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AVATAR VANI 

 

 

 

Rozwijajcie niepodzieloną świadomość    
 

 

Człowiek narodził się i wychował w maji, jednak jest tak głupi, że nie pojmuje, 

czym maja jest. Życie jest mają, doczesne przywiązania są mają, rodzina jest mają i 

nawet śmierć jest mają. Wiedząc w pełni, iż życie jest pełne maji, człowiek wciąż 

wpada w jej pułapkę. 

 

MAJA JEST SZATĄ BOGA   

 

Ucieleśnienia miłości!  

Jaki kształt posiada maja (ułuda)? Mówimy o maji, jednak nikt nie zna jej 

kształtu i istoty. Mają jest to, co nie istnieje. Mają jest również to, co dostrzegalne. 

Dlaczego szukasz Boga tu i tam? Czy nie jest obecny w twoim sercu? Bóg jest w 

środku i na zewnątrz. Ekoham bahusjam (Jedyny zechciał być wielością). Bezkształtny 

Bóg przybiera wiele kształtów. Maja jest szatą Boga. Przyjmując tę szatę, Bóg 

przejawia się w wielu kształtach. Człowiek jest omamiony tą mają Boga. Widzenie 

Boga może mieć wówczas, gdy tę ułudę pokona.   

Człowiek powinien rozpoznać olbrzymią moc, jaką ma w sobie     

Maja przejawia się w trzech cechach - sattwie (spokoju), radżasie (zapalczywości) i 

tamasie (gnuśności). Cechują one wszystkie istoty i cały świat. Nikt nie jest od tych 

cech wyłączony. Człowiek może uwolnić się od maji, gdy wykroczy  ponad te 

cechy. Zasadniczo, moha (tj. przywiązanie) jest wytworem owych cech. Przywiązanie 

ma trzy postaci: dhaneszana, dareszana i putreszana (pragnienie pieniędzy, żony i 

potomstwa). Człowiek na tyle zwiększa swą boskość, na ile ogranicza swoje 

przywiązanie.   

Ciało ludzkie zamknięte jest w pięciu koncentrycznych koszach (powłokach): 

annamaja koszy (powłoce związanej z pożywieniem), pranamaja koszy (powłoce 

energii życiowej), manomaja koszy (powłoce umysłu), widźnanamaja koszy (powłoce 

mądrości) i anandamaja koszy (powłoce błogości). Cztery powłoki wspólne są 

wszystkim istotom, zaś powłoka mądrości istnieje tylko u ludzi. A zatem tylko 

człowiek może badać i rozpoznać powłokę mądrości oraz czerpać błogość. Niestety, 
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człowiek tej zdolności odpowiednio nie wykorzystuje i nie jest w stanie odróżnić 

boskości od maji. Doświadcza tylko trzech niższych powłok – powłoki fizycznej, 

energii życiowej i umysłowej; nie dociera do powłoki mądrości, która go może 

poprowadzić do powłoki błogości. Mądrość ta nie jest doczesna, fizyczna ani 

krótkotrwała.  Powinna wypływać ze świętego serca człowieka. Dopiero wówczas 

może on zaznać prawdziwego szczęścia. Jednak człowiek prowadzi żywot tylko na 

poziomie powłok fizycznej, energii życiowej i umysłowej, które go pogrążają w maji. 

Nie potrafi zatem rozpoznać olbrzymiej siły, jaka w nim jest.   

Współczesny system oświaty tworzy nieograniczone pragnienia  

Są dwa rodzaje poszukiwaczy – ci, co uważają, że Bóg ma jakąś postać i inni, 

którzy myślą, że jest bezkształtny. Jednak Bóg jest tylko jeden. Wraz z deszczem 

może być grad. Wskutek chłodu woda deszczowa przybiera postać gradu, a na skutek 

ciepła ten grad rozpuszcza się do postaci wody. Zasadniczym tworzywem jest jednak 

tylko woda. Grad jest mają, a woda to Boskość.  Woda istnieć może bez gradu, 

jednak gradu bez wody nie można utworzyć.  

Czy ktoś może wędrować bez podążającego za nim cienia? Boskość i maja są 

nierozłączne. Są niczym obiekt i jego odbicie, niczym światło i cień. Człowiek 

podejmuje duchowe ćwiczenia, aby odróżnić maję od Boskości. Podąża 

dziewięcioma ścieżkami oddania: śrawanam (słuchanie), kirtanam (śpiewanie), 

Wisznu smaranam (rozmyślanie o Wisznu), padasewanam (służenie Jego lotosowym 

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

sneham (przyjaźń), atma niwedanam (poddanie się atmie). Kto wszakże słucha, 

śpiewa, oddaje cześć itd.? Tylko człowiek. Ale człowiek jest jak aktor na scenie 

świata. Świat jest sceną, wszyscy są aktorami, a Reżyserem jest Bóg. Życie oparte być 

musi na Jego kierownictwie.  

Dawniej, gdy ludność świata liczyła jedynie miliard, większość ludzi kroczyła 

duchową ścieżką. Podejmowali ćwiczenia duchowe, aby osiągnąć boskość i 

wyzwolenie. Uważając ludzkie życie za przelotne niczym bańka wodna, dążyli oni do 

poznania wiecznej prawdy. Teraz ludność wzrosła do 6 miliardów.  Ludność 

powiększyła się, jednak pragnienie wyzwolenia zmniejszyło się. Przyczyną jest 

współczesny system oświaty. Ten system oświaty wytwarza w człowieku 

nieograniczone pragnienia. Nie zaszczepia pragnienia wyzwolenia. Uczniowie i 

studenci, wychowawcy i opiekunowie oświaty, wszyscy walczą o spełnienie swoich 

doczesnych pragnień. Pierwszym planem studenta jest podjąć takie studia, które mu 

zapewnią majątek i wysokie stanowisko. Jedynym celem wykształcenia jest zarobek. 

Czy oświata przeznaczona jest tylko do napełniania brzucha? Sam żołądek nie jest 

ważny, ważniejsze są głowa i serce. Co jest obowiązkiem głowy? Jej obowiązkiem 

jest nie tylko zapewnianie wam pracy i biznesu. To prowadzi do prawritti 

(przywiązania do ziemskich rzeczy). Świat jest w istocie ułudą. Ścieżka prawritti 

prowadzi do ułudy. Świat nie jest niczym innym jak snem.   

Wszystko, co podlega zmianie, jest mają  
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Gdy śnimy, uważamy sen za rzeczywisty, zapominając o przeżyciach ze stanu 

jawy. Jednak sen ten jest prawdziwy, dopóki się nie obudzimy. Podobnie wszystkie 

przeżycia ze stanu jawy są prawdziwe, dopóki nie pójdziemy spać. Jeden to sen 

dzienny, a drugi to sen nocny. Żaden z nich nie jest prawdziwy. Prawdziwy jesteś 

tylko ty, będący świadkiem tych obu stanów.  Jesteś wszechobecny, jesteś prawdą, 

jesteś boski. Świat jest wytworem maji. Nazywasz jakiś dom swoim. Ale kiedy go 

sprzedasz, twoje są jedynie pieniądze; dom nie jest już twój. Kiedy złożysz w banku 

pieniądze, twoja jest tylko książeczka czekowa. Wszystko podlega więc zmianie , jak 

przepływające chmury. Wszystko, co jest przejściowe niczym przepływające chmury, 

jest mają. Człowiek dumnie się uśmiecha, trzymając w ręku 100-rupiowy banknot. 

Banknot śmieje się i mówi: „Głupi człecze, myślisz, że należę do ciebie. Zanim 

trafiłem w twoje ręce, należałem do mnóstwa ludzi. Jak długo zostanę z tobą? Nigdy 

nie zostaję z jedną osobą długo. Taką mam naturę”.  Wszystko, co ulega zmianie, 

jest mają. Jednak człowiek uważa wszystko, co się zmienia, za prawdziwe. Złudzenie 

to jest oznaką jego ciemnoty.  

Ocean jest stabilnym zbiornikiem wody, wszakże jego powierzchnia ciągle drży 

niespokojnie. Dzieje się tak z powodu wiatru. Kiedy wiatru nie będzie, nie będzie fal. 

Ale fale nie są różne od wody. Jedna i jedyna Boskość przybiera różne kształty i jawi 

się jako wiele istot. Głowę domu syn nazywa ojcem, żona mężem, ojciec synem, a 

wnuk dziadkiem. Podobnie, tego samego Boga niektórzy nazywają  Brahmanem, a 

inni atmą. Niektórzy zwą Go Rama, Kriszna, Jezus lub Allah. Opierając się na swych 

wiarach i uczuciach, ludzie nadają Bogu różne imiona.   

Religii jest wiele, jednak cel jest jeden. 

Ubrań jest wiele, jednak przędza jest jedna.  

Klejnotów jest wiele, jednak złoto jest jedno.   

Krów jest wiele, jednak mleko jest jedno.   

Kwiatów jest wiele, jednak nabożeństwo jest jedno.    

Istot jest wiele, jednak atma jest jedna.    

Nie może być różnic takich jak nabożeństwo jaśminowe czy nabożeństwo różane. 

Kwiaty są różne, ale nabożeństwo jest to samo. Ludzie oddają cześć Bogu i 

wypowiadają Jego różne imiona, jak Narajana, Gowinda, Madhawa itd. Jeden Bóg 

ma tysiące imion. Gdy rozpoznamy tę prawdę, będziemy wolni od ułudy. Zasadniczą 

rzeczywistością wszystkiego są Sat (prawda) i Czit (świadomość). Gdy rozumie się to 

i tego doświadcza, nie może być mowy o zmartwieniu czy smutku. Przed ślubem  nic 

nie wiedziałeś o swojej żonie ani o jej cierpieniach. Jednak pięć minut po ślubie 

wielce się niepokoisz, kiedy przechodzi jakiegoś rodzaju ból. Obywasz się nawet bez 

jedzenia przez wzgląd na nią. Jak pojawił się ów związek i owo zainteresowanie? 

Wcześniej się nią nie interesowałeś ani ona tobą. Ból i przyjemność są wywoływane 

przywiązaniem. W strumieniu czasu istoty się spotykają i rozdzielają. Życie ludzkie 

jest pełne przywiązań i odwiązywań. I jedno i drugie to nic innego jak maja.   
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Pokonanie przywiązania prowadzi do wyzwolenia    

Oto mały przykład. Jest to wspólne doświadczenie ludzi na całym świecie. 

Oglądacie jakiś film. Nie zwracacie w ogóle uwagi na ekran, który pozostaje przez 

całe przedstawienie bierny. Ciekawią was jedynie obrazki, które przychodzą i 

odchodzą. Na ekranie widzicie różne obrazki. Pojawia się aktor i płacze. Gdy aktor 

płacze, wy także płaczecie. Aktor płacze, aby zarobić pieniądze, a wy wydajecie 

pieniądze, idziecie do kina i popadacie w płacz. Obrazy przychodzą i odchodzą, ale 

ekran jest ten sam. Ekran jest prawdą, a obrazy - przychodzące i odchodzące - są 

ułudą. Ale ekran i obraz są nierozdzielne. Nie możecie zobaczyć obrazu bez ekranu. 

Narodziny i śmierć są także jak te obrazy. Punarapi dźananam punarapi maranam (O 

Panie, zostałem porwany w to koło powtarzających się narodzin i śmierci). Prawda jest 

jak ów ekran, a wszystkie obrazy są ułudą.  

