą przygotować ołtarz 

ofiarny według zasad ustanowionych przed tysiącami lat. Ogień ofiarny, który 

trzeba zapalić i podsycać na tym odpowiednio zbudowanym ołtarzu, należy 

wytworzyć przez pocieranie o siebie dwóch kawałków drewna, do wtóru 

wedyjskich pieśni pochwalnych, wysławiających wszechprzenikającą zasadę ognia. 

Tak uświęcony ogień staje się boski i może działać jako posłaniec między 

człowiekiem a Bogiem. Ołtarz staje się skrzynką pocztową, ustanowioną przez 

Najwyższego, do przyjmowania modlitw (listów), poprawnie opatrzonych znaczkami 

szczerości, adresowanych do różnych oblicz wszechobecnego Wszechmogącego.  

Karma-kanda Wed (część zajmująca się obrzędami) musi oczyścić umysł, aby 

mógł on odnieść powodzenie w upasanie (nabożeństwie , wielbieniu Boga) i 

osiągnąć dżnianę, uwalniającą człowieka z niewoli. Tę karmę wedyjską, czyli 

obrzęd, nazywa się jadżnią. Jadżnia znaczy „pozbycie się”, „wyrzeczenie się”, tjaga. 

Czego dokładnie trzeba się wyrzec? Bogactw? Jest to łatwe. Swojego domu? To 

także nie jest trudne. Czy oznacza to odejście do lasu, porzucenie krewnych i 

znajomych? Wielu tak zrobiło i stało się z tego powodu dumnymi. Tjaga, jakiej 

wymaga jadżnia, to odrzucenie przepychu, pychy, zawiści, chciwości - krótko 

mówiąc, ego. Każdy obrzęd w Wedach ma wyłącznie ten cel - krzewienie 

bezinteresownej i uniwersalnej miłości. Zaspokajanie zmysłów, złość lub gniew, 

wściekłość lub nienawiść to cechy zwierzęce. Człowiek musi się wstydzić, mając 

choćby cząstkę takich cech. Cechami natury ludzkiej są - i być powinny - miłość, 

wyrozumiałość, nieprzywiązanie, wyrzeczenie i prawda.   

Nie proś Boga o błahe połyskujące śmieci   

Jezus rzekł: “Proście, a będzie wam dane; szukajcie a znajdziecie; pukajcie, a będzie 
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wam otworzone”. Wy oczywiście prosicie, wołacie i pukacie. O co wszakże prosicie? 

Wolicie błahe, połyskujące śmieci, a nie wieczną radość. Gdy to, o co prosicie nie 

jest wam dane, nie potępiajcie matki jako okrutnej. Chorego dziecka nie karmi 

przysmakami, których ono się domaga. To pozorne okrucieństwo jest podyktowane 

jej miłością. A więc oczywista jest także łaska Boga w Jego odmowie dawania tego, 

o co prosicie. Wołacie, jednak nieczęsto otrzymujecie odpowiedź. Dlaczego? 

Zwracacie się do kogoś innego niż Bóg. To wołanie nie płynie z serca. Wasza 

tęsknota nie jest wielka. Pobudka jest samolubna i nieczysta. Stukacie do drzwi i 

narzekacie, że nie są otwarte. W waszym sercu mieszka Bóg, ale zamknęliście je tak, 

że nie może wejść miłość. On wtedy nie odpowiada.  Abyście stali się świadomi 

Boga w swoim wnętrzu, nie trzeba otwierać tych drzwi. Są zawsze otwarte dla 

miłości; pukanie jest niepotrzebne. Miłość samoistnie sprawi, że serce będzie jaśniało 

światłem i zachwytem. Gdy zna się Jedynego, nie ma już proszenia. Zwieńczeniem tej 

jadżni jest porzucenie pożądania, trwając w świadomości Jednego bez drugiego.   

Możecie zgłębiać wszystkie święte pisma, przeprowadzać wszelkiego rodzaju 

ofiary, udawać się na dalekie pielgrzymki, opanować ośmioraką wiedzę, a jednak 

nie będzie wam łatwo panować nad zmysłami i umysłem, kierować wzrok ku 

wnętrzu i utrzymywać spokojny, zrównoważony nastrój.  

W czasach starożytnych mędrcy i jasnowidze zachowywali czystość w myślach, 

prawdę w słowach i prawość w czynach. Jednak dzisiaj w epoce kali ludzie 

zapomnieli o wartościach ludzkich, a okazują cechy zwierzęce, takie jak żądza, złość, 

chciwość i nienawiść.  

Ołtarzem jadżni jest umysł  

W tretajudze Wiśwamitra skorzystał z pomocy Ramy, żeby zapewnić wykonanie 

jadźni bez przeszkód ze strony sił diabelskich. Jego aszram nosił nazwę 

Siddhaszrama. W istocie Siddhaszramą jest serce każdego człowieka. Gdy w 

człowieku powstają złe myśli lub złe uczucia, jest to początek wszystkich grzechów. 

Gdy serce jest skażone grzesznymi myślami, należy szukać pomocy Atmaramy, tak 

jak Wiśwamitra szukał pomocy u Ramy, by uśmiercił ludożerczynię Tataki. Jeżeli 

będziecie myśleli o Bogu i modlili się doń ze szczerym oddaniem, każdy czyn, jaki 

wypełnicie, będzie jadżnią. Ołtarzem tej jadżni jest umysł. Na ołtarzu umysłu 

musicie ofiarować wszystkie złe cechy. To doskonała jadżnia wewnętrzna, którą 

należy wykonywać, różna od wykonywanej obrzędowo jadżni zewnętrznej.   

– Wybrane z orędzi Bhagawana wygłoszonych w czasie Daśary. 
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dr A. P. Dż. Abdul Kalam 

były prezydent Indii 

 

Podziwiam Bhagawana Śri Sathya Sai Babę za jego bezinteresowną pracę i 

wkład w pomyślność ludzi przez zapewnianie wiejskiej ludności wody pitnej, 

bezpłatnych placówek opieki zdrowotnej dla ubogich mieszkańców wsi oraz 

bezpłatnej wyższej edukacji.    

 

Główne czynniki w rozwoju zasobów ludzkich to: oparta na wartościach oświata 

oraz dobrej jakości opieka zdrowotna. Ponadto niezbędną potrzebą jest wymóg 

infrastruktury, taki jak dostępność wody pitnej. Chociaż zapewnianiem tych 

środków dla obywateli zajmuje się rząd, Bhagawan Śri Sathya Sai Baba był 

wrażliwy na te zasadnicze potrzeby ludności indyjskiej, zwłaszcza mieszkańców 

stanu Andhra Pradesz.   

Mając to na uwadze, stworzył ogromną infrastrukturę, aby zapewnić dzieciom 

kształcenie oparte na wartościach, od poziomu podstawowego po uniwersytecki, 

już w 1991 roku założył na obszarach wiejskich szpitale superspecjalistyczne, gdy nie 

było żadnych takich wielkich placówek w odległych regionach i pracował nad 

przedsięwzięciem zapewnienia bezpiecznej wody pitnej ludziom ze stanu Andhra 

Pradesz. Chciałbym omówić wyjątkowe cechy tych instytucji.   

Oświata oparta na wartościach 

Najlepszym czasem w życiu młodej osoby jest jej pobyt w szkole, od ósmej rano 

do drugiej po południu. Odnosi się to do wszystkich dzieci w wieku 5-20 lat, 

mieszkających tak na wsi jak i w mieście. Baba zdawał sobie sprawę z trudności 

ubogich ludzi na wsi i zadbał, aby we wszystkich szkołach i wyższych uczelniach 

założonych przez Trust Sathya Sai kształcenie było całkowicie bezpłatne.    

Co ciekawe, instytucje oświatowe Sathya Sai dbają w równym stopniu o rozwój 

umysłu, serca i ciała. Osiągają to przez zintegrowane kształcenie, które kładzie 

jednakowy nacisk na utrzymywanie ciała w zdrowiu, umysłu w stanie aktywności 

i ostrości, a serca w stanie czystości. Baba jako rektor Instytutu Wyższej Wiedzy Śri 

Sathya Sai spędza dużo czasu ze studentami, aby kształtować ich na doskonałych 

obywateli.    