Upaniszada mówi: Sarwam Wisznumajam dźagat (Wisznu przenika cały 

wszechświat). Prawda jest w stałym związku z mają, czyli ułudą. Człowiek musi starać 

się wykroczyć ponad maję, aby umocować się w boskości. Jednak dzisiaj człowiek 

otoczony jest wszelkiego rodzaju złudzeniami. Złudzenia te są spowodowane mohą 

(przywiązaniem). Mokszę, czyli wyzwolenie osiąga się wówczas, gdy pokona się 

wszystkie przywiązania.  Moha kszaja ewa moksza (moksza to zniszczenie 

przywiązania). Moksza nie jest czymś zstępującym z nieba; nie jest czymś 

wyłaniającym się z ziemi. Według świętych pism mokszą jest usunięcie zasłony 

niewiedzy.  

Niewiedza to inna nazwa mohy. Opiera się ona na trzech zasadniczych cechach, 

znanych jako sattwa, radźas i tamas. Jak długo jest się uwikłanym w którąkolwiek z 

tych cech, nie można uświadomić sobie zasady boskości, będącej ponad wszystkimi 

cechami. Bóg jest ponad wszelkimi cechami, dlatego nazywany jest  Nitjanandam, 

parama sukhadam, kewalam dżnianamurtim, dwandwatitam, gagana sadriszam, 

tattwamasjadi lakśjam, ekam, nitjam, wimalam, aćalam, sarwadhi sakśibhutam, 

bhawatitam, trigunarahitam (Bóg to ucieleśnienie wiecznej błogości, absolutnej 

mądrości, ponad przeciwieństwami, rozszerzalny i rozprzestrzeniający się niczym niebo, 

to cel wskazany przez mahawakję Tat Twam Asi, jedyny bez drugiego, wieczny, czysty, 

niezmienny, świadek wszystkich działań rozumu, ponad wszelkimi możliwościami 

umysłu i trzema cechami: sattwą, radźasem i tamasem). 

Idźcie ścieżką duchowości   

Załóżmy, że wchodzisz do pokoju luster. Wszędzie wokół ujrzysz swoje wizerunki. 

Jako istota rozumna wiesz, że wszystkie są twoimi własnymi odbiciami. Jednak 

kiedy do pokoju luster wchodzi pies, uważa te odbicia za jakieś obce, próbujące go 

napastować psy i zaczyna walczyć z tymi wizerunkami. Lustra pękają, a każdy 

odłamek jawi się jako oddzielny pies. Ten, kto uważa świat za zintegrowaną istotę 

Boga, właściwie jest Bogiem. Rozpoznaje jedność w różnorodności we wszystkich 

obiektach na świecie. Ten, kto uważa świat za złożony z fragmentów różnych 
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obiektów, ma widzenie zaburzone bądź odwrócone. Nie jest lepszy od psa. Tego 

rodzaju dzielące wszystko spojrzenie na świat jest spowodowane ułudą.  

Czy może być obecny strach u osoby, która uważa wszystkich za jedno? Jedynie 

dzielący umysł będzie się bał. Gdy nie ma strachu, nie ma ułudy. Bóg jest ponad 

cechami, a mimo to jest w nich obecny. W garnku jest glina, jednak w glinie nie ma 

garnka. Garnek otrzymał nazwę z powodu swojego kształtu. Podobnie, chociaż w 

Bogu nie ma żadnych cech, to wszystkie cechy są w Nim zawarte. Bóg jest wieczny, 

beznamiętny, zawsze czysty, nie ma określonego imienia ani kształtu. Tam, gdzie jest 

kształt, jest imię/nazwa. Tam, gdzie są kształty, jest przyroda. Imiona i kształty wiążą 

się z głową, natomiast cechy takie jak satja, daja, prema, sahana, samadriszti 

(prawda, współczucie, miłość, cierpliwość i spokój umysłu) wiążą się z sercem. Nie 

mają żadnej postaci ani kształtu. Wiążą się z niwritti (duchowością). Człowiek 

powinien starać się zmienić swe nastawienie prawritti (przywiązanie do rzeczy 

doczesnych) na niwritti. Właśnie na tym polega sadhana.   

 Zewnętrznie zorientowany umysł człowieka przeszkadza mu w wybraniu 

ścieżki niwritti. Umysł jest jak pies, który ci nie pozwoli pozostawać stałym. 

Upaniszada mówi w tym względzie:  Mano mulam idam dźagat (umysł jest 

podstawą całego świata). Człowiek (ma-ni-si) to w rzeczywistości ten, kto zapanował 

nad umysłem. Ten, kto stał się niewolnikiem umysłu, może być traktowany 

odwrotnie (si-ni-ma) albo cinema (kino). Mówi się: Manah ewa manuszjanam 

karanam bandhamokszajo (umysł jest przyczyną niewoli i wyzwolenia człowieka).  

Ciała są różne. Imiona i postaci są różne. Jednak zasada boska we wszystkich jest 

tylko jedna. Dopóki nie rozumiemy tej prawdy, pozostajemy w ułudzie. Świat jest 

ułudą, wszystkie ziemskie związki są ułudą i ułudą jest rodzina. Głupi ludzie nie 

pojmują tej ułudy. Rodzą się w ułudzie, w ułudzie wzrastają i umierają w ułudzie, 

nie pojmując prawdy. Kiedy zaznajemy jedności we wszystkich rzeczach, oznacza to, 

że osiągnęliśmy pradźnianam, czyli najwyższą świadomość.   

Człowiek rodzi się w społeczeństwie, wzrasta w społeczeństwie i w 

społeczeństwie umiera. Nie czyni jednak wysiłków żeby poznać istotę 

społeczeństwa.  Prawdziwą istotą ludzką jest ten, kto stara się poznać samego 

siebie. Czy węża można zabić po prostu pocierając mrowisko [w głębi którego się 

kryje]? Człowiek dla zrozumienia swojej prawdziwej istoty musi dociekać głęboko 

we własnym wnętrzu. Jak może nazywać siebie istotą ludzką bez znajomości samego 

siebie? Może być istotą ludzką z wyglądu, jednak nie jest nim w rzeczywistości, jeżeli 

nie działa zgodnie ze swoją ludzką naturą.  

Czy wszystkie zielone ptaki potrafią mówić jak papuga?    

Czy wszystkie owady pełzające po kwiatach mogą stać się trzmielami?  

Czy ogromna świnia może stać się słoniem?   

Czy ten, kto nie wie nic o samym sobie, może zdobyć znajomość Jaźni?   

Ważna nie jest forma. Ważne jest zachowanie, ważne są przyzwyczajenia, ważna 
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jest dyscyplina. Prawdziwym wielbicielem jest ten, kto przestrzega dyscypliny. 

Prawdziwą istotą ludzką czynią człowieka: dobre zachowanie, dobre 

przyzwyczajenia i ścisła dyscyplina. 

.– Orędzie Bhagawana wygłoszone w sali Sai Śruti w Kodaikanal 23 kwietnia 1993 roku.   

 

 

 

Uroczystości w Prasanthi Nilayam 

 

Święto Onam  

Prawdziwego ducha Onam czuło się w dniach 2-4 września 2017, kiedy to 

Organizacja Sewy Śri Sathya Sai z Kerali przeprowadziła w Prasanthi Nilayam 

trzydniowe obchody tego święta i dała w owym czasie cały wachlarz występów 

muzyczno-kulturalnych.   

1 dzień, 1 - 2 września 2017  

Pierwszym punktem programu owych obchodów - o poranku 2 września - był 

koncert muzyki nabożnej Mahalakshmi Sisters- Kumari Parwati Narajanan i Kumari 

Pudży Narajanan. Uzdolniony duet napełnił całe otoczenie głębokim oddaniem, 

melodyjnie wykonując wiązankę utworów nabożnych, które objęły „Kurai ondrum 

illai” (Nie mam żadnych żalów) w języku tamilskim, „Thirindźonnu nokkane Swami” 

(Proszę spójrz za siebie i zobacz mnie, Swami) w języku malajalam, „Hej śjama 

sundara”, bhadźan w hindi oraz kilka utworów klasycznych.   

Pierwszym uroczystym wydarzeniem wieczoru było wnikliwe przemówienie 

dr Lathy, zastępczyni rektora Uniwersytetu Naukowo-Technicznego w Cochin, która 

opowiedziała o swoich doznaniach boskosci Bhagawana i opisała, jak Bhagawan 

prowadzi ją na każdym kroku życia i uczy ją prawdziwego znaczenia adwajty - 

poprzez wykorzenianie ego, a wzmacnianie w niej pewności siebie.   

Po jej przemowie sprawozdanie dotyczące Programu Rehabilitacyjnego Śri Sathya 

Sai przedstawił dr Anand Mohan, stanowy koordynator tego programu. Wyjaśnił 

on, jak Organizacja Sai z Kerali zapewnia konieczną pomoc pacjentom operowanym 

na serce w superspecjalistycznych szpitalach Śri Sathya Sai, Prasanthigram oraz 

Whitefield (Bengaluru).  

Ostatnim wydarzeniem wieczoru był koncert muzyki nabożnej, z jakim wystąpił 

znany śpiewak Śri Pandalam Suresz. Rozpocząwszy utworem „Mahaganapati”, na 

blisko godzinę oczarował słuchaczy różnorodnymi utworami nabożnymi, wśród 

których znalazły się „Swagatam Kriszna”, „Wande Keszawam karunakaram” 
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(Pozdrawiam współczującego Pana Krisznę) oraz zawsze lubiane bhadźany 

„Wanamali Radha ramana girdhari Gowinda” oraz „Hum sab milkar mangal gajen 

Sai Bhagawan Sathya Sai Bhagawan”.  

Następnie odbyły się bhadźany, zakończone wykonaniem arati. W ten sposób 

dobiegł końca pierwszy dzień obchodów Onam.   

2 dzień - 3 września 2017   

Na uroczystości poranne 3 września złożyły się: piękne taneczne przedstawienie 

teatralne w hali Sai Kulwant oraz Sai Gajatri Homam w hali Purnaćandra. 

Przedstawienie „Draupadi – symbol macierzyństwa”, w wykonaniu dzieci Bal Wikas 

z okręgu Alleppej w stanie Kerala, ukazało różne wydarzenia z życia Draupadi, 

posługując się przejmującymi, żywymi tańcami, uwidoczniającymi jej rzadkie cechy: 

dobroć, prawość i wytrwałość oraz  pokazującymi jej niezrównane oddanie oraz 

pełne poddanie się Panu Krisznie.   

Wielu bhaktów wzięło udział w Sai Gajatri Homam, które rozpoczęło się o godz. 

10.30 rano, a zakończyło purnahuti (końcową ofiarą) o 12.15 w hali Purnaćandra.   

Wachlarz pieśni i tańców uczniów Śri Sathya Sai Widja Wihar z Aluwy napełnił 

całe otoczenie nabożnym i patriotycznym duchem, kiedy przedstawili zdarzenia z  

życia Adi Śankary, Pundariki i Pana Ramy, aby pokazać swą miłość i cześć dla 

własnej matki i kraju macierzystego w tanecznym przedstawieniu teatralnym 

„Matka i Ojczyzna”. Wystąpili z nim po południu 3 września. Znakomita gra 

aktorów, dobra choreografia i odpowiednie wsparcie medialne sprawiły, że 

przedstawienie robiło duże wrażenie.   

3 dzień - 4 września 2017 

W dzień święta Onam - 4 września - hala Sai Kulwant była pięknie przystrojona 

kwiatami, flagami, proporcami, barwnymi parasolami i ozdobami z Kerali. 

Uroczystości poranne rozpoczęła śpiewaniem Wed o godz. 8 Kerala Veda Group. 

Potem muzycy z Kerali wykonywali Panćawadjam.  

Następnie odbył się koncert nabożny znakomitego śpiewaka klasycznego Śri 

Abhirama Unni. Rozpocząwszy pięknym wykonaniem „Mahaganapatim”, zaśpiewał 

on cały wachlarz utworów, wśród których znalazły się: „Śambo śankar daja karo” 

(Panie Siwo, obsyp swoją łaską), „Gowinda Gopala Narajana Hari”, „Kriszna ni 

begane baro” (O Kriszno, przybądź wkrótce), zakończył zaś lubianą pieśnią w języku 

telugu „Brahmamokkate para Brahmamokkate” (Bóg jest jeden).  

Potem miały miejsce krótkie bhadźany, zakończone wykonaniem arati.   

W pomyślny dzień Onam Organizacja Sewy Śri Sathya Sai przygotowała dla 

wszystkich wielbicieli wspaniały obiad w stołówce południowoindyjskiej. 

Uroczystość popołudniową rozpoczęło przemówienie sędziego P.B. Suresza 

Kumara, który opowiedział o swoich przeżyciach związanych z Bhagawanem Babą i 

powiedział, jak Swami pomaga mu w wykonywaniu obowiązków zawodowych 
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sędziego i jak prowadzi go w bardzo trudnych przypadkach.   

Następnie słuchacze zostali pobłogosławieni boskim orędziem Bhagawana, który 

odtworzono przez urządzenia nagłaśniające. Bhagawan naświetlił w nim 

poświęcenie i poddanie się Mahabalego i wezwał bhaktów , by przyswajali sobie 

dobre cechy i upowszechniali je na świecie. Wezwał też wszystkich do przestrzegania  

Dajwa priti, papa bhiti i sangha niti (miłość do Boga, strach przed grzechem i moralność 

w społeczeństwie) i unikania szaleństwa na punkcie pieniędzy, co wywołuje wiele zła. 

Bhagawan zamknął orędzie bhadźanem „Prema mudita manase kaho Rama Rama 

Ram”, który chóralnie powtarzano z wielkim oddaniem.   

Po tym przemówieniu Bhagawana rozdano złote medale zwycięzcom zawodów w 

pisaniu eseju, przeprowadzonych w tym roku, w których wzięło udział 40 tysięcy 

uczniów z 1300 instytucji oświatowych z Kerali. 

Końcową częścią obchodów Onam byl koncert - fuzja muzyczna „Duchowe Fale 

Bala Lil” Śri Balabhaskara i jego zespołu. Przedstawiając wiązankę utworów 

klasycznych oraz lubianych utworów nabożnych, np. „Kriszna ni begane baro”, 

„Parthiśwari dźagat dźanani”, muzycy urzekli słuchaczy pięknym połączeniem 

muzyki i melodii.     

Następnie odbyły się bhadźany, zakończone o godz. 7 wieczór wykonaniem arati. 

W ten sposób dobiegły szczęśliwego końca obchody święta Onam w Prasanthi 

Nilayam.  

Pielgrzymka z Madhya Pradesh i Chhattisgarhu 

Ponad 2,5 tysiąca wyznawców przybyło 9 września na dwudniową pielgrzymkę ze 

stanów Madhya Pradesh i Chhattisgarh. W ramach pielgrzymki uczestnicy wystąpili 

z pięknymi przedstawieniami teatralnymi.   

9 września dzieci Bal Wikas z obu tych stanów odegrały teatrzyk „Ćajtanja 

Mahaprabhu” o znakomitym życiu tego wielkiego bhakty Pana Kriszny, który 

rozpowszechniał namasankirtan (tj. śpiewanie imienia Boga) jako najskuteczniejszy 

w kalijudze środek do uświadomienia sobie Boga. Przedstawienie, zapoczątkowane 

radosnym tańcem dzieci Bal Wikas w scenie narodzin Ćajtanji Mahaprabhu, ukazało 

główne wydarzenia z jego życia, obejmujące cuda z dzieciństwa, zwycięstwo nad 

współzawodniczącym z nim uczonym, wtajemniczenie przez jego guru Iśwara Puri 

oraz końcowe połączenie się z Panem Kriszną w świątyni Pana Dźagannathy. 

Uwznioślający temat, dobra gra aktorska dzieci i znakomite wsparcie multimedialne 

sprawiły, że teatrzyk był cudowny.   

Drugi spektakl zaprezentowany przez dzieci Bal Vikas 10 września 2017 r. ukazywał 

historię życia Ahiljabai Holkar, która rządziła niegdyś regionem indyjskim Malwa w 

XVIII wieku. Przedstawiając główne wydarzenia z jej życia, dramat przyniósł ważne 

cechy tego zdolnego administratora i idealnej kobiety-władcy minionych lat. 

Znakomity scenariusz, reżyseria, doskonałe dialogi i odpowiednie wsparcie 

multimedialne w tle sprawiły, że spektakl był historycznie realistyczny i malowniczy. 
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Piękno przedstawienia wzmogły porywające tańce dzieci.   

 

Pielgrzymka z Telangany    

Ponad 1500 wielbicieli przybyło na dwudniową pielgrzymkę (16-17 września '17) 

do Prasanthi Nilayam z okręgów Mahabubnagar, Wanaparthy, Nagarkurnul i Gadwal 

w Telaganie. Podczas obu tych dni przedstawili program muzyczno-kulturalny.  

16 września wystąpili z wachlarzem pieśni nabożnych, śpiewanych z wielkim 

uczuciem, które objęły utwory: „Manasa bhadźare Gopalam” (o umyśle, śpiewaj imię 

Gopala), „Narajana Sai Narajana”, „Talli tandri niwe” (Ty jesteś mi matką i ojcem), 

napełniając całe otoczenie nabożnym żarem. 

Dzieci Bal Wikas z tych okręgów zagrały 17 września przedstawienie teatralne „Boski 

osąd”. Pokazało ono, jak głęboka wiara i oddanie pewnego wielbiciela Sai rozwiały 

wątpliwości sceptyków i jak Bhagawan ukazał się jemu oraz innym po szczerej 

modlitwie. Ozdobione pięknymi tańcami dzieci Bal Wikas, przedstawienie naświetliło 

wartości, jakimi są wiara i oddanie.  

 

 

 

 

 

Z naszych archiwów 

 

UMIEŚĆ BOGA NA OŁTARZU SWOJEGO SERCA     
 

Uwolnij się od swoich demonicznych cech   

 

Główną zasadą kultury Bharatu jest rozumienie jedności w różnorodności i jej 

doświadczanie. Dziś jednak człowiek wyobraża sobie różnorodność w jedności. 

Zapomniał o zasadzie równości i na skutek tego stał się niespokojny. Jedność w 

różnorodności to podstawowa prawdą, którą należy rozpoznać. Od niepamiętnych 

czasów Bharatijowie czynią zgodne wysiłki ku zrozumieniu tej prawdy i jej 

doświadczaniu.   

 

Tylko miłość jest nieśmiertelna  

Pewnego razu Ćajtanja Mahaprabhu zwrócił się do matki o pozwolenie na studia. 
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Matka rzekła: „Mój drogi, na tym świecie są różne rodzaje wykształcenia, ale służą 

tylko do zarobku, a nie dla życia. Prawdziwe wykształcenie to tylko  adhjatmika widja 

(wykształcenie duchowe). Jest nieśmiertelne i nie ma żadnych ograniczeń. Jest też 

niezmienne we wszystkich trzech okresach czasu. Staraj się, aby zdobyć takie 

wykształcenie”. Od owego dnia Ćajtanja chodził tu i tam, krzewiąc na każdej ulicy i w 

każdej wiosce skuteczność śpiewania boskiego imienia. O każdym czasie i we 

wszystkich okolicznościach śpiewał imię Pana Kriszny. Jego przesłanie dla ludzkości 

było proste, a mimo to głębokie.  

Człowiek powinien porzucić wrogość i rozwijać miłe stosunki z bliźnimi. To 

najważniejsze wykształcenie, jakie musi zdobyć. Rozwijanie nienawiści do innych i 

prowadzenie samolubnego życia jest oznaką złudzenia i demoniczną cechą. Dlaczego 

„Purusza Sukta" głosi: Sahasra sirsza Purusza? To znaczy, że Bóg nie jest jakimś 

oddzielnym istnieniem. Jest Samaszti Swarupą (postacią kosmiczną). Obecny jest we 

wszystkich istotach. Kiedy Bóg jest blisko człowieka, dlaczego ten cierpi z powodu 

złudzenia i staje w życiu w obliczu trudności? Bóg znajduje się stale na ołtarzu 

ludzkiego serca. Jest wszechprzenikający.  Człowiek może z pewnością Go zobaczyć, 

dotknąć Go, jak też z Nim rozmawiać. Brakuje mu wszakże determinacji i tęsknoty do 

Boga. Dlatego cierpi.   

Ćajtanja tak modlił się do Pana Narajany: „O Panie, przenikasz wszystko. Jesteś 

panem wszystkich istot. Panujesz nad całym wszechświatem. Jesteś zasadą życia. Nie 

dążę do osiągnięcia Wajkunty, Kajlasy czy Swargi (nieba), ani nie pragnę wyzwolenia. 

Pobłogosław mnie miłością, żebym mógł Cię kochać”. 

Gdy Ćajtanja modlił się w ten sposób, głos niebiański powiedział: „Tathastu” (niech 

tak będzie). Dogłębne doczesne wykształcenie, jakie można mieć - i niezmierna moc, 

jaką można być obdarzonym - z upływem czasu przeminą. Tylko miłość jest 

nieśmiertelna. Dlatego miłość powinno się uważać za istotę życia. Ćajtanja modlił się 

do Kriszny o pobłogosławienie go taką wieczną miłością. Kajlasa, Wajkunta i Swarga 

są jak pomniejsze biura Boga. Ćajtanję nie interesowało dotarcie do nich. Rozpoznał, że 

poprawnym adresem Boga jest hridaja (serce). Pomodlił się: „O Panie, wiem, że jesteś 

na ołtarzu mojego serca. Zechciej pobłogosławić mnie takim doznaniem”.  

Poniechaj złego towarzystwa  

Pan Kriszna udał się w towarzystwie Satjabhamy, aby stoczyć walkę z demonem 

Narakasurą. Nastąpił gwałtowny bój i demon zginął z rąk Satjabhamy. Będąc 

wszechpotężnym, Kriszna mógł zabić Narakasurę bez pomocy Satjabhamy. Dlaczego 

więc przyjął jej pomoc? Narakasura, będąc podłym demonem, nie zasługiwał nawet na 

śmierć z rąk Kriszny. Ponieważ poddał nieopisanemu cierpieniu tysiące kobiet, Kriszna 

postanowił, żeby zabiła go kobieta. Narakasura uwięził tysiące pasterek, które były 

wielkimi wielbicielkami Pana. Były one ucieleśnieniem miłości i bezustannie o Nim 

rozmyślały. Po zabiciu Narakasury, Kriszna obdarzył je wolnością. Właśnie w 

odniesieniu do tego święty Thjagaradźa wychwalał Pana, mówiąc: „Obroniłeś 

szesnaście tysięcy gopik”.  
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Przebywanie w towarzystwie nikczemnych zawsze jest niebezpieczne. Dlatego 

powiedziane jest:  

Tjadźa durdźana samsargam,  

Bhadźa sadhu samagamam,  

Kuru punjam ahorathram, 

Smara nitjamanitjatam.   