Śri Sathya Sai Baba mówi: „Studenci są fundamentem narodu, jedynym 

bogactwem, jakie miłuję. Uczniowie i studenci to wszystko, co mam; całe moje 

mienie składa się z uczniów i studentów. Ofiarowałem im siebie”. Swami mówi 

również: „Zwieńczeniem wykształcenia jest charakter, zaś zwieńczeniem wiedzy jest 

miłość”. Instytut Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai z tego powodu kładzie nacisk na 

kształtowanie charakteru jako ważnego elementu edukacji, oprócz zdobywania 

doskonałości akademickiej. 
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Szlachetność charakteru wynika z pokory, hojności, współczucia, ducha pomocy 

oraz szacunku dla wartości moralnych. Stale obecnym wątkiem we wszystkich 

działaniach Instytutu, w programie nauczania, w zajęciach dodatkowych i 

pozalekcyjnych jest to, że wykształcenie jest dla życia, a nie tylko dla utrzymania 

się. Doświadczenie pokazało, że studentów Sai zatrudniają wiodące organizacje i 

firmy. Tak pozyskani studenci po cichu przeprowadzają zmiany w etyce pracy w 

tych firmach, a we wszystkie dziedziny działalności organizacyjnej wnoszą 

zespołowego ducha i postawy oparte na wartościach.  

Misja wodna 

W 1994 roku Baba w bardzo wzruszających słowach odniósł się do trudności, 

jakich doznają ludzie w  regionie Radżalasima w stanie Andhra Pradesz, gdy  

zdobywają wodę pitną i podsunął myśl, że ten odwieczny kłopot wymaga pilnej 

uwagi. W 1995 roku dodał nowy wymiar do swojej misji społecznej, podejmując 

dzieło zapewnienia dobrej i zdrowej wody pitnej wielu ludziom z okręgu 

Anantapur, w najkrótszym możliwym czasie, bez względu na trudności i cenę. 

Rozważano wykorzystanie wody gruntowej, lecz wykluczono tę możliwość z 

uwagi na kłopoty z fluorkiem. Postanowiono używać wody deszczowej, czerpiąc ją 

z deszczy monsunowych i przechowując w specjalnych zbiornikach.   

Większość źródeł wody znajdowała się w północnej części okręgu Anantapur, a 

obszar na południe był znacznie wyżej. Dlatego doprowadzenie wody do regionu 

południowego wymagało stworzenia dużej liczby przepompowni do pompowania 

wody wbrew grawitacji. Wymagało to rozległych prac inżynieryjnych, zarówno w 

wodzie jak i na lądzie. Pomimo tych wszystkich trudności, po upływie półtora roku 

okręg Anantapur otrzymał dostęp do wody. Po roku regularnego działania tych 

wodociągów przekazano je w całości w prezencie dla stanu Andhra Pradesz. System 

obejmuje 750 wiosek i zapewnia wodę ponad milionowi ludzi.   

Indie potrzebują tysiąca takich organizacji, aby zapewnić tanią wodę pitną 

miliardom ludzi, rozsianym po różnych częściach kraju.   

Opieka zdrowotna 

W latach osiemdziesiątych XX wieku na naszych miejskich obszarach powstała 

znaczna ilość zespołowych szpitali superspecjalistycznych. Jednak z powodu 

komercjalizacji mogły zaspokajać potrzeby tylko bogatych ludzi z miast. Jeżeli 

chodzi o dostęp do opieki medycznej, to między bogatymi i biednymi oraz między 

ludnością wiejską i miejską istniała ogromna przepaść. Mając to na względzie, 23 

listopada 1990 roku Baba oznajmił, że w ciągu roku na obszarze Puttaparthi 

powstanie światowej klasy szpital oferujący każdemu, zwłaszcza ubogim, bezpłatne 

leczenie.   

Szpital ten uroczyście otwarto 22 listopada 1991 roku. Po inauguracji w szpitalu  

superspecjalistycznym przeprowadzono wiele poważnych operacji serca i zabiegów 

cewnikowania. Wyspecjalizowani chirurdzy ze słynnych szpitali - zarówno w 

Indiach jak i za granicą - biorą urlop w swoim miejscu pracy, przyjeżdżają do 

Puttaparthi i wykonują bezpłatnie operacje. Tak samo jest w przypadku usług 
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pielęgniarskich.   

Ponadto pacjenci dochodzący do zdrowia świadczą dobrowolną pomoc nowym, 

przybywającym do szpitala pacjentom. Także otoczenie szpitala utrzymywane jest 

w czystej, spokojnej, pogodnej i boskiej atmosferze. Możemy zobaczyć siłę 

służebnego myślenia, obecnego w tym środowisku szpitalnym.  

Kierowanie przedsięwzięciami 

Czy chodzi o szpital superspecjalistyczny w Puttaparthi, o dostarczenie wody 

pitnej do Anantapur czy o zaopatrzenie Czennaju w wodę pitną przez rozwiązanie 

trudności związanych ze zbiornikiem Kandaleru – wszystkie te przedsięwzięcia 

wykonano zgodnie z zamierzonym projektem, w wyznaczonym czasie i w obrębie 

ustalonej ceny. Jak było to możliwe? Zastanawiałem się nad tym. Główną 

przyczyną jest to, że przedsięwzięcia te powierzono oddanym społecznie 

kierownikom, wykonawcom i podwykonawcom, pracującym w duchu współpracy, 

poświęcenia i oddania. Realizując te projekty, ich kierownicy podążali za pięcioma 

podstawowymi wartościami ludzkimi - prawdą, prawym postępowaniem, 

niekrzywdzeniem, miłością i pokojem. Czy może być lepszy wzór do naśladowania, 

aby krzewić ogólnokrajową, bezinteresowną misję przekształcania społeczeństwa?    

 

Źródło: Hindustan Times, kwiecień 2011.  

 

 
 

Forum absolwentów 

 

Swami, który jest 
 

Dr Erode N. Prabhakaran 

 

Pewnego dnia w kwietniu 1993 roku usiedliśmy na trawnikach w Trayee 

Brindavan, niecierpliwie czekając na Swamiego, na jego poranny darszan. To był 

wyjątkowy dzień w naszym życiu - mieliśmy wziąć udział w wykonaniu 

grupowego zdjęcia z okazji zakończenia trzeciego roku studiowania ze Swamim! 

Pomimo tej ekscytacji, w naszych sercach był żal, ponieważ były to nasze ostatnie 

dni fizycznej bliskości ze Swamim w Brindawanie. Cały ranek płakałem. Chociaż 

wiedziałem, że będę otrzymywał jego darszan w Parthi w czasie dalszych studiów, 

to bliskość Bhagawana, jakiej doświadcza się w Brindawanie, zdarza się raz w 

życiu. 
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Błogosławieństwo  bliskości Swamiego 

Swami przyszedł w całej swojej wspaniałości i blasku, promieniując uśmiechem, 

który rozpuścił wszystkie nasze myśli. Pobłogosławił nas i poszedł na darszan. Po 

darszanie sesja fotograficzna trwała przez godzinę. Przez cały czas modliłem się: 

„Sada saath raho hej Bhagawan” (Zawsze trzymaj się blisko mnie). W moim umyśle 

krążą wspomnienia o lilach Swamiego z ostatnich trzech lat. Przyniosło mi to 

szczęście, lecz w moim umyśle pojawiła się dziwna myśl: „Swami, daj mi prosty 

przekaz na całe życie”. Po sesji zdjęciowej zebraliśmy się wokół Swamiego i 

modliliśmy się o jego boski dyskurs. Po kilku minutach obdarzył nim nas! 

„Premaswarupulara (ucieleśnienia miłości)!” – zaczął Swami, siedząc na swoim 

krześle. „Jestem i zawsze będę z wami. Bądź dobry i czyń dobrze, a osiągniesz 

wszystko”, uspokoił nas. Pod koniec przemówienia przekazał nam najważniejsze 

przesłanie: „Jesteście dziećmi Swamiego, więc wasze życie powinno odzwierciedlać 

moje przesłanie”. Przypomniał nam o naszych obowiązkach jako jego dzieci. Byłem 

szczęśliwy, gdy usłyszałem jego przesłanie i podziękowałem Swamiemu w swoim 

sercu. Po arati otoczony przez nas Swami wspiął się po schodach Trayee Brindavan 

i pochylił się nad moją głową, mówiąc z miłością i wskazując mnie palcem – „Bądź 

dobry, zawsze jestem z tobą!”. Jego miłosierdzie nie zna granic; nawet zapomniałem 

o swojej modlitwie o ten prosty przekaz, ale on nie zapomniał.  

W następnym roku Swami pobłogosławił mnie w Kodaikanal swoją boską 

bliskością. Swami pomaga każdemu z nas wzrastać i komunikować się z nim przez 

język serca! Gdy dorastamy, zdajemy sobie również sprawę, że nasza rola w 

procesie wzrostu jest najprostsza i najłatwiejsza - po prostu obserwujmy go, a 

wzrastanie duchowe cierpliwe i cudownie zaszczepia się w nas! Nasze wysiłki, aby 

zrozumieć Swamiego lub jego metody, jak sam wielokrotnie nam przypomina, to 

wysiłek mrówki, która chce rozszyfrować działanie rakiet. To dla nas niemożliwe! 