 (Poniechaj złego towarzystwa, przyłącz się do dobrego towarzystwa, dniem i nocą 

dokonuj chwalebnych czynów i pamiętaj, co jest przemijające, a co wieczne). 

Powinniście postanowić iść taką świętą ścieżką i krzewić zasadę miłości wśród 

wszystkich.  

Jakie jest wewnętrzne znaczenie uśmiercenia Narakasury? ‘Nara’ oznacza 

nieśmiertelną zasadę atmiczną. Kiedy w człowieka (narę) wstępują cechy asury 

(diabła), staje się on Narakasurą. W takiej osobie są jedynie złe cechy i złe uczucia. Nie 

przyłącza się on do towarzystwa szlachetnych. Nie czyni wysiłków, żeby dotrzeć do 

Boga. Wchodzi w przyjaźń tylko z nikczemnymi. Taka umysłowość jest skutkiem złych 

czynów popełnionych w ciągu wielu żywotów.     

Dziś człowiek jest pod wpływem złudzenia, iż jest wysoce wykształcony. W istocie 

zdobył nie widję (wykształcenie), a tylko awidję (niewiedzę). Jak można kogoś nazwać 

wykształconym, jeżeli nie postępuje dobrze i nie przystaje do dobrego towarzystwa? 

Rawana zdobył wszelkie rodzaje wiedzy, tak jak Rama. Jednak inaczej niż Rama, 

przystał do złego towarzystwa, żywił złe myśli i oddawał się złym czynom. Dlatego 

ludzie mają głęboki szacunek dla Ramy, a Rawanę potępiają.   

Każdy jest szanowany bądź wyśmiewany na podstawie własnego postępowania. 

Nie powinno się prowadzić samolubnego życia. Gdziekolwiek ma miejsce jakieś dobre 

działanie, gdziekolwiek odbywa się jakieś spotkanie modlitewne, bierz w nim udział. 

Są jednak ludzie, którzy oddają się złym czynom i nie przyłączają się do dobrego 

towarzystwa. Jaki pożytek jest z takiego życia? Odnosząc się do tego święty 

Purandaradasa rzekł: 

O Panie! Choć mają oczy, ludzie są zaprawdę ślepi, gdyż nie tęsknią za ujrzeniem 

Twojej postaci. Choć obdarzeni uszami, głusi są na Twoje nauki. Choć jest w nich 

Bóg, utopili się w doczesnym życiu. Czyż można opisać ich nieszczęście?    

Człowiek powinien pojąć prawdę, że Bóg jest we wszystkich istotach i zachowywać 

się stosownie do tego. To jego najważniejszy obowiązek. Nie tylko powinien rozmyślać 

o Bogu, ale również opiewać Jego chwałę.  Kiedy Narakasura został uśmiercony, w 

jego królestwie zapanowało wielkie święto. Póki żył, serca ludzi pogrążone były w 

ciemności. Kiedy został w końcu zabity, wszędzie nastało wielkie święto. Razem z jego 

śmiercią uległa rozproszeniu ciemność niewiedzy i nienawiści. Ludzie uczcili 

symbolicznie to wydarzenie zapaleniem lamp. 

W ciemności żyć lubią jedynie nietoperze, nie ludzie. Nie powinniście żyć jak 
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nietoperze, w ciemnościach niewiedzy.  

Niektórzy ludzie wydają się na pozór sattwicznej (pogodnej) natury, jednak są pełni 

podłych cech. Powinieneś wystrzegać się ich. Nie powinniście być ani przez chwilę w 

złym towarzystwie. W dawnych czasach ludzie trzymali się z dala od demonów i 

demonicznego zachowania. Hiranjakasipu robił, co mógł dla powstrzymania swego 

syna Prahlady przed śpiewaniem boskiego imienia Pana Narajany. Ale Prahlada 

zawsze był zatopiony w rozmyślaniu o Panu. Prahlada drogi był Panu Narajanie, choć 

jego ojciec Hiranjakasipu był drogi demonom. Był władcą. Jakiego rodzaju władcą? 

Władcą nikczemnych cech i złych czynów. Idźcie za wzorcem ustanowionym przez 

Prahladę i uświęcajcie czas rozmyślaniem o Panu.   

Prawdziwym oddaniem jest urzeczywistnienie atmy  

W dzisiejszym świecie rośnie liczba działań demonicznych. Nie można znieść takich 

obrazów ani słuchania o nich. Nie ulegajcie temu. Umieśćcie w swoim sercu Boga. Jest 

powiedziane: Iśwara sarwa bhutanam (Bóg jest mieszkańcem wszystkich istot). 

Rozwijaj taką mocną wiarę. Jad bhawam tad bhawati (jakie uczucia, taki jest skutek).   

Drodzy uczniowie i studenci!   

Dziś jest dzień, w którym został uśmiercony Narakasura.  Co oznacza to wydarzenie? 

Oznacza zabicie demona w człowieku. ‘Nara’ znaczy człowiek, a ‘asura’ - demon. Ten 

demon istnieje w każdej istocie ludzkiej. Żeby zabić tego demon, nie jest konieczne 

zdobywanie wielkich astr i śastr (broni). Człowiek jest nazywany ‘nara’, bo jest w nim 

atma. Atma jest ucieleśnieniem miłości. Demony można zabić tylko miłością. Dlatego 

uświadomcie sobie atma tattwę (zasadę atmy) i rozwijajcie miłość. To prawdziwe 

bhakti (oddanie).   

Napełniaj serce miłością 

Jaki jest cel życia ludzkiego? Jedzenie, picie oraz wędrowanie tu i tam?  Nie, nie. Od 

istoty ludzkiej nie tego się oczekuje. Musimy dawać wyraz obecnym w nas wartościom 

ludzkim. Trzeba je upowszechniać. Muszą stać się częścią naszego życia codziennego i 

być odzwierciedlone w naszym zachowaniu. Jeśli są tylko rozpowszechniane - a nasze 

zachowanie nie odzwierciedla ich - jest to próżne ćwiczenie. Stąd też musimy 

uświadomić sobie wewnętrzne znaczenie różnych świąt i stosownie do tego działać.   

Ucieleśnienia Miłości!   

Waszym obowiązkiem jest dzisiaj zniszczenie demonicznych cech w sobie. Wszędzie 

srożą się złe myśli i złe czyny. Nie możesz pozostawać zwykłym świadkiem tych 

wydarzeń. Pokładając wiarę w Bogu, musisz walczyć ze złymi siłami jako istota ludzka. 

Musisz dowieść swojego ludzkiego stanu, zdobyć sobie imię dobrego człowieka. Tylko 

to się liczy. Wszystkie inne nabytki są bezwartościowe. Zostaje jedynie dobry człowiek. 

Każdą chwilę życia powinno się poświęcać na praktykowanie dharmy (prawości) i 

zdobywanie kirti (dobrego imienia). Napełniajcie każdą komórkę swojego ciała duchem 

Prawdy.   

Naraka Ćaturdasi to dzień, w którym postanawiacie uwolnić się od swoich złych cech 
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i iść ścieżką prawości. Dipawali czci się dziś jako święto świateł, połączone ze 

strzelaniem z petard i pokazem sztucznych ogni. W dawnych czasach starożytni 

radowali się ze zniszczenia Narakasury i wypuszczali sztuczne ognie.  Radość czerpana 

ze strzelania z petard tak naprawdę powinna płynąć z usuwania złych cech w sobie. 

Aby to osiągnąć, niezbędne jest medytowanie o Bogu, słuchanie boskich orędzi i 

uczestniczenie w bhadźanach.   

– Wybrane z orędzi Bhagawana ze świąt Dipawali.  

 

 

 

 

Potrzeba uduchowienia pracy medycznej  

Ramesz Kumar 

 

Podkreślając potrzebę uduchowienia pracy medycznej, Śri Ramesz Kumar, minister 

zdrowia rządu Karnataki wezwał bractwo medyczne do trzymania się wartości, jakimi 

są satja, dharma, śanti, prema i ahimsa. Dokonał tego 19 sierpnia 2017 w uroczystym 

przemówieniu, otwierającym Ogólnoindyjski Zjazd Medyczny Śri Sathya Sai w 

Prasanthi Nilayam.  Poniżej przedstawiamy skróconą wersję jego mowy.   

Wielkim zaiste darem jest dla mnie to, że Swami dał mi sposobność być tu dzisiaj, 

aby w tym świętym miejscu, Prasanthi Nilayam otworzyć uroczyście Ogólnoindyjski 

Zjazd Medyczny Śri Sathya Sai. Być wśród was wszystkich - zwłaszcza społeczności 

lekarskiej, uważam za wielkie szczęście. Znamienną cechą dobrego lekarza jest 

poświęcenie. To podkreślił dr Somaradźu. Wielu lekarzy żyje w ułudzie, że 

poświęceniem jest  zdobywanie wynagrodzenia za usługi, jakie oferują. To jedynie 

sprzedawanie posiadanych przez siebie umiejętności. Być może to, co mówię, brzmi 

szorstko, ale mówię prawdę. Wszyscy mamy świadomość, że lekarzem lekarzy jest 

Swami, który ustanowił właściwy wzorzec dla służby medycznej - czy jest to 

Superspecjalistyczny Szpital Śri Sathya Sai z Puttaparthi, czy szpital w Bengaluru. Nie 

ograniczając tej ‘Sat sankalpy’ (szlachetnego postanowienia), zrobił krok dalej, niosąc 

poprzez usługi Ruchomego Szpitala Śri Sathya Sai holistyczną opiekę medyczną na próg 

mieszkańców wsi. Pomoc medyczna powinna być prawem każdego człowieka, bez 

względu na warstwę społeczną, wyznanie, barwę skóry, religię czy narodowość. 

Obecność tu w Prasanthi Nilayam lekarzy służących ludzkości we wszystkich stanach 

Indii i szpitalach Sathya Sai Central Trust jest stałym świadectwem czystej miłości i 

sewy. Dlatego właśnie wszyscy tu jesteśmy.   
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Szpitale Swamiego to wzorce dla świata  

Scenariusz na świecie się zmienia. Opieka zdrowotna staje się coraz to droższa, nie 

mogą pozwolić sobie na nią ubodzy. Proszę, podkreślajcie to. Nie w naszych rękach jest, 

kto ma zachorować.  A wszyscy ci, co zapadają na chorobę, niekoniecznie mogą 

pozwolić sobie na leczenie. Jeśli przy wszystkich naszych szpitalach najsłabszy człowiek 

jest chory i nie może pozwolić sobie na leczenie, jakiż pożytek i zasługa z istnienia 

wszystkich naszych szpitali? Swami pokazał nam drogę do wartościowego życia i 

powinniśmy go naśladować. Jest On dla nas wszystkich wzorcem. Pamiętam wciąż, że 

kiedy otwarto szpitale Praśanthigram i Whitelfield, wielu ludzi rzucało uwagi i pytania 

czy może przetrwać bezpłatna opieka zdrowotna. Ludzie powodowani ciasnymi 

względami, ludzie napędzani samolubnymi zyskami nie będą nigdy w stanie wykroczyć 

w myśleniu ponad samych siebie. Zasadniczo człowiek, który nie ufa samemu sobie, nie 

będzie w stanie nigdy ufać innym. Pytanie za milion dolarów brzmiało: czy ten 

eksperyment Swamiego przetrwa, jak długo może On to robić, gdzie będzie zdobywał 

pieniądze? Mówiono wszelkiego rodzaju rzeczy. Nikt nie chciał zdać sobie sprawy z 

tego, że tutaj był Swami, który wziął na siebie ten ciężar; nie będąc premierem ani 

prezydentem Indii, ani nawet premierem Andhry Pradesz czy Karnataki. A On chciał 

sprawić, żeby wszystko było bezpłatne.   

Gdy uroczyście otwierano szpital w Bengaluru, po prawej i lewej stronie Swamiego 

było trzech premierów - Andhry Pradesz, Karnataki i Maharasztry. Swami w sposób 

zwykły sobie spojrzał na wszystkich trzech premierów i zapytał: „Czy zwiedziliście ten 

szpital? Jednego oddziału brakuje. Zauważyliście?” Wszyscy trzej premierzy byli 

zdumieni; spoglądali na Swamiego, zastanawiając się, o co pyta. Wtedy Swami rzekł: 

„Nie ma oddziału pobierania opłat!”. A jak wszyscy wiemy, właśnie to przysparza 

dzisiaj ludziom lęku, o wiele bardziej niż sama dolegliwość.   

Mieliśmy śmiałość mówić to, co chcieliśmy. Prawda jest taka, że to wszystko 

przetrwało, mimo odejścia od nas fizycznej postaci Swamiego; wciąż pokazujemy to 

całemu światu. Oto jest moc Swamiego, siła Swamiego. To nie jest to, co On daje mi 

materialnie. Pokazał nam wszystkim drogę, jak żyć. Wy i ja możemy należeć do 

zupełnie przeciwstawnych stronnictw politycznych, jednak sądzę, że jedną rzecz 

powinniśmy mieć wspólną - powinniśmy wszyscy przyjąć Swamiego do naszego 

manifestu. Jest On przywódcą wszystkich partii indyjskich i przywódcą spraw istot 

ludzkich. Wzruszyłem się bardzo, kiedy przemawiał dr Somaradźu. Słowa te padały z 

ust osoby, stojącej na czele Szpitala Superspecjalistycznego.  Widzimy nieludzkie 

nastawienie ludzi w zawodzie lekarskim, którzy mają czelność odmawiać wydawania 

ciał zmarłych, jeżeli krewni nie są w stanie uiścić opłaty. Swami, czy powinniśmy być 

świadkami tego wszystkiego? Ocal nas od tej hańby, proszę. Prowadź nas, abyśmy 

dobrze postępowali.   

Cechami lekarzy są współczucie i poświęcenie   

Ludzie doznają wstrząsu, gdy uświadamiają sobie, przyjmują i przetrawiają to, iż 

usługi medyczne można oferować bezpłatne. Nadszedł teraz czas, abyśmy wszyscy 
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pomyśleli i uświadomili sobie, że uzdrawianiu należy przywrócić jego pierwotną 

świętość, a można to uczynić jedynie wówczas, gdy jest wolne od piętna 

komercjalizacji. Gdzie obecnie jest profesjonalizm? Istnieje bez etyki zawodowej. Jeżeli z 

jakiegokolwiek zawodu znika etyka, w miejsce zawodu wchodzi komercjalizacja. 

Nadeszła potrzeba, aby przedstawiciele systemu opieki zdrowotnej - czy są to zarządcy, 

lekarze, technicy czy też pielęgniarki - byli ludzcy w myślach, słowach i czynach, aby 

dawali wyraz pięciu wartościom ludzkim: satji, dharmie, śanti, premie i ahimsie. 

Mogłoby to nastąpić, jeśli uduchowimy medycynę.  

 Mam na myśli to, że współczesnej medycynie należy przywrócić jej wrodzoną, 

wewnętrzną bliskość z duchowością, co ma wzmocnić ducha człowieka, boską siłę w 

nim i podnosić na wyższy poziom energetyczny jego system cielesny, umysłowy i 

psychiczny. Wyobraźcie sobie tylko sytuację, w której każdy szpital czy dom opieki w 

Indiach może udostępnić jedno "bezpłatne" łóżko do leczenia zrzeszeniom takim jak 

Organizacja Sewy Śr Sathya Sai. Wyobraźcie sobie, przyjaciele, drodzy bracia i siostry, 

wszyscy wielbiciele, ile dobra można zrobić w społeczeństwie? Mówi się: Wajdjo 

Narajana harihi (lekarz to zaprawdę Bóg). Dziś mamy ponad tysiąc bogów, siedzących 

tutaj przed Najwyższym Panem. To miejsce dziś, z woli Ojca, przemieniło się z powodu 

obecnych tutaj tak boskich istot w maha-maha-punjakszetrę (bardzo święte miejsce). 

Oddaję szacunek każdemu obecnemu tu lekarzowi z powodu ich miłości i oddania 

holistycznej opiece zdrowotnej. Moim zdaniem przeznaczeniem medycyny jest 

tworzenie pomiędzy lekarzem a pacjentem więzi serca i miłości. Obecność tutaj was, 

lekarzy, rozbrzmiewa poświęceniem, miłością i współczuciem, które są dzisiaj 

najpotrzebniejszymi narzędziami dla lekarza?  

Wyjątkowość misji zdrowotnej Śri Sathya Sai  

Oddaję uczciwie i szczerze szacunek każdemu obecnemu tu lekarzowi, pomocnikowi 

lekarza czy ratownikowi medycznemu. Ten świat jest jakże kuszący, jakże wabi... Tyle 

jest ciekawych miejsc, gdzie możecie udać się na dwa dni! Ale nie bacząc na to 

postanowiliście przyjechać tutaj. Jesteście wielcy, a w rzeczy samej jest to wielkość 

Swamiego.  

Chcemy zainicjować pewne zmiany w prawie, prawodawstwa dla wprowadzenia  

tego rozdziału z pacjentami. Chcemy, aby zakazano przeprowadzania na pacjentach 

niepożądanych testów, zatajając przed nimi prawdę. Chcemy, by lekarze mieli 

obowiązek być uprzejmymi i skromnymi wobec pacjentów. Połowę dolegliwości lekarz 

leczy swoją uśmiechniętą twarzą. Niestety, wielu lekarzy uśmiecha się jedynie patrząc 

na portfel, a nie na twarz pacjenta. Co robić? Jestem szczęśliwy, że odbywa się ten zjazd 

dotyczący zasad Doskonałej Opieki Zdrowotnej Śri Sathya Sai, która jest powszechna, 

bezpłatna, świadczona z miłością, wszechstronna i zapobiegawcza. Nadeszła potrzeba, 

abyśmy dotarli do ubogich i potrzebujących. Myśl przewodnia tego zjazdu - Docieranie 

????na próg z całościową opieką zdrowotną - jest odpowiednia. Rad jestem, że 

Organizacja Sewy Śri Sathya idzie naprzód w kierunku, jaki pokazał nam Baba, który 

oczekuje, że będziemy w ten sposób postępowali. Byłem bardzo szczęśliwy słysząc, że w 
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misji medycznej Organizacji Sewy Śri Sathya Sai w Indiach ok. 4 000 lekarzy i tyluż 

samo paramedyków i wolontariuszy sewa dal świadczy służbę  ludziom 

potrzebującym, bez pieniędzy i wykluczonym, w dziedzinie allopatii, ajurwedy, 

homeopatii i opieki weterynaryjnej.   

Potrzebna jest wszechstronna opieka, z regularnymi kontrolami stanu zdrowia i 

właśnie o to chodzi w Misji Medycznej Śri Sathya Sai. Jest to właściwe miejsce do 

rozpoznania wysiłków tych uczestników, którzy służą z zapałem krajowi, szerząc miłość 

i dobre zdrowie.   Rozumiem, że są dziś tutaj - aby przemawiać do uczestników - 

znakomici lekarze z tego kraju, którzy w ramach powinności rozwijania narodu wnieśli 

wielki wkład w medycynę społeczną. Widziałem tematy spotkań, które są bardzo 

związane z dzisiejszym stanem rzeczy. Jestem pewien, że te interaktywne spotkania 

jednoznacznie wzniosą Misję Medyczną Śri Sathya Sai na wyższy poziom w 

nadchodzących latach.   

 

 

 

SWAMI – BOSKI PLANISTA I ORGANIZATOR   
 Opowieść naocznego świadka  

Prof. Sathya Gourisankar 

 

Nie wiem, jak wyrazić swoje wdzięczne podziękowania dla Śri Sathya Sai Central 

Trustu. Niezależnie od tego czy jestem ministrem, czy też nie, zawsze mnie uprzejmie 

zaprasza. To wyraz szczególnych względów i wielki zaszczyt dla mnie, więc jestem 

bardzo wzruszony. Zapewniamy Central Trust, przewodzący misji Swamiego, że 

jesteśmy wojownikami pod jego rozkazami.   

Poniższa opowieść przedstawia, jak Swami odpowiedział na oddanie mojego ojca. 

W opisywanych wydarzeniach miałem szczęście być zarówno naocznym świadkiem, 

jak i narzędziem Swamiego. Przedstawiam je dokładnie tak, jak zaszły.   

Było lato 1992 roku. Pracowałem jako naukowiec w USA w firmie zajmującej się 

urządzeniami medycznymi. Wraz z rodzeństwem w Stanach Zjednoczonych zaprosiłem 

rodziców do odwiedzenia nas na kilka miesięcy. Po długim namawianiu, przybyli do 

Nowego Jorku 21 maja 1992 roku. Drobiazgowo obmyśliłem dla nich wczasy połączone 

ze zwiedzaniem na następnych kilka miesięcy. A oto jak mój zamysł poprawiony został 

przez  „Mistrzowski plan” Swamiego!   

Ojciec na cztery dni przed przybyciem nabawił się krwawienia z dróg moczowych. 

Zawiozłem go spiesznie na pogotowie, gdzie dano mu antybiotyki. Dwa dni później 
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zabrałem go do urologa, który przeprowadził badania i oznajmił nam wstrząsającą 

wieść, że ojciec ma rozległego raka pęcherza, wymagającego poważnej operacji. Jego 

podróżnicze ubezpieczenie medycznie nie wystarczało na to, zaś zapłacenie z własnej 

kieszeni byłoby dla nas bardzo drogie. Po tym rozpoznaniu rodzice i ja odwiedziliśmy 

pobliską Świątynię Kriszny i zanieśliśmy modlitwy, prosząc o pomoc Pana w tym 

trudnym położeniu. Byliśmy zbyt oszołomieni; nie wiedzieliśmy, co począć w tej 

sprawie. Jedną z pierwszych naszych reakcji, jakie pamiętam, było to, że matka napisała 

zaadresowany do Swamiego list od serca (około 4 czerwca) i posłała pocztą do mojego 

wujka (nieżyjącego już prof. A.N. Mohana Krisznana), będącego wtedy wykładowcą 

Wyższej Szkoły Zarządzania w Prasanthi Nilayam. Wspomniała o owym rozpoznaniu, o 

wstrząsie, jakiego doznała nasza rodzina i zapytała czy mógłby powiedzieć Swamiemu 

o naszym położeniu, szukając u niego pomocy (jeżeli Swami porozmawia z nim na 

darszanie). Uważała, że skoro jest wykładowcą w wyższej szkole Swamiego i dostępuje 

zaszczytu „darszanu na werandzie”, być może będzie mógł jakoś osobiście przekazać jej 

modlitwy Swamiemu! Po wysłaniu tego listu zaczęliśmy być świadkami tego, jak 

Swami przejmuje kierownictwo i jak rozwija się napisana przez Boskość swoista sztuka 

teatralna, z ciągiem niewytłumaczalnych zdarzeń, przedstawionych w poniższym 

streszczeniu.  