Swami po raz kolejny przypomniał nam o tej prostej, ale głębokiej zasadzie. 

Określanie nieokreślonego! 

W maju 1994 roku wszyscy przybyliśmy razem ze Swamim do pensjonatu w 

Kodaikanal, aby cieszyć się jego fizyczną bliskością. Po kolacji siedzieliśmy zmęczeni 

(podróżowaliśmy ponad 8 godzin) wokół naszego energicznego Bhagawana, który 

podróżował razem z nami. Swami sprawił, że poczuliśmy się swobodnie, pytając 

nas, czy czujemy się dobrze w pensjonacie. Następnie Boski Mistrz stał się mistrzem 

quizu. „Ten, kto odpowie na moje pytanie, otrzyma ode mnie nagrodę”, powiedział. 

Natychmiast zacząłem przeglądać w myśli wszystkie mahawakje (złote myśli), 

eposy, Czinna Kathy itd., ale Swami zapytał – „Kim jestem?”. 

Swami zaczął od osoby siedzącej po jego prawej stronie. Na szczęście siedziałem 

w środku i byłem szczęśliwy, że miałem więcej czasu na przemyślenia. Ale im 

więcej myślałem o odpowiedziach, tym mniej wiedziałem. Odpowiedzi „neti” - 

bezgraniczny, nieograniczony i „purti” - wieczny, kompletny, puruszotama, itd. – nie 

brzmiały dobrze. Pojawiły się inne: „Swami jesteś Kriszną, Paramapuruszą, Ekam 

Sat itd.”, ale większość z nich Swami wyśmiałby z miłością. Nagle usłyszałem, jak 

mówię: „Bez adi (początku) i anta (końca)” – która to odpowiedź również otrzymała 
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uśmiech Swamiego. Wszyscy staraliśmy się jak najlepiej, ale nie udało nam się 

zrobić niemożliwego - zdefiniować Bhagawana! 

Po minucie milczenia ówczesny kierownik pensjonatu Kodaikanal wszedł do sali. 

Swami zadał mu to samo pytanie, na które udzielił odpowiedzi – „Swami, ty 

jesteś!”. Swami pobłogosławił go złotą bransoletką z wisiorkiem w kształcie serca. 

Próbowałem zdefiniować niedefiniowalne! Przez to proste pytanie Swami zmusił 

nas do myślenia, a także przekazał nam głębokie przesłanie: „Nie próbujcie na 

próżno mnie definiować. Swami jest Swamim!”. 

Bez względu na to, jak bardzo staramy się zachować czujność i przypominać 

sobie o jego boskości, zawsze są takie chwile, gdy następuje poślizg i chwilowo 

błędnie nie widzimy nic poza ludzką formą Bhagawana. Jednak nasz miłosierny 

Bhagawan nigdy nie ustaje w pomaganiu nam i przypomina nam o swojej 

boskości. 

Padanamaskar dla mrówki 

Pewnego pięknego niedzielnego poranka uczniowie i nauczyciele zgromadzili się 

na trawnikach Trayee Brindavan oczekując na darszan Bhagawana. Było to 15 

minut po czasie przypadającym na darszan i wielu z nas w ciszy zajęło się zajęciami, 

takimi jak czytanie podręcznika, pisanie, medytowanie itp. Siedziałem w 

pierwszym rzędzie i obserwowałem mrówkę, która chodziła tam i z powrotem 

między trawnikiem a czerwonym dywanem Swamiego. Mrówka najwyraźniej nie 

miała celu w swoich wysiłkach. W czasie tych spacerów nic się nie działo. 

Oglądałem to przedstawienie przez kilka minut, gdy drzwi Trayee otworzyły się i 

Swami wpłynął na dywan. Gdy podszedł do mnie, próbowałem odepchnąć 

mrówkę od drogi Swamiego. Kilka razy ją odpychałem, ale za każdym razem 

mrówka wracała. Gdy Swami zbliżył się do mnie, obserwowałem go z połowiczną 

uwagą skupiony również na mrówce. Modliłem się do Swamiego, aby nie 

nadepnął na mrówkę. Gdy się modliłem, Swami zatrzymał się przede mną 

rozmawiając z jednym z nauczycieli, który stał za uczniami, a mrówka przez cały 

czas była pozornie uwięziona pod jego stopami! Było mi przykro z powodu mrówki 

i wykonałem padanamaskar. Po pewnym czasie Swami odsunął się i ku mojemu 

niedowierzaniu, mrówka wróciła na trawnik. Gdy byłem szczęśliwy z powodu 

mrówki, Swami zatrzymał się i powiedział: „Adi kooda padanamaskaram kosamej 

woczindi” (Mrówka też chciała mojego padanamaskaru). 

- Autor studiował w kampusie Brindawan od 1990 roku i w 1995 roku uzyskał magisterium na 

uniwersytecie w Prasanthi Nilajam, zdobywając złoty medal. 
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Blask boskiej chwały 

 

Nie bój się i bądź szczęśliwy 
 

 

Wszystko jest energią, boską świadomością - to nie jest hinduska koncepcja. Jest 

to prawda powszechna i powszechnie nauczana. To również powszechna 

rzeczywistość. 

Baba dał mi dwa pierścienie. Na jednym jest obraz Śirdi Sai Baby - jego 

poprzedniego wcielenia, na drugim - stopy Baby. Ale muszę szczerze powiedzieć, że 

nic nie wiedziałem o swoim życiu z Śirdi Babą. Pojawił się u mnie, w Nowej 

Zelandii, w swojej postaci z Śirdi i był prawie tak wysoki jak drzwi - sześć stóp. 

Mówił do mnie: „Idź do domu, idź do domu”. Powiedziałem: „O mój Boże” i 

padłem mu do stóp, aby je objąć. Powiedział: „Nie, nie! Idź do domu! Idź do 

domu!”. Byłem w swoim małym mieszkaniu nad Zatoką Obfitości. Wiedziałem, że 

miał na myśli, abym pojechał „do domu” do Indii. Był piękny! Piękny! Oczywiście 

był to Sai. 

Nie mam żadnego wspomnienia o tym, że żyłem wcześniej z Śirdi Sai, z 

wyjątkiem jednego zdarzenia, gdy byłem na indyjskiej uroczystości w rejonie 

Rotorua. Śpiewano jakiś bhadżan i pomyślałem sobie, że wcześniej słyszałem ten 

bhadżan. To był bhadżan Śirdi Baby, który śpiewano w Śirdi, gdy mieszkał tam w 

1900 roku.  

Pewnego razu w Auckland rozmawiałem z grupą ludzi i postawili obok mnie 

szklankę wody do picia. Gdy mówiłem, usłyszałem wewnętrzny głos - głos Sai, 

„Spójrz na wodę”. Spojrzałem, a niektóre bąbelki w wodzie utworzyły symbol 

„Om” na dnie szklanki. Zapytałem mentalnie: „Co mam z tym zrobić?”. Wtedy 

przypomniałem sobie, że w 1989 roku Sai zmaterializował ambrozję - amritę dla 

dziesięciu osób z siedmiu krajów i podając nam ją powiedział: „Nieodradzanie się 

to samorealizacja”. Zastanawiałem się więc: „Czy mam dać komuś tę wodę?”. 

Nagle podszedł do mnie mały, wątły chłopiec w wieku około sześciu lat. Ciągle 

podnosił się z kolan i pytał: „Mamo, mamo! Więcej wody?”. Więc podałem mu 

wodę z tej szklanki. Każdy (około 80 osób) również dostał łyżeczkę tej wody, ale 

szklanka się nie opróżniła. Rodzice dziecka wyjaśnili później, że ma raka i był 

poddawany chemioterapii. Lekarz specjalista powiedział im, że nic więcej nie 

można dla niego zrobić. 

Trzy dni po tym wydarzeniu udali się jak zwykle na wizytę do specjalisty i 

wykonał on zwyczajne badanie, ale tym razem odkrył, że nie ma już raka. W 

następną niedzielę rodzice szukali mnie, gdy szykowałem się do wyjścia do domu. 

Rodzice powiedzieli: „Nie wiemy, co się dzieje, specjalista powiedział nam, że nagle 

u naszego chłopca nie ma już raka”. Powiedziałem: „Będę u Sai za trzy tygodnie. 

Daj mi zdjęcie twojego syna”. 
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Miałem to zdjęcie w pokoju interwiew i powiedziałem do Sai: „Ukochany, czy 

wyleczyłeś raka tego chłopca?”. Powiedział: „Tak, zrobiłem to” i kontynuował 

rozmowę z kimś innym. To mi nie wystarczało, więc powiedziałem: „Umiłowany, 

za pomocą wody?”. Powiedział: „Tak, tak. Zrobiłem to!”. Sai potwierdził, że 

uzdrowił tego chłopca. To było kilka lat temu, a dziecko wciąż jest silne i zdrowe. 

Otrzymuję bardzo dużo listów i próśb od ludzi, którzy proszą mnie o pomoc. Rak, 

białaczka, AIDS - wszystkie rodzaje chorób. Chcę jednoznacznie stwierdzić, że nie 

jestem tym, którego ludzie nazywają uzdrowicielem, jestem nikim, niczym. Jest 

wiele osób przez które Absolut może pracować i nie jesteśmy tego świadomi. Lecz 

w przypadku uzdrowień, które wydarzyły się w związku ze mną w Nowej Zelandii, 

na późniejszych interwiew poprosiłem Sathya Sai Babę, aby powiedział, czy to on 

spowodował uzdrowienia i zawsze potwierdzał, że to prawda. On leczy, nie ja. 

Nie mogę wziąć odpowiedzialności za słowa: „Proszę, wypij tę wodę. Będziesz 

uzdrowiony”. Nie mogę być Sathya Sai Babą. Gdy ludzie piszą do mnie prosząc o 

uzdrowienie, muszę sprawić, by zrozumieli, że muszą zbliżyć się do swojego Boga 

na swój sposób, jeśli chcą być uzdrowieni. Nie mówię, że nie ma uzdrowicieli, ale 

zdecydowanie nie jestem uzdrowicielem. Mogę być użyty do wykonania woli Sai, 

gdy on tego zechce - i tylko dla jego celu. 

Niech się stanie wola Boga! Miłość, tylko miłość, może rozwiązać problemy. 

Przekazując to przesłanie bezpośrednio do naszych serc, ukochany Sai kieruje nas 

wszystkich ku mądrości, pokojowi i jedności z całą ludzkością. Każdy z nas może 

osiągnąć wszystko, absolutnie wszystko, jeśli wejdziemy do wnętrza i 

przekształcimy naszą świadomość. 

Umiłowany Sai powiedział: „Wielkie zrozumienie pojawia się w sercach moich 

umiłowanych. Z czasem najzimniejsze serca znów zanurzą się w prawdzie i w 

świetle. Wielka jedność światła formuje się we wszystkich krajach, gromadząc 

grupę nosicieli światła. Nastąpiły cudowne zmiany. Jesteśmy jednym, nie boimy 

się, bądźmy szczęśliwi”. 

- Fragment książki „Sathya Sai Baba i powszechna rzeczywistość ludzkości” autorstwa Mata Betty. 

 

 
 

Dżiwandhata Bhagjawidhata 
 

Ram-Lakszman 
 

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba jest osią, wokół której utkane jest nasze życie. On 

jest siłą, mocą, źródłem i fundamentem, na którym leży nasze życie. On jest naszą 

prawdziwą siłą życia. 
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Nasz ojciec, Śri Narajana Behera, jeden z najpopularniejszych muzyków z Orisy, 

grał na harmonium. Pewnego razu gdy przybył do Harikaty, dostał od Haridasu  

fotografię Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. Ojciec trzymał zdjęcie w naszej sali 

pudży. Pragnął śpiewać w boskiej obecności Bhagawana w Puttaparthi. Później raz 

znalazł się w Brindawanie i dostał pozwolenie na śpiewanie bhadżanów przed 

Bhagawanem. W tamtych czasach jego bliźniaki, Ram-Lakszman, brały udział w 

bhadżanach. Nasz ojciec powiedział nam, że obaj musimy śpiewać bhadżany w 

boskiej obecności Bhagawana w Puttaparthi. Wtedy ojciec poradził nam, by co 

dzień rano i wieczorem intonować sahasra nama dżapę (tysiąc imion Boga). W 

związku z tym regularnie odprawialiśmy ten rytuał i śpiewaliśmy bhadżany. 

Trening w śpiewaniu bhadżanów 

Dzięki łasce Swamiego w 1974 roku obaj pojechaliśmy po raz pierwszy  do 

Prasanthi Nilajam. Wtedy cena biletu kolejowego z Berhampur do Puttaparthi 

wynosiła 50 rupii. W tamtych czasach pociągiem musielibyśmy jechać do 

Widżajawady, a stamtąd do Guntur, następnie do Guntakal, z Guntakal do 

Dharmawaram, a później autobusem do Parthi. Wraz z innymi wielbicielami 

zostaliśmy zakwaterowani w starym mandirze, gdy przyszliśmy jako członkowie 

organizacji Sewa Dal. 

Mieliśmy wielkie pragnienie śpiewania bhadżanów przed Swamim. W tym 

czasie Śri Brahmananda Panda był przewodniczącym w stanie Orisa. Zaproponował 

Bhagawanowi listę śpiewaków, którzy poprowadzą bhadżany w czasie 

nagarsankirtanu oraz w mandirze. Swami spojrzał na listę śpiewaków i zaznaczył 

tylko dwa imiona. Byli to Ram i Lakszman. Później śpiewaliśmy w czasie 

nagarsankirtanu. To był znak łaski Bhagawana.  

W 1976 roku ponownie odbyliśmy podróż do Prasanthi Nilajam podczas święta 

Daśara. Wtedy też mieliśmy okazję śpiewać bhadżany przed Bhagawanem, poza 

wykonywaniem naszych obowiązków w Sewa Dal. Po zakończeniu święta Daśara 

Swami oznajmił, że pozwoli na padanamaskar członkom Sewa Dal, co oznacza 

wielką szansę dla nich wszystkich. Członkowie Sewa Dal byli bardzo szczęśliwi. 

Tego ranka oboje siedzieliśmy na werandzie mandiru, czekając na darszan 

Swamiego. Swami przyszedł i obszedł wielbicieli. Gdy przeszedł na stronę pań, 

zapytał: „Gdzie są Ram-Lakszman?”. Panie powiedziały Swamiemu, że siedzimy na 

werandzie mandiru. Swami podszedł prosto do nas i powiedział nam: „Ram-

Lakszman, śpiewajcie bhadżany” i pozwolił nam na padanamaskar oraz stworzył 

dla nas wibhuti. Odtąd obaj zaczęliśmy naukę bhadżanów, skomponowaliśmy kilka 

nowych bhadżanów i śpiewaliśmy przed Swamim. W czasie sesji bhadżanowych 

Swami nauczył nas wielu lekcji dotyczących tala, laja, uczarana (uderzenie, rytm, 

wymowa). Poprawiał naszą wymowę wiele razy i zainspirował nas do śpiewania 

konkretnych bhadżanów. 

Gdy obaj braliśmy udział w bhadżanach w Prasanthi Nilajam, ja (Ram) 

śpiewałem bhadżan „Hari Om namah Śiwaja”. Gdy znajdowałem się w drugiej tali, 

chciałem zakończyć bhadżan, ale Swami wskazał mi trzecią talę, klaszcząc w dłonie. 
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Zacząłem śpiewać w trzeciej tali. Oznaczało to, że według Swamiego bhadżany 

można śpiewać w trzeciej tali. 

W czasie jednej sesji bhadżanowej ponownie śpiewałem „Hara Hara Hara 

Shambho Śankara”. W drugiej tali Swami wstał z krzesła, zbliżył się do mnie i 

szepnął mi do ucha „to nie jest Sambho, to jest Shambho”. Byłem zdumiony i od 

tego dnia zadbałem o właściwą wymowę słów w bhadżanach. Oznacza to, że 

musimy wiedzieć, że Swami jest bardzo precyzyjny w odniesieniu do słów i ich 

właściwej wymowy. 

Lakszman przychodzi na świat dzięki łasce Swamiego 

W latach 1977-78 obaj dostaliśmy wspaniałą możliwość uczęszczania na letni kurs 

indyjskiej kultury i duchowości. To była nasza pierwsza długa podróż - z 

Berhampur do Bengaluru. Nasz ojciec z wielkim trudem wysłał nas do Bengaluru. 

Kurs przebiegał płynnie i obaj uczęszczaliśmy na zajęcia w audytorium. Tak minęło 

siedem dni. Pewnej nocy Lakszman dostał gorączki, która utrzymywała się przez 3-4 

dni. Konsultowaliśmy się z dr Bapi Radżu, który podał nam kilka leków. Lecz 

pewnego dnia o 10 rano Lakszman zaczął wymiotować. Bardzo płakałem i 

intensywnie modliłem się do Swamiego. Tego dnia postanowiłem nie chodzić na 

zajęcia. Modliłem się i chciałem rozmawiać ze Swamim. Czekałem na jego darszan. 

Następnie skomponowałem bhadżan „Daja karo Bhagawan kripa karo Bhagawan” 

i zapisałem go na kartce. Trzymałem papier w kieszeni i czekałem na Swamiego. 