Zdarzenie 1 (4 czerwca 1992) 

Poprzez „przypadkowe” spotkanie zetknęliśmy się w New Jersey z pewnym starym 

przyjacielem rodziny z naszego rodzimego miasta w Indiach (Czittur w stanie Andhra 

Pradesz), gdzie ojciec pracował jako adwokat. Okazało się, iż nasz przyjaciel (z którym 

wcześniej utraciliśmy styczność) jest urologiem i pracuje blisko naszego miejsca 

zamieszkania. Kiedy tylko powiedziałem mu o ojcu, okazał wielką życzliwość i 

powiedział nam, abyśmy zaraz się z nim spotkali. Przeprowadziwszy badanie 

powiedział nam rzecz następującą: tak, rozpoznanie mówi, że pana ojciec ma raka 

pęcherza, który jest rozległy i wydaje się być w stadium najwyższej złośliwości, być 

może jest nawet nieoperowalny. Wspomniał następnie, że wyspecjalizował się właśnie 

w onkologii dorosłych - i był jednym z zaledwie kilku znawców w owym czasie, 

wyszkolonym do wykonywania złożonej operacji, znanej jako „radykalna 

cysto-prostatektomia”. Usiadł z moim ojcem w swojej klinice i przekonywał go do 

poddania się tej operacji w Stanach Zjednoczonych, bo w Indiach, dokąd ojciec chciał 

wrócić na leczenie, nie można jej było przeprowadzić. Opierając się na jego uwagach, 

ojciec zgodził się przejść operację w Stanach Zjednoczonych i ustalono ją na 17 czerwca, z 

wieloma przedoperacyjnymi zabiegami, takimi jak biopsje, badania ultradźwiękowe 

itd., które miały nastąpić w ciągu kilku najbliższych dni.   

Ponieważ byłem głównym narzędziem i „chłopcem na posyłki” Swamiego w tym 

wydarzeniu, nastąpił dla mnie okres gorączkowy, kiedy to próbowałem pomyślnie 

połączyć szpitalne odwiedziny, swoje obowiązki zawodowe oraz sytuację rodzinną. 

Jednym z pierwszych wielkich zagadnień, jakimi musiałem się zająć, były ogromne 

wydatki medyczne. Właśnie otrzymałem potwierdzenie, że odmówiono nam 
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finansowania z ubezpieczenia medycznego. Na skutek tego straciłem wszelkie nadzieje 

na sfinansowanie operacji z ubezpieczenia i starałem się zebrać pieniądze na to wielkie 

zobowiązanie. W owym czasie - około 8 czerwca - zaledwie na kilka dni przed operacją, 

przyśnił mi się po północy Swami i po angielsku powiedział następujące słowa, aby 

następnie zniknąć: Działaj, żeby ta operacja się odbyła; o ubezpieczenie zatroszczę się ja. 

Obudziłem się, wyraźnie pamiętając każde słowo ze snu. Te słowa Swamiego ze snu 

wydały się wówczas zbyt nierzeczywiste, stanowczo bowiem odmówiono już, na 

piśmie, pokrycia kosztów z ubezpieczenia. Dlatego postanowiłem nie brać snu 

poważnie i usunąłem go z pamięci.   

Wydarzenie 2  (16 czerwca 1992) 

W przeddzień operacji - to jest 16 czerwca - zawiozłem ojca do szpitala. Ze szpitala 

zadzwoniłem do domu i otrzymałem od żony zaskakującą wieść. Zdaje się, że gdy 

jechałem do szpitala, zadzwonił z Londynu jakiś człowiek o imieniu Mohammed i 

powiedział mojej żonie, że spółka ubezpieczeniowa postanowiła zmienić swoją 

pierwotną decyzję odmowy pokrycia wydatków związanych z operacją mojego ojca i 

pokryje teraz pełne koszty, za wyjątkiem małej części kosztów, jaki potrąci, zgodnie z 

zasadami tej polisy ubezpieczeniowej. Usłyszawszy to, pomyślałem w pierwszej chwili, 

że musiała się przesłyszeć albo źle zrozumieć, bo w branży ubezpieczeniowej nigdy z 

własnej woli nie zmieniają udzielonej na piśmie odmowy i że musi to być jakiś błąd, na 

który nie powinienem zwracać uwagi. Potem żona powiedziała mi, że wspomniał 

również, iż wysłał do szpitala faks i mogę go otrzymać w wydziale akt. Postanowiłem 

to sprawdzić. Poszedłem więc do wydziału akt tego szpitala i spytałem, czy dostali taki 

faks. O dziwo, dali mi wydruk z faksu z dokładnymi słowami wypowiedzianymi przez 

pana Mohammeda przez telefon do żony! Nigdy wcześniej nie rozmawiałem z „panem  

Mohammedem” z tamtej firmy ani też później nie mogłem go, mimo usiłowań, 

odnaleźć! 

Wydarzenie 3 (17 czerwca 1992) 

Zaświtał 17 czerwca, dzień operacji. O godz. 8.30 rano wwieziono ojca. Lekarz rzekł 

nam, że operacja będzie długa, wymaga bowiem usunięcia prostaty i pęcherza oraz 

utworzenia nowego pęcherza z jelita cienkiego.  Po 10 godzinach operacji lekarz 

wyszedł i powiedział nam, że dobrze poszła, a mój ojciec pozostanie przez kilka dni na 

oddziale intensywnej opieki. Pierwszą rzeczą wspomnianą nam przez ojca, gdy tylko 

odzyskał przytomność, było to, iż wychodząc z narkozy zobaczył Swamiego, który stoi 

przy jego łóżku, kładzie dłoń na zoperowanym miejscu i błogosławi go! Potem 

stopniowo zaczął powracać do zdrowia, a w szpitalu był przez następne dwa tygodnie, 

pod opieką różnych lekarzy.   

W ciągu około tygodnia po operacji matka otrzymała odpowiedź od mojego wuja z 

Prasanthi Nilayam na napisany przez nią uprzednio list o operacji. Jej list do niego 

został, zdaje się, przekierowany do Bengaluru, gdzie brał udział w Letnim Kursie 

Swamiego. W dniu, kiedy go otrzymał, zabrał go na darszan i trzymał w ręce, kiedy 

Swami przyszedł i rzekł, aby opowiedział mu o tym liście szczegółowo, po czym 
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uważnie go wysłuchał. Zdaje się, że po wyjaśnieniu całej sprawy przez wuja, Swami 

potwierdził, iż wie o tym wszystkim i powiedział, że zatroszczy się, po czym wziął ten 

list. Godne uwagi jest, iż gdy Swami z nim rozmawiał, w Stanach Zjednoczonych - w 

ten sam dzień i w tym samym czasie - odbywała się bez wiedzy wuja tamta operacja! 

Próbki z biopsji, posłane do laboratorium po operacji, wróciły z zaskakującym dla 

społeczności lekarskiej wynikiem - złośliwość nie była już zaawansowana, czego 

oczekiwali  lekarze. W istocie, była bliska łagodnej! Chirurga wynik ten tak bardzo 

zaskoczył, że przesłał przeźrocza patologiczne do innego laboratorium, tam zaś doszli do 

tego samego wniosku. Zespół chirurgów wspomniał nam wtedy, że to najrzadszy 

przypadek, jaki widzieli i że opublikują te wyniki w klinicznym czasopiśmie i ogłoszą je 

na konferencji! 

Wydarzenie 4 (lipiec – 23 listopada 1992) 

W ciągu kilku następnych miesięcy (lipiec - wrzesień) byliśmy świadkami znacznej 

poprawy zdrowia ojca. Do początku października był on wystarczająco sprawny, aby 

podróżować po Stanach Zjednoczonych i spędzać czas z moim rodzeństwem i krewnymi 

w różnych miastach USA. Był to rzeczywiście zwrot nadzwyczajny, dokonany na moich 

oczach w ciągu czterech miesięcy.  

Natychmiast po poważnej operacji w USA pacjenci i ich rodziny zaczynają 

otrzymywać liczne rachunki i faktury wydatków medycznych. Choć gładki przebieg 

operacji ojca i jego szybkie wyzdrowienie przyniosły mi wielką ulgę i radość, teraz 

musiałem stawić czoła nowym wyzwaniom - uporać się z rosnącą górą "papierkowej 

roboty" i wywiązać się z terminowego opłacenia rachunków i opłat medycznych. 

Powątpiewałem też wtedy, czy zapewnienie Swamiego ze snu - brzmiące 

nieprawdopodobnie - o wzięciu na siebie ubezpieczenia jest wiążące, czy spółka 

ubezpieczeniowa rzeczywiście zapłaci, jak obiecała, o ile „faks pana Mohammeda” był 

prawdziwy itd. Wątpliwości moje opierały się na doświadczeniach, jakie wielu miało z 

branżą ubezpieczeń zdrowotnych. Na próbę zacząłem przesyłać pierwszy zestaw 

rachunków i ku mojemu zaskoczeniu zostały szybko opłacone. Do końca października 

1992 wszyscy lekarze i pracownicy obsługi była opłaceni i pozostały jedynie wydatki za 

pobyt w szpitalu. Towarzystwo ubezpieczeniowe zwróciło się do mnie o poproszenie 

szpitala o przesłanie im akt pacjenta, żeby opłacić koszty szpitalne. Często zwracałem się 

do szpitala o przesłanie mi tego, abym mógł tę sagę wreszcie zakończyć. Po prawie 

trzech miesiącach zwlekania szpital powiedział mi rzecz następującą: nie mogą odszukać 

akt mojego ojca, dlatego uchylają całkowicie wszelkie koszty pobytu w szpitalu i ani 

spółka ubezpieczeniowa, ani ja nie będziemy musieli nic płacić. Byłem oszołomiony 

tym zwrotem wydarzeń; poprosiłem ich więc o przysłanie tego na piśmie. W dzień 67. 

Urodzin Swamiego otrzymałem od nich list z datą 23 listopada 1992: „Z uwagi na 

wewnętrzne trudności szpitala nie jesteśmy w stanie przedłożyć spółce 

ubezpieczeniowej dokumentacji potrzebnej do opłacenia rachunku za pobyt w szpitalu.  

Z powodu tego problemu nie będziemy obciążać Pańskiego ojca kwotą XXXX $”. 

Nie mogłem wtedy uwierzyć swoim oczom ani uszom. Oto jest szpital współczesnej 
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doby z najnowszymi komputerami i systemem dokumentacyjnym, ojciec przechodzi 

poważną operację z udziałem trzech pierwszorzędnych chirurgów (dwóch urologów i 

jednego chirurga odbytnicy), leży w tym szpitalu po operacji około dwóch tygodni, 

przechodzi potężną liczbę codziennych badań i zabiegów, a teraz brakuje jego 

wszystkich akt medycznych! Dopiero wówczas, 23 listopada 1992, uderzyło mnie, iż 

około pięciu miesięcy wstecz, kiedy ten dramat z operacją zaczął się rozwijać, Swami 

pojawił mi się we śnie i rzekł wyraźnie: „Działaj, żeby ta operacja się odbyła; o 

ubezpieczenie zatroszczę się Ja”. Jakże prawdziwe okazały się 22 listopada 1992 te tak 

nieprawdopodobne w brzmieniu słowa Swamiego z czerwca. Wszystko spełniło się w 

niecałe pół roku w pełnym napięcia dramacie, którego scenariusz objął chirurgię, 

naukę, uzdrawianie, a nawet ubezpieczenie! 