Tymczasem przyszła mi do głowy pewna myśl: „Czy Swami porozmawia ze mną, 

gdy obecny jest tak duży tłum?”. Wtedy Swami stanął przede mną i zapytał: „Czy 

jesteś z Orisy?”. Odpowiedziałem: „Tak, Swami”. Baba zapytał: „Czy jesteś z 

Berhampuru?”. „Tak, Swami”. Wtedy Swami zapytał: „Czy jesteś Ram-Lakszman?”. 

Odpowiedziałem: „Tak, Swami!”. Następnie zapytał: „Co się stało?”. „Swami, 

Lakszman ma gorączkę”. Swami ponownie zapytał: „Jaką ma temperaturę?”.  

Odpowiedziałem: „Swami, 40,6 stopni. Swami powiedział: „Nie martw się. Jestem 

tutaj”. Później dał mi padanamaskar i odszedł. W międzyczasie zapomniałem o 

liście, który miałem przekazać Swamiemu. Zawołałem: „Swami!”. Odwrócił się i 

zapytał mnie: „Co się stało?”. Powiedziałem: „Swami, ten list”. Swami wziął list. 

Uspokoiłem się, gdy Swami powiedział, by się nie martwić. Później przyszedłem 

do Lakszmana i opisałem mu  rozmowę ze Swamim. 

Wtedy do naszego pokoju weszło dwóch lekarzy i zapytali: "Który to Ram-

Lakszman?”. Odpowiedziałem: „Jestem Ram, a to jest Lakszman. Lakszman ma 

gorączkę”. „Nie musisz się martwić” - powiedzieli lekarze i przenieśli Lakszmana do 

sali pierwszej pomocy. Później zobaczyłem butelkę z solą fizjologiczną, którą tam 

zawieszono. Chociaż Lakszman dostawał leki z butelki z solą fizjologiczną, był coraz 

słabszy. Przebywał w sali pierwszej pomocy przez siedem dni. Jego stan zdrowia 

nie poprawił się. Leczenie trwało. 

Kiedyś ćwiczyłem bhadżan „Prasanthi Nilaja Ram Hej Parthipuri Bhagawan” w 

zielonym pokoju w audytorium Brindawan, by zaśpiewać go przed Swamim. Nagle 

Swami przyszedł i zapytał mnie: „Jak się ma twój brat?”. Powiedziałem: „Swami, 

nie ma poprawy, ma gorączkę około 40 stopni i więcej”. Swami powiedział mi, 
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abym się nie martwił, dał mi padanamaskar, a później wyszedł. W ten sam sposób 

minęły 3-4 dni, ale u Lakszmana nie nastąpiła poprawa. Byłem bardzo 

zdenerwowany. Jeszcze raz miałem okazję zaśpiewać przed Swamim i pomyślałem 

o pieśni „Daya karo Bhagawan”. Gdy Swami przyszedł, zapytałem go o Lakszmana. 

Powiedział: „Pójdę go zobaczyć”.  

Następnego dnia Swami przyszedł do pokoju, gdzie Lakszman spał. Sprawdził 

raporty medyczne Lakszmana i powiedział do lekarzy: „Czy jesteście lekarzami?”. 

Lekarze byli zaskoczeni, a Swami powiedział: „Lakszman cierpi na dur brzuszny, a 

leczycie go na malarię”. Natychmiast stworzył dwie kapsułki i dał Lakszmanowi. 

Później stworzył wibhuti, dał mu i odszedł. Nastąpiło uzdrowienie, spadła gorączka 

i  Lakszman opuścił szpital.  

Ostatniego dnia Swami dał wszystkim uczniom ubrania, książki, kasety i 

pieniądze. Wtedy wezwał Lakszmana, pobłogosławił nas obydwu i powiedział: 

„Bratiki waczesara?”, co znaczy „wrócił żywy?”. To był punkt zwrotny w naszym 

życiu. Dzięki boskiej interwencji odrodziliśmy się! Swami przedstawił nas uczniom i 

powiedział: „To są Ram-Lakszman z Orisy i bardzo dobrze śpiewają”. To przykład 

ogromnego współczucia Bhagawana. Dziękuję, Swami. 

Śpiewanie w boskiej obecności 

W 1980 roku podczas Światowej Konferencji obaj mieliśmy okazję udać się do 

Prasanthi Nilajam. Dostaliśmy pozwolenie od Swamiego na śpiewanie w sali 

modlitewnej. Pewnego dnia poszliśmy do mandiru i śpiewaliśmy bhadżany z 

kilkoma uczniami oraz ze Śri Patelem i Śri Mohanem Rao. W międzyczasie przybył 

do nas członek Mandir Sewa Dal i zapytał, kim jesteśmy. Kiedy odpowiedzieliśmy, 

zapytał: „Czy macie pozwolenie na śpiewanie bhadżanów w sali modlitewnej?”. 

Powiedzieliśmy: „Nie. Swami kazał nam śpiewać bhadżany”. Odpowiedział: 

„Przejdźcie na werandę”. Usiedliśmy na werandzie. Bhadżany zaczęły się od 

Omkaru. Płakaliśmy i modliliśmy się do Swamiego. Minęło prawie 40 minut. Co 

zaskakujące, ten sam członek Sewa Dal przyszedł do nas ponownie i powiedział: 

„Przepraszam, Ram-Lakszman. Macie śpiewać bhadżany”. Swami przyszedł i 

spojrzał na nas, co dało nam dużo siły i nadziei. Mój Boże! Straciliśmy wszelką 

nadzieję.  

Swami usiadł na swoim krześle i przygotowywaliśmy się do śpiewania 

bhadżanów. Po raz pierwszy zaśpiewaliśmy przed Swamim bhadżan sarva dharma 

„Rama Kriszna Prabhu Tu”. W trakcie wieczornej sesji bhadżanowej, gdy Lakszman 

śpiewał „Dżaja Dewi Bhawani maa”, Swami zapytał studentów na werandzie „Kto 

śpiewa?”, a uczniowie odpowiedzieli: „Ram-Lakszman, Swami”. Następnie Swami 

powiedział: „Chala baga padutunnaru kada? (śpiewają bardzo dobrze, prawda?)”. 

Później uczniowie powiedzieli nam o tym. 

Dzięki łasce Swamiego obaj śpiewaliśmy, komponowaliśmy i wykonywaliśmy 

przed nim bhadżany. Teraz wycofaliśmy się z naszej służby i modlimy się, by 

Swami dał nam siłę, abyśmy śpiewali bhadżany do ostatniego tchnienia. Naszym 

jedynym celem jest wyrażenie naszej miłości i wdzięczności Bhagawanowi przez 
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bhadżany i uzyskanie jego łaski. Swami jest naszym Dżiwandhata Bhagjawidhatą 

– dawcą życia i dyrektorem naszego przeznaczenia. 

- Autorzy są znanymi wykonawcami bhadżanów, pochodzącymi z Berhampur w stanie Orisa. 

 

 
 

Lekcje sewy w Prasanthi Nilajam 
John Behner 

 

Pewnej nocy Nelson czytał książkę „Sai Baba – człowiek cudów” i zasnął. Później 

poczuł, że ktoś porusza jego nogami i obudził się. To Swami siedział na podłodze 

obok Nelsona. W doskonałym języku hiszpańskim Swami zapytał: „Que tal?” (Jak się 

masz?) Nelson wyjaśnił po hiszpańsku, że nie może się ruszyć. Swami powiedział: 

„Wszystko w porządku, wstań i idź”. 

 

Pewnego dnia przypadkiem byłem w Instytucie Wyższych Nauk Medycznych 

Śri Sathya Sai. Zobaczyłem na tablicy słowa, jakie Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 

wypowiedział 23 listopada 1980 roku. To przywołało wspomnienia. Kilka dni 

wcześniej poszukiwani byli wolontariusze do pomocy w nowym Instytucie, 

którego budowa właśnie się zakończyła. 

Właściwe myślenie o sewie 

Była 10 rano, a indyjskie słońce grzało. Gdy przyjechaliśmy, przydzielono nam 

porządkowanie centralnego patio, gdzie wiele cegieł i innych pozostałości z 

budowy wciąż zaśmiecało cały teren. Wypełniliśmy nimi koszyki i przekazaliśmy je 

ochotnikom czekającym przy wozie. Po godzinie pracy, gdy pot spływał po czole i 

koszula była całkowicie przemoczona, przybył Swami, a wraz z nim mój bliski 

przyjaciel, który przyjechał w jego samochodzie. Mój przyjaciel wyglądał jak 

świeżo rozkwitła róża i był tak szczęśliwy, jak ktoś, kto właśnie wygrał na loterii. A 

my pociliśmy się łzami i krwią. Co więcej, Swami nawet nas nie zauważył. Pokazał 

mojemu przyjacielowi różne pokoje i poszedł w kierunku nowego audytorium. 