Ojciec wrócił do Indii po tej operacji w marcu 1993 roku.  Przeżył potem w 

doskonałym zdrowiu 18 lat i odszedł z tego świata w 2010 roku. Odszedł za łaską 

Swamiego 22 listopada, zaledwie dzień przed 85. Urodzinami Baby, w najpomyślniejszy 

karthika somawar (poniedziałek), w spokoju umysłu i bez jakiegokolwiek cierpienia.   

Wydarzenie to wywarło potężny wpływ na mnie, młodego człowieka idącego przez 

życie z naukowym nastawieniem i nie przyjmującego łatwo niczego spoza obszaru 

rozumu, logiki, faktów i danych. Nauczyło mnie, że jest w życiu coś więcej niżeli sam 

zewnętrzny świat, oparty na doznaniach zmysłów i że istnieje "niewidoczna", ale 

najważniejsza ręka Boga. Rozmyślając po wielu latach, pozostaję z uczuciem głębokiej 

wdzięczności Swamiemu za zatroszczenie się o naszą rodzinę podczas tamtego 

wydarzenia i w wielu innych wypadkach - z tak nieopisaną miłością, uczuciem i troską!  

Poprzez owo wydarzenie Swami ujawnił nam, iż jest największym „zarządcą wydarzeń” 

i że gdy On przejmuje kierownictwo, robi to w pełnym pakiecie, od początku do końca.   

– Autor jest profesorem Instytutu Technicznego Georgia w Atlancie, USA.   

 

 

 

Blask boskiej chwały 

Jak Swami uzdrawiał 
 

Stadion Hill View był gotowy w 1976 roku. Swami urządzał owego roku  Narajana 

Sewę jako olbrzymie wydarzenie podczas świąt Dasara. Na ziemi białą mąką 

zaznaczano rzędy. W każdym z nich wolontariusze sewa dal usadzali 100 osób mających 

skorzystać z tej sewy, mężczyzn i kobiety w oddzielnych rzędach. Wkrótce po ich 

usadowieniu podawano słodki pongal oraz ryż i sambar. Następnie rozdawano ubrania 

- dhoti dla mężczyzn oraz sari dla kobiet. Ową Narajana Sewę zapoczątkował swymi 
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boskimi rękoma sam Swami. Obsłużono w ten sposób około 10 tysięcy osób.    

Ilość ryżu i sambaru okazała się niewystarczająca. Polecenie szybkiego 

i dodatkowego przywiezienia ciągnikiem otrzymał Śri Kutumba Rao. Zaopatrzenie to 

cokolwiek się opóźniało. Wtedy Swami polecił mi pójść i to przyspieszyć.  Dotarłszy 

do stołówki stwierdziłem, iż potężne naczynie aluminiowe, zawierające bardzo gorący 

sambar, wyślizgnęło się podczas podnoszenia go na ciągnik i jedna czwarta tego 

gorącego płynu wylała się na Śri Kutumbhę Rao, pomagającemu to naczynie podnosić. 

Jego skóra, od ud aż po klatkę piersiową, uległa mocnemu poparzeniu i okryła się 

pęcherzami. Wysłano go natychmiast do szpitala; pozostałą zawartość naczynia bez 

dalszej zwłoki posłano na miejsce Narajana Sewy.    

Odwiedziłem Śri Kutumbę Rao w jego mieszkaniu o trzeciej po południu. Jego żona 

poprosiła mnie, żebym przekazał Swamiemu: „Oparzone części ciała zostały 

posmarowane kremem i obandażowane. Dostał tabletki nasenne, ale jęczy z bólu”. 

Rozważałem, w jaki sposób przekazać natychmiast te wieści Swamiemu. Później 

okazało się, że ci, co byli przy ciągniku, powiadomili już Swamiego i że Swami był tam, 

aż przygotowano mieszankę ryżu z sambarem, poprosił o podanie jej, po czym odszedł.   

 O szóstej wieczorem Swami wezwał Śri Kutumbę Rao. Ten poszedł do Swamiego, 

nie bacząc na swoje cierpienie. Swami rzekł: „Sohan Lal przybył z Delhi wraz z 

sześcioma przyjaciółmi.  Idź do ich pokojów i roznieś te odznaki gości”. Pomimo całego 

bólu, jaki przechodził, Śri Kutumba Rao wykonał rozkazy ‘Sai Ramy’. W nocy lekarz 

powiedział, że następnego ranka pacjent zostanie przyjęty do szpitala. Śri Kutumba Rao 

jęczał z bólu do północy. Wczesnym rankiem następnego dnia jego żona zdjęła bandaże, 

jednak nigdzie na jego ciele nie było żadnego śladu po oparzeniach ani pęcherzy! Wziął 

kąpiel i zajął się swą zwyczajową pudźą jak w każdy inny dzień. Taki był styl leczenia 

przez Swamiego.   

– Z: „Nectar of Love” [Nektar miłości], pióra Śri B.W. Ramana Rao. 

 

 

 

 

Satsang z ludźmi Boga i schronienie w Bogu    

Dźagat N. Prasad 

 

Urodziłem się w Mumbaju, wychowałem zaś w Hajdarabadzie; lata studenckie 

spędziłem też w Hajdarabadzie i właśnie na wyższej uczelni wpadłem w nałóg palenia 

papierosów. W 1996 roku osiadłem w Mumbaju i zacząłem działać w Organizacji Sai, 

gdyż czyniła to moja wielka, wielopokoleniowa rodzina. Zaangażowałem się szybko i 
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bardzo głęboko. Nadmienię tu, że wciąż byłem palaczem i nabrałem również 

upodobania do picia alkoholu. Nawet podczas działań organizacyjnych szedłem za jakiś 

róg i szybko wypalałem papierosa. Byliśmy gronem młodych ludzi - wszyscy dobrze 

wykwalifikowani i ubierający się na biało.  

Mój pierwszy darszan Swamiego 

W lipcu 1997 roku całe nasze grono pojechało do Puttaparthi na Pierwszy Światowy 

Zjazd Młodzieży. Dotarliśmy na kilka dni przed jego rozpoczęciem. Pewnego dnia tuż 

przed pójściem na daraszan moi bracia w Sai i ja udaliśmy do „tea kottu” (sklepu z kawą 

pod słomianym dachem) naprzeciwko Prasanthi Nilayam na kubek herbaty, a ja 

dodatkowo na papierosa. Paląc, widziałem, że moi bracia w Sai czują skrępowanie, a 

być może nawet zawstydzenie, że jestem z nimi. Wszyscy odziani byliśmy zgodnie z 

zasadami w nieskazitelną biel, a staliśmy dokładnie na wprost mandiru. Moi bracia w 

Sai próbowali przekonać mnie do rzucenia palenia. Ciągle sobie mówiłem: ’tak, tak, 

rzucę’, jednak nie miałem ani trochę stanowczości, żeby to uczynić. Tamtego dnia 

usiedliśmy w pierwszym rzędzie.  Rosło radosne poruszenie na myśl o zobaczeniu 

Boga; tego, o którym codziennie rozmawialiśmy w Mumbaju; tego, którego imienia 

używaliśmy ciągle podczas naszej pracy zespołowej; tego wreszcie, którego ciągle 

wzywaliśmy podczas bhadźanów i winiliśmy za to, iż nam każe przechodzić przez 

kłopoty!  

Po długim oczekiwaniu, zaczęła grać muzyka i nadeszła ta piękna, boska chwila, gdy 

Swami począł iść z Purnaczandry do Sai Kulwant Hall. Pokazawszy swą piękną postać 

po drugiej stronie, poszedł ku nam i serce zaczęło mi bić szybciej w oczekiwaniu na 

rozmowę z nim lub na to, że może wezwie nas na spotkanie. Parę chwil potem nadszedł 

i stanął dokładnie przede mną. Dostąpiłem swego pierwszego - i jednego z najlepszych 

- pananamaskarów; Jego stopy były miękkie jak płatki róż. Swami stał tam około pół 

minuty albo więcej. Czułem ciszę w sobie. Cudowne były te chwile spoglądania na 

drogiego Pana w jaśniejącej, pomarańczowej szacie. Właśnie po tym pierwszym 

darszanie nigdy więcej nie ciągnęło mnie już do palenia! Miłość Swamiego dała mi siłę 

woli i nigdy nie patrzyłem wstecz. 

Sposobność zaśpiewania przed obliczem Swamiego   

W 1997 roku, gdy pewnego dnia ćwiczyłem śpiewanie bhadźanów z kuzynką, która 

jest uczennicą Bal Wikas i miała wiele sposobności być w fizycznej obecności Baby, 

wspomniała mi: „Dźagat, przestań lepiej śpiewać, bo jesteś taki tępy, bez żadnej bhawy 

(wyczucia)”. Powiedziała to nie do znakomitego śpiewaka, ale do nowicjusza. 

Postanowiłem więc owego dnia, że przestanę śpiewać jako głos wiodący. Nadal 

wszakże próbowałem śpiewać w chórze, by zadowolić Swamiego. 

W ten sposób upłynęło parę miesięcy. Od czasu do czasu miałem sposobność 

prowadzić w grupie bhadźany. Podczas Śiwaratri owego roku byłem w 

Dharmakszetrze. Jadąc tam, miałem w głowie jasny zamiar, by usiąść z tyłu. Uczyłem 

się w dzieciństwie przez 5-7 lat gry na mridangamie, więc znalazłem upodobanie do gry 
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na tamburynie. O północy mój guru bhadźanowy, wujek Suresz, wezwał mnie i 

zapytał: „Który bhadźan zaśpiewasz”? Powiedziałem z  uśmiechem:  „Wujku, będę 

tylko w chórze”. On na to: „Nic z tego, będziesz śpiewał”. Byłem zmieszany i przejęty. 

Nadarzało mi się wielkie szczęście śpiewania w mandirze (Dharmakszetrze). Nie 

wiedziałem, co robić, ale rzekłem wujkowi ‘tak’. Kiedy nadeszła moja kolej, 

zaśpiewałem z wielkim strachem jeden bhadźan, modląc się przez cały czas do 

Swamiego. Powiedziałem po tym z westchnieniem do siebie: „Teraz, gdy przeszedłem 

przez ten most, usiądę z tyłu i zaznam spokoju”. Gdy zacząłem wstawać, wujek Suresz 

powiedział: „Arrey! Dokąd idziesz? Siedź tu”. Po dalszych 30 minutach poprosił, żebym 

zaśpiewał jeszcze jeden bhadźan. Powiedziałem do siebie: co się dzieje? Czyżby padał 

na mnie deszcz bhadźanów? Zaśpiewałem więc drugi raz. Pomyślałem, że to czyste 

szczęście. Jednak na tym się nie skończyło, tego wieczora otrzymałem jeszcze jedną 

sposobność. Z jednej strony to zadziwiało, z drugiej powodowało zmieszanie.  