Myślę, że moja temperatura musiała wzrosnąć, podwajając to, co spowodowała 

zazdrość. 

Na szczęście nie wyrzekłem się sewy z powodu tego incydentu. Zamiast tego, 

następnego dnia zgłosiłem się na ochotnika do kolejnej sewy, zdeterminowany, by 

robić to lepiej. Było to na stadionie Hill View, który przygotowywano do 

uroczystości z okazji 55. urodzin Bhagawana. Mieliśmy za zadanie usunąć kamienie, 
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kamyki i chwasty, aby przygotować dla wielbicieli ziemię do siedzenia i chodzenia 

bez narażania ich na obrażenia stóp i potknięcia. Tym razem próbowałem zmienić 

sposób myślenia i udałem, że jestem Sabari, która czekała, aż Śri Rama przejdzie tą 

drogą, usuwając ciernie i kamyki z leśnych ścieżek. Dzień minął znacznie lepiej i 

chociaż Swami nie przyszedł, gdy pracowaliśmy, mieliśmy punkt wyjścia dla lepszej 

służby w przyszłości. Dopiero znacznie później poznałem prawdziwe znaczenie 

sewy z nauk Bhagawana Baby, który podkreślał, że sewa powinna być 

wykonywana jako duchowa praktyka w celu wewnętrznej ewolucji. 

Sewa w Salwadorze 

Gdy wróciliśmy do naszego kraju, Salwadoru, Swami miał dla nas plany, 

abyśmy wzięli udział w większej sewie. Zmotywowani naszymi doświadczeniami 

w Indiach, zaczęliśmy odwiedzać grupę chłopców, którzy byli ubezwłasnowolnieni,  

ponieważ znaleźli się w niewłaściwym miejscu i w niewłaściwym czasie podczas 

konfliktu zbrojnego w naszym kraju. Przebywali na wózkach inwalidzkich i byli w 

bardzo trudnej sytuacji. Postanowiliśmy im pomóc wynajmując dla nich dom w 

centrum, w którym nie było schodów. Znaleźliśmy to miejsce w pobliżu rynku, 

blisko szkół i szpitali. 14 chłopców było bardzo wdzięcznych za naszą pomoc. Dom 

był stary, ale okazał się dla nich funkcjonalny. Po kilku latach właściciel 

zaproponował nam wykup budynku. Zrobiliśmy to, zburzyliśmy stary budynek i 

zbudowaliśmy nowy, trzypiętrowy z windą i kilkoma warsztatami na parterze. 

Nowy dom otwarto 23 listopada 1997 roku. Chłopcy na wózkach inwalidzkich nie 

byli w pełni inwalidami, ale nie mogli wskoczyć do autobusu, aby iść do pracy, tak 

jak inni. Dzięki warsztatom mogli nauczyć się różnych umiejętności i pomagać 

sobie nawzajem. Mieliśmy warsztaty naprawy obuwia, wytwarzania obuwia, 

naprawy zegarków, urządzeń elektrycznych, wózków inwalidzkich, a nawet salę 

komputerową do nauki obsługi komputera, czego w wolnych chwilach się uczyli. 

Mieliśmy też piekarnię. Na pierwszym piętrze znajdowały się sypialnie, jedenaście 

pokoi po dwie osoby w każdym. Wszystkie drzwi miały szerokość jednego metra, 

dostosowaną dla wózków inwalidzkich. Kuchnia i jadalnia znajdowały się na 

parterze. Na 3 piętrze utworzyliśmy Ośrodek Sathya Sai. Po krótkim czasie było u 

nas już 22 chłopców, ale nigdy nie nalegaliśmy, aby uczęszczali do Ośrodka Sai. Od 

czasu do czasu organizowaliśmy dla nich kółka studyjne, aby wiedzieli, co robimy 

na najwyższym piętrze. Było też kilka cudów Swamiego. 

Deszcze łaski Swamiego 

Jeden z chłopców, Nelson, spadł z drzewa i uszkodził sobie kręgosłup. Miał dwie 

śruby po obu stronach kręgosłupa. Był jednym z niewielu chłopców, którzy chodzili 

do Ośrodka Sai. Jedna z jego śrub została zainfekowana, a kiedy przybył statek 

szpitalny z lekarzami z całego świata, jeden z wielbicieli zabrał Nelsona na pokład. 

Po prześwietleniu lekarz postanowił wyjąć te śruby. Rezultat był katastroficzny. 

Nelson był prawie sparaliżowany, a gdy wrócił do Ośrodka Sai, nie był w stanie 

wstać i spędzał cały czas leżąc na materacu na podłodze. Pewnej nocy Nelson 

czytał książkę „Sai Baba – człowiek cudów” i zasnął. Później poczuł, że ktoś porusza 

jego nogami i obudził się. To Swami siedział na podłodze obok Nelsona. W 
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doskonałym języku hiszpańskim Swami zapytał: „Que tal?” (Jak się masz?) Nelson 

wyjaśnił po hiszpańsku, że nie może się ruszyć. Swami powiedział: „Wszystko w 

porządku, wstań i idź”. Nelson wstał o 2 nad ranem, a Swami zniknął. Nelson 

podszedł do telefonu i zadzwonił do wielbiciela, który zabrał go na statek szpitalny. 

Możesz sobie wyobrazić tę rozmowę: „Swami był tutaj. Powiedział mi, abym 

chodził. Jestem przy telefonie i chodzę”. Po tym zdarzeniu Nelson był w stanie 

wrócić do domu i żyć dalej z żoną i dwójką dzieci. Dostał pracę przy sprzedaży 

gazet. 

Być może myślicie, że po takim doświadczeniu pozostałych 21 chłopców stanie w 

kolejce, aby znaleźć się w Ośrodku Sai. Nie, ich karma nie działała w ten sposób; 

ilość członków wzrosła, mimo że winda jechała do Ośrodka Sai. Jednak możliwość 

służenia tym chłopcom, którzy mieli trudne życie, była dla mnie i dla innych 

wielbicieli bardzo satysfakcjonującym doświadczeniem. Ten dom stał się również 

siedzibą pierwszej kliniki Sai - z ośmioma lekarzami z Organizacji Sai, którzy 

pracowali tam w sobotę. Teraz klinika przeniosła się w inne miejsce i jest znacznie 

większa. W listopadzie będziemy świętować 20 lat tego Domu  Sai. 

- Autor jest przewodniczącym strefy 2 Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai, 

 

 

Wiadomości z ośrodków Sai 
 

WENEZUELA 

Uczniowie Sathya Sai z wiejskich szkół podstawowych i średnich w Abejales 24 

kwietnia obchodzili Światowy Dzień Wartości Ludzkich, biorąc udział w Marszu 

dla Wartości. Abejales to odległy region u podnóża Andów, zamieszkany przez 

starożytne plemię prekolumbijskie. Program rozpoczął się ceremonią duchową w 

kościele katolickim, aby wyrazić miłość i wdzięczność Bogu za ochronę przez 

bóstwa i duchy natury. Zgodnie z lokalnymi tradycjami uczestnicy, symbolizujący 

pszczoły miodne, chodzili szczęśliwie po małej wiosce w tradycyjnym stroju, w 

towarzystwie szkolnego zespołu muzycznego. Wiele lokalnych stacji radiowych z 

entuzjazmem promowało ludzkie wartości, pozwalające żyć w miłości i pokoju. Na 

koniec wolontariusze podali mieszkańcom wegetariański posiłek na wiejskim placu. 

W dniu 25 kwietnia 2017 roku 56 dzieci wraz z nauczycielami przyłączyło się do 

parady wartości ludzkich w Instytucie Pedagogiki Specjalnej El Vigía w stanie 

Mérida w Boliwii. Impreza zorganizowana dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, 
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ruchowym i językowym pięknie wsparła ludzkie wartości przez piosenki, 

przedstawienia, wiersze i plakaty przygotowane na zajęciach.  

KANADA 

22 kwietnia 2017 roku w prowincji Ontario 25 członków Międzynarodowej 

Organizacji Sathya Sai (MOSS), w tym młodzi dorośli i dzieci z Ośrodka Sathya Sai 

w Middlefield, uczestniczyli w Markham w programie Adopt-a-Park z okazji Dnia 

Ziemi. Featherstone Park, położony wokół rzędów domów, był pełen śmieci. 

Wolontariusze Sathya Sai pracowali razem, aby usunąć śmieci zgromadzone wokół 

pni drzew, pod trybunami stadionu i przy ogrodzeniu boiska do baseballa. Sąsiad, 

dostrzegając szlachetne wysiłki, przyłączył się do pracy, zaś inny obserwator 

stwierdził: „Niech was Bóg błogosławi”. Sąsiedzi docenili pracę wolontariuszy 

Sathya Sai, którzy z kolei cieszyli się, wiedząc, że służyli Matce Naturze, zgodnie z 

naukami Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. 

WĘGRY 

22 kwietnia 2017 roku w Dzień Ziemi MOSS z Węgier zorganizowała w mieście 

Kaposvár wykład pt.: „Nasza planeta i uniwersalne wartości ludzkie”. Program 

rozpoczął się od kompleksowego przeglądu życia, nauk i dzieł Bhagawana Baby, a 

także działań MOSS na poziomie krajowym i międzynarodowym. Następnie 

objaśniono oparte na naukach Baby organiczne związki między ludzkością i naturą. 

Po wskazaniu negatywnych konsekwencji nadużywania zasobów naturalnych, 

położono nacisk na narzędzia dostępne do przywrócenia właściwego środowiska na 

poziomie indywidualnym i społecznym. Muzycy MOSS zaprezentowali podnoszący 

na duchu program muzyczny, który łączył elementy wszystkich głównych 

światowych religii. W programie była również medytacja, koncentrująca się na 

dobrobycie planety. 

Stany Zjednoczone 

W dniu 6 maja 2017 roku ponad 200 dorosłych i dzieci świętowało Dzień 

Iśwarammy w Centrum Służebnym Sarva Dharma (SDSC) w Howell Township w 

New Jersey. Wolontariusze Sathya Sai utworzyli zespoły, aby wykonać wiele 

niezbędnych napraw i renowacji wewnątrz i na zewnątrz budynku. Program 

rozpoczął się modlitwami z różnych religii, bhadżanami i przedstawieniem 

przesłania Baby. Gościem była pani Isabella Lewis, koordynator programu 

dostarczania książek dla potrzebujących dzieci na Karaibach. Dzieci Sathya Sai 

wykonały karty i zakładki dla syryjskich dzieci-uchodźców w Libanie i koralowe 

bransoletki lub koraliki naklejone na płótno tworzące obraz Matki Iśwarammy. 

Pakowali również książki do wysyłki na wyspy na Karaibach; zestawy higieniczne 

do dystrybucji na targach zdrowotnych w Trenton w New Jersey; czapki i szaliki do 

dystrybucji w schroniskach dla bezdomnych. Były też inne projekty służebne. Starsi 

wolontariusze sprzątali pomieszczenia gospodarcze, biura i klatki schodowe, 

malowali balustrady i schody obiektu. Członkowie MOSS wypełniali pęknięcia w 

betonowych nawierzchniach na podjeździe, wzmacniali ogrodzenie, naprawiali 

znaki drogowe, usuwali śmieci, porządkowali ogród, sadząc kwitnące rośliny i 
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krzewy oraz naprawiając zraszacze do trawników i wykonując inne prace. To był 

owocny, przyjemny i niezapomniany dzień dla wszystkich uczestników. 

GHANA 

1 kwietnia 2017 roku MOSS w Ghanie zorganizowała Spacer Zdrowia 

Autystycznego. Ponad 50 osób, w tym dzieci, 2 kwietnia dołączyło do spaceru po 

ulicach Temy, z okazji Światowego Dnia Autyzmu. Ulotki rozdawane dzieciom 

pomogły zwiększyć świadomość i wsparcie dla autyzmu. Po spacerze wszyscy byli 

zadowoleni, zwłaszcza z powodu zajęć aerobiku i sesji medytacyjnej. 

NOWA ZELANDIA 

24 kwietnia 2017 roku MOSS w Nowej Zelandii obchodziła dzień Sri Sathya Sai 

Aradhana w St. Leonards Road School w Auckland. Program „Od posiadającego 

formę do bezforemnego” rozpoczął się modlitwą i melodyjnym maoryskim 

intonowaniem „Te Aroha”, a następnie minutą ciszy dla upamiętnienia pierwszego 

lądowania Korpusu armii Australii i Nowej Zelandii (ANZAC) w Gallipoli w Turcji 

w czasie I Wojny Światowej. Dzieci ze skrzydła edukacji Sathya Sai zaprezentowały 

krótki spektakl z prostym przesłaniem: „Możesz znaleźć miłość w przyrodzie, w 

zwierzętach i w naszych sercach”. Młodzi dorośli zaproponowali porywający 

występ muzyczny zawierający zachodnie i wschodnie pieśni i instrumenty 

muzyczne, po czym w dyskusji panelowej ukazali nauki Śri Sathya Sai Baby.  

SRI LANKA 

Aby podzielić się przesłaniem Bhagawana Baby, MOSS ze Sri Lanki 

sponsorowała trzykilometrowy Marsz dla Wartości w stolicy kraju, Kolombo, w 

dniu 23 kwietnia 2017 roku. Do Marszu przyłączyło się około 800 osób, w tym 

członkowie MOSS, ich rodziny i przyjaciele, miejscowe dzieci w wieku szkolnym, 

członkowie różnych organizacji religijnych i charytatywnych oraz urzędnicy 

rządowi. Dwudziestu przywódców religijnych i duchowych zadeklarowało wsparcie 

dla MOSS za jej wysiłki, aby służyć wszystkim i zjednoczyć społeczeństwo, 

praktykując ludzkie wartości. Altruistyczny cel tego wydarzenia zainspirował 

główne media do bezpłatnego upublicznienia tego wydarzenia w prasie, w 

telewizji i w radiu. Członkowie MOSS chodzili radośnie i w zgodzie z członkami 

innych organizacji, nosząc czapki, szale, odznaki i apaszki z oficjalnym logo „Marszu 

dla Wartości”. Wydarzenie rozpoczęło się od wieloetnicznego recitalu tanecznego i 

przemówień, jakie wygłosili przewodniczący Kongresu Buddyjskiego na Sri Lance 

(Cejlonie) dr. Pranitha Abeysundara, minister ds. integracji narodowej i pojednania 

Śri A. H. M. Fowzi oraz minister ds. krajowego dialogu koegzystencji i języków 

urzędowych Śri Mano Ganesan. Po ceremonii przecięcia wstęgi procesja przeszła 

przez centrum Kolombo. Dzieci miały na sobie stroje z różnych wyznań i religii. Na 

koniec zaśpiewano hymn narodowy Sri Lanki w języku syngaleskim i tamilskim. 

BHARAT 

Hariana i Chandigarh 

 Organizacja Sri Sathya Sai Sewa w stanie Hariana i Czandigarh zorganizowała 

Śrimad Bhagawata Katha Parayanę (opowiadanie historii z Bhagawaty) w 
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Shahabad Markanda w dniach 23-29 czerwca 2017 roku. Uczestniczyły w niej 

tysiące ludzi przez siedem dni. Wybitny uczony Śri Rituraj Maharadż poprowadził 

program Katha, opisując główne epizody z życia i nauk Pana Kriszny oraz ilustrując 

je lilami i naukami Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. 

Organizacja Sai zorganizowała także ceremonie zaślubin trzech par, które 

przeprowadzili wedyjscy kapłani zgodnie z wedyjskimi rytuałami. Wszystkie pary 

otrzymały artykuły gospodarstwa domowego (ubrania, ozdoby, meble, przybory) i 

inne niezbędne przedmioty, aby rozpocząć życie małżeńskie. Po przyjęciu weselnym 

wszystkim podano obfity obiad. 

Dżammu i Kaszmir  

Organizacja Śri Sathya Sai Sewa w stanie Dżammu i Kaszmir regularnie, co roku, 

w każdą niedzielę organizuje akcje Narajana sewy na terenie szpitala Government 

Medical College Hospital w Bakshinagar oraz w szpitalu SMGS w Dżammu, 

podając herbatę i przekąski opiekunom i pacjentom przyjeżdżającym z odległych 

miejsc. Wolontariusze każdego dnia rozdają posiłki około 500 potrzebującym. 

Narajana sewę wykonuje się także codziennie w ośrodku Czerwonego Krzyża Sarai.  

 

 

Uroczystości w Prasanthi Nilajam 
 

Pielgrzymka młodzieży z Hariana i Czandigarhu 

W dniach 7-8 sierpnia 2017 roku Organizacja Śri Sathya Sai Sewa w stanie 

Hariana i Czandigarh zorganizowała dwudniową pielgrzymkę młodzieży do 

Prasanthi Nilajam, gdzie przedstawiła programy kulturalne. 

Pierwszą prezentacją był spektakl taneczny „Transformacja Walmiki - od 

grzesznika do świętego” w wykonaniu dzieci Bal Wikas. Opierając się na temacie 

„dobre towarzystwo wiedzie do Boga”, w przedstawieniu pokazano przydrożnego 

rabusia Ratnakara, który przeszedł przemianę dzięki towarzystwu i naukom mędrca 

Gautamy, prowadził intensywną pokutę, osiągnął oświecenie i stał się Mahariszim 

Walmikim, autorem nieśmiertelnego eposu Ramajana. Upiększone ekscytującymi 

tańcami dzieci z Bal Wikas i bhadżanami, przedstawienie podkreśliło znaczenie 

dobrego towarzystwa dla postępu duchowego człowieka. 

 Pielgrzymka wielbicieli z Wisakhapatnam 

Ponad 1200 wielbicieli z Wisakhapatnam w stanie Andhra Pradesz odbyło 

dwudniową pielgrzymkę do Prasanthi Nilajam w dniach 13 i 14 sierpnia 2017 roku. 

Prowadzili bhadżany i śpiewy wedyjskie w Sai Kulwant Hall. 14 sierpnia w wigilię 

święta Śri Kriszna Dżanmasztami, dzieci Bal Wikas i młodzież Sai z tego regionu 

zaprezentowali musical pt.: „Mira madhuri” (słodkie piosenki Miry). Zaczynając od 
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melodyjnego bhadżanu Miry „Mero to giridhara Gopal”, któremu towarzyszył 

porywający taniec dzieci Bal Vikas, przedstawili główne wydarzenia z życia Miry 

ukazujące jej głębokie oddanie i całkowite poddanie się Panu Krisznie. Było to 

ekscytujące doświadczenie dla wielbicieli, gdy dzieci prezentowały jeden taniec za 

drugim w pięknych kostiumach i zaśpiewały najpiękniejsze bhadżany Miry. 

Bhadżany zakończyły się ofiarowaniem arati o godzinie 6 wieczorem. 

Śri Kriszna Dżanmasztami 

Śri Kriszna Dżanmasztami obchodzono w Prasanthi Nilajam 15 sierpnia 2017 r. z 

wielkim oddaniem. Programy odbywały się zarówno rano, jak i wieczorem. 

Poranny program rozpoczął się o godzinie 8.00 intonowaniem hymnów 

wedyjskich, a następnie instrumentalnym koncertem grupy studentów 

Nadaswarama. Później, zaczynając od melodyjnej interpretacji stotry 

„Madhurashtakam”, studenci zaśpiewali szereg pieśni, m.in. „Ajo kahan se 

Ghanaszjam”, „Tum chahe todo Kriszna mein nahi todongi” (Możesz zostawić mnie 

Kriszno, ale nie opuszczę Cię). Program uświetniły tańce uczniów ze szkół 

podstawowych i gimnazjów. 

W międzyczasie procesja krów prowadzona przez grupy śpiewające Wedy i 

bhadżany weszła do hali Sai Kulwant, gdzie nakarmiono je owocami, podobnie jak 

cielęta, jelonki i pawie. Po ofiarowaniu arati krowom procesja powróciła do 

Gokulam. Ostatnim elementem porannego programu był boski dyskurs 

Bhagawana, którego fragmenty odtworzono z głośników. W swoim przemówieniu 

Bhagawan opisał, w jaki sposób Kriszna chronił Pandawów, ponieważ ich wiara w 

Pana była całkowita. Bhagawan zakończył swój dyskurs bhadżanem: „Gowinda 

Kriszna dżej, Gopala Kriszna dżej”. 

Program popołudniowy składał się z pieśni oddania i patriotycznych z okazji 

bliźniaczych świąt Śri Kriszna Dżanmasztami i 71. Dnia Niepodległości Indii. 

Program, jaki zaprezentowali studenci i pracownicy Wyższej Szkoły Muzycznej 

Sathya Sai Mirpuri, rozpoczął się od patriotycznej pieśni „Dżajati, dżajati Bharata 

mata”, po której wykonano przepiękny utwór instrumentalny na winie. Program 

zakończył się wzruszającą patriotyczną pieśnią „Aji mere watan ke logo” (O moi 

rodacy). 

Ganesza Czaturti 

Głębokie oddanie i pobożność cechowały obchody święta Ganesza Czaturti w 

Prasanthi Nilajam. Program, który odbył się w pięknie urządzonej Sai Kulwant Hall 

w dniu 25 sierpnia 2017 roku, rozpoczął się od występu studentów. Rozpoczynając 

program o godzinie 8.20 rano stotrą „Ganasztakam”, studenci przez prawie godzinę 

zachwycali wielbicieli melodyjnym wykonaniem pieśni i stotr, m.in. „Ganesz 

panczaratnam”, „Sri Ganesza Siwuni Kumara” i kilka klasycznych utworów. 

Studenci zakończyli swoją cudowną prezentację piosenką poświęconą Panu Sai „Sai 

Ram Sai Ram”, ilustrując ją pięknym klipem wideo. Program wzbogacono 

pięknymi tańcami uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 

Później odtworzono boski dyskurs Bhagawana, który wyjaśnił znaczenie 

wielbienia Pana Ganeszy, usuwania wszelkich przeszkód i obdarzania wszelką 
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pomyślnością. Poradził uczniom, aby napełniali swoje serce miłością, zamiast 

nabijać głowę różnymi informacjami. Bhagawan zakończył swój dyskurs 

bhadżanem „Shuklambaradharam, Ganapati mantram, nitjam nitjam bhajo bhajo”. 

Po krótkiej sesji bhadżanowej uczniowie zśpiewali uduchowione bhadżany do 

Ganeszy. 

27 sierpnia 2017 roku odbyła się ceremonia zanurzenia posągów Ganeszy, 

czczonych w instytucjach edukacyjnych Bhagawana, szpitalach i w oddziałach 

aszramu przez studentów, lekarzy i personel aszramu. Pięknie udekorowane posągi 

ustawiono o 4 po południu w Sai Kulwant Hall na zaprojektowanych z 

artystycznym wyczuciem pojazdach o różnych kształtach i wzorach. Chociaż 

wszystkie pojazdy były doskonale zaprojektowane, niektóre z nich szczególnie 

przyciągały uwagę, a mianowicie: lokomotywa, statek, kokos, złoty rydwan, fort 

itp. Grupy uczniów i pracowników zaśpiewały Wedy i bhadżany, wypełniając 

otoczenie świętymi wibracjami. Następnie tętniące życiem tańce wykonali 

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Gdy kapłan mandiru ofiarował arati, 

uczniowie i personel przynieśli posągi przed samadhi Bhagawana, po czym 

wynieśli je z hali, aby przeprowadzić ceremonię ich zanurzenia.  

Pielgrzymka z Orisy 

W dniach 26-27 sierpnia 2017 roku ponad 2000 wielbicieli ze stanu Orisa 

przybyło na dwudniową pielgrzymkę do Prasanthi Nilajam, gdzie przedstawili 

piękny program kulturalny. 

Wyjątkową cechą tej pielgrzymki był przejazd rydwanu, który 14 sierpnia 2017 

roku wyruszył z Puri, świętej siedziby Pana Dżagannatha, przebył dystans ponad 

1600 kilometrów i 25 sierpnia 2017 roku dotarł do Prasanthi Nilajam, szerząc po 

drodze boskie przesłanie Bhagawana. 

Program kulturalny, jaki zaprezentowali wielbiciele z Orisy, składał się z pieśni 

oddania, przedstawienia tanecznego i dwóch krótkich spektakli. Wielbiciele po raz 

pierwszy zaprezentowali trzy nabożne pieśni Odii, których melodia i muzyka 

zachwyciła publiczność. Ich następna prezentacja to pokaz tańca „Miłość rodzi 

miłość”. Ukazał on miłość człowieka do natury w historii dziecka, które zgubiło się 

w lesie i zaprzyjaźniło z ptakami i zwierzętami. Następnie przedstawiono dwie 

krótkie sztuki oparte na prawdziwych wydarzeniach z życia. Pierwsza sztuka 

ukazała wrażliwość Młodzieży Sai, która uratowała nieprzytomnego chłopca 

leżącego na drodze. Druga sztuka pokazała, jak grupa Młodzieży Sai posprzątała 

teren wokół meczetu i zasłużyła na miłość i życzliwość swoich muzułmańskich 

braci, szerząc przesłanie jedności wyznań. Później zaśpiewano bhadżany zakończone 

ofiarowaniem arati. 
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Boskość przenika wszechświat 

 

 
Kiedy zwrócisz swój umysł ku Bogu, który przenika cały wszechświat, umysł 

będzie całkowicie wypełniony Bogiem i nie zobaczysz różnorodności obiektów na 

świecie. Jeśli umysł jest skierowany ku obiektom ziemskim, nie widzisz boskości 

przenikającej wszystkie przedmioty. Wiśwam Wisznu swarupam – cały 

wszechświat jest ucieleśnieniem Pana Wisznu. Bóg jest przyczyną, a wszechświat 

jest skutkiem. Brak zrozumienia przyczyny i skutku powoduje iluzję.   

 
 

Tłum. Grzegorz Leończuk, red. Bogusław Posmyk 