Cóż, bardzo niewiele wiedziałem o zamyśle Swamiego. Rozpocząłem wszakże stałe 

ćwiczenia i zacząłem stale prowadzić śpiewy. Potem w 1999 roku nadeszła największa 

wieść mojego życia, że w maju w Mumbaju będzie Swami i wszyscy w mieście zaczęli 

przygotowywać się na jego przybycie. Teraz wujek Narajan Swami i wujek Suresz 

zaczęli wzywać ludzi na ćwiczenia w śpiewaniu bhadźanów.  Wezwano także mnie i 

zacząłem uczestniczyć w bhadźanach w różnych miejscach. To było zadziwiające 

przeżycie. Myślałem, że przynajmniej dostanę miejsce w chórze, z przodu, dostąpię 

darszanu Swamiego i dam list. W ostatni dzień ćwiczeń postanowiono, iż bhadźany w 

Dharmakszetrze i Goregaon prowadzić będą Sailesz Najampally i ja. Moje szczęście nie 

znało granic, zarazem jednak miałem wielką tremę. Ostatecznie nadszedł ten 

błogosławiony dzień, kiedy na porannym darszanie przyszedł Swami i miałem 

możność zaśpiewać bhadźan przed jego boskim obliczem. Bhadźanem tym było „Om 

Namah Siwaja Siwaja Namah Om”. Jeden z braci w Sai z Czembur grał na harmonium. 

Gdy tylko zakończyła strona żeńska, usłyszeliśmy śruti i zaczęliśmy. Niestety, zacząłem 

w wyższej tonacji. Pomodliłem się do Swamiego - nawet jeżeli jest to mój ostatni 

bhadźan w życiu i nawet jeżeli stracę głos, dam z siebie wszystko. Wtedy zobaczyłem, 

że Swami podchodzi i staje dokładnie przede mną, podczas gdy bhadźany dalej płyną, a 

ludzie powtarzają chórem. 

Boski darszan napełnił mnie szczęściem, a bhaktowie zatopieni byli w bhadźanie. 

Słyszałem, że mój brat w Sai próbuje - z przerwami - mnie dopędzić ze śruti, ale 

śpiewałem dalej. Nawet po czterech piątych bhadźanu widziałem, że Swami stoi 

dokładnie przede mną i dopiero pod koniec pieśni odszedł. Tak oto Swami obdarzył 

mnie przeżyciem śpiewania przed nim bhadźanu i postanowił dać mi wiele dalszych 

sposobności w Mumbaju i w Praśanthi… Uwielbiałem to; to trochę tak, jak mówi 

słynny gracz w krykieta Saćin, że każda rozgrywka jest niczym pierwsza. Jeżeli o mnie 

chodzi, każde śpiewanie bhadźanu jest jak pierwsze doświadczenie, pociągające za sobą 

wiele przygotowań i niepokoju. Ale Swami wciąż daje mi natchnienie i od tamtej pory 

na wiele sposobów przemienia moje życie.   



Sanathana Sarathi   Październik  2017  
 

© Organizacja Sathya Sai     27 

 

Swami to moje jedyne schronienie 

Jeszcze jedno krótkie spotkanie z Bogiem. Pewnego dnia, w styczniu 2014 roku, gdy 

moja firma postanowiła zamknąć działalność w Indiach, wiedziałem, że będę 

bezrobotny. Jednak powiedziałem sobie, że w pełni skupię się na działalności 

Organizacji Sai, dzięki moim braciom i siostrom w Sai, a w szczególności Mohanradźowi 

i Srini. Zatem tamtego czwartku po bhadźanach w Khatwari Darbar w mumbajskim 

Khar West, ochoczo przyszedłem do domu z poczuciem zadowolenia i spełnienia. 

Wszedłszy do domu poszedłem do swojego pokoju, żeby zmienić szybko ubranie, bo 

byłem spocony. Zacząłem wtedy śpiewać jedną z pieśni filmowych. Pieśń ta płynie tak: 

– „Dźiska koi nahin uska toh khuda hai jaro …” (Bóg jest schronieniem tego, kto nie ma 

nikogo innego). Gdy śpiewałem „Dźiska koi nahin uska toh”, po mojej lewej stronie 

spadło z półki, kręcąc się, zdjęcie Swamiego. Natychmiast po policzkach zaczęły mi się 

toczyć łzy, a serce wypełniło zapewnienie, że jest On ze mną jak zawsze, gdy przechodzę 

przez ciężki okres. … 

– Autor jest żarliwym bhaktą Swamiego i śpiewakiem bhadźanów z Mumbaju.   

 

 

Forum absolwentów 

 

BÓG SŁUCHA 
dr T. Dźagannada Pawan  

 

Było to podczas Dorocznego Zgromadzenia Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai 

w roku 1997. Byłem studentem pierwszego roku w Prasanthi Nilayam.  Swami wręczał 

złote medale najlepszym studentom. Ja również tęskniłem za tą złotą sposobnością 

otrzymania nagrody od Swamiego i zdjęcia z Nim.  Minęły lata i czułem, iż moje 

pragnienie otrzymania nagrody od Swamiego właśnie tym pozostanie - pragnieniem.   

Nie zdawałem sobie wówczas sprawy z tego, jak Swami słucha życzeń naszego serca 

i spełnia je w swój własny, wyjątkowy sposób. Na ostatnim roku studiów, gdy 

rozpoczęły się doroczne święta sportowo-kulturalne, Prasanthi Nilayam raz jeszcze 

promieniowało radosnymi przygotowaniami. Jak co roku, sport i gry dosłownie 

przemieniły akademik Śri Sathya Sai wraz z jego obiektami sportowymi w 

mini-olimpijski stadion. Gdy większość studentów uczestniczyła w takim czy innym 

zdarzeniu, wybrano mnie zastępcą kapitana jednej z dwóch drużyn koszykarskich 

złożonych z absolwentów. Gdy rozpoczęła się finałowa seria rozgrywek koszykówki, 

musiałem być kapitanem drużyny, gdyż podczas próbnych ćwiczeń obecny kapitan 
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doznał kontuzji.  Pierwszą rozgrywkę wygraliśmy, mimo iż druga drużyna wydawała 

się dużo silniejsza. W drugiej rozgrywce szczęście zdało się sprzyjać przeciwnej drużynie. 

Na trzydzieści sekund przed końcem prowadziła jednym punktem. Niemal w cudowny 

sposób jeden z członków mojej drużyny umieścił piłkę w koszu, dając naszej drużynie 

dwa punkty. Wygraliśmy ów porywający mecz, jak i tamtą serię.   

W dniu Dorocznego Spotkania Sportowo-Kulturalnego Instytutu, 11 stycznia, 

Prasanthi Nilayam było świadkiem wspaniałej uroczystości sportowej, która odcisnęła 

cudowne wspomnienia w naszych sercach. Zwieńczeniem tego święta sportu była 

uroczystość rozdania nagród 14 stycznia. Jak każdy student ostatniego roku nie chciałem 

wierzyć, iż będzie to ostatnia uroczystość rozdania nagród, której będziemy świadkami 

jako studenci Instytutu. Na dzień przed uroczystością rozdania nagród były oznaki, że 

tym razem, po przerwie niemal trzech lub czterech lat, Swami może wręczyć medale 

kapitanom gier drużynowych. W umyśle rozbłysło mi żywione z dawna pragnienie 

otrzymania nagrody od Swamiego. Później tego wieczora prawie potwierdzono, że 

Swami da tarcze kapitanom zwycięskich rozgrywek drużynowych. Akademik był 

bardzo podekscytowany.   

Uroczystość rozdania nagród rozpoczęła się wczesnym rankiem w Sai Kulwant. 

Zwycięzców wzywano jednego po drugim na scenę, gdzie otrzymywali nagrody od 

Bhagawana. Kiedy tylko usłyszałem słowa: ‘Zwycięzcy koszykarze podyplomowi’, 

wyskoczyłem z miejsca i pobiegłem na scenę. Uklęknąłem przy Bhagawanie, a On 

uśmiechnął się i dał mi medal. Aparaty fotograficzne pstryknęły zdjęcia. Serce zalała mi 

radość i wdzięczność. Wróciłem na miejsce wypełniony Jego miłością. Nigdy nie 

wyobrażałem sobie, iż otrzymam z rąk Bhagawana medal jako zwycięski kapitan 

koszykówki! Zrobił to wszystko, aby spełnić owo życzenie, jakie od dawna miałem w 

sercu - otrzymania od Niego nagrody. On rzeczywiście słucha naszych serc i odpowiada 

z największą miłością, w swój własny, wyjątkowy, boski sposób.   

Po moich studiach w Prasanthi Nilayam Swami dał mi różne doświadczenia swojej 

wszechobecności. Dzięki Jego nieskończonej łasce i błogosławieństwom pojechałem na 

studia doktoranckie do Niemiec.  Pewnego wieczoru w pierwszym tygodniu mojego 

tam pobytu tęskniłem bardzo za cudownym jedzeniem swojej matki. Sklepikarz, 

którego poznałem wówczas, nalegał, abym tego samego wieczoru przyszedł na indyjską 

obiadokolację do jego domu. Czułem, że Swami bawi się poprzez jedną z mnóstwa 

swoich postaci pokazując, że jest w każdej chwili w nami, opiekując się, pocieszając i 

słuchając! W inny dzień, gdym myślał o udzielonym przez Swamiego zapewnieniu, że 

zawsze będzie z nami, zadzwonił do mnie z Ameryki były uczeń, dawny kolega z klasy 

w Prasanthi Nilayam i rzekł, że czuje wszechobecność Swamiego i widzi, jak określa mu 

On bieg życia. Obietnica Swamiego, że gdziekolwiek jesteśmy, będzie z nami oraz 

doświadczenie działania Jego niewidocznej ręki napełnia nas nieskończoną nadzieją, 

siłą i odwagą. Subtelność i wspaniałość różnych zdarzeń - nie będących zwykłymi 

zbiegami okoliczności, a przywracających nam pewność siebie - to cuda, których 

doznajemy w codziennym życiu. Służą nam niezmierną pomocą w kroczeniu naprzód z 
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wiarą, że Swami jest zawsze z nami.   

Czy Bóg ma dla mnie czas? Dumałem nad tym zagadnieniem na początku studiów w 

Prasanthi Nilayam. Gdy doszedłem błędnie do wniosku, że jest zbyt zajęty, wydarzenia 

mojego życia upewniły mnie, iż przeznacza dla każdego z nas cały swój czas, że słucha 

każdego małego życzenia naszych serc i spełnia je w swój własny, wyjątkowy sposób. 

Prawdopodobnie bardziej stosownym pytaniem jest:  ‘Czy my mamy czas, by go 

słuchać i podążać za jego naukami?’. Proszę naszego Najukochańszego Swamiego, żeby 

pobłogosławił nas niezmierną wiarą w Jego miłość do nas. Modlę się do Niego, by 

przekształcił każdego z nas w Prasanthi Nilayam i na zawsze mieszkał w naszych 

sercach.   

– Autor podjął w 1997 roku studia w Instytucie Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai, które ukończył w 

2002 roku z tytułami licencjata i magistra nauk przyrodniczych.    

 

 

 

 

Moją chwałę szerzą codziennie ci, co nazywają siebie moimi 
wielbicielami. Wasza cnota, wasze panowanie nad sobą, 
wasza bezstronność, wasza wiara i wasza wytrwałość są 
znakami, po których ludzie poznają moją chwałę.    

– Baba 

 

 

 

NAJKRÓTSZA ŚCIEŻKA DO BOGA  

 

Pewien wielbiciel, który mieszkał w Ameryce, a na wakacje przybył do Indii, myślał 

o odwiedzaniu wielkich ludzi i spędzaniu czasu w święty sposób, zamiast marnować go 

na rozrywki. Chciał słuchać tego, co głoszą mądrzy ludzie. Bilety na samolot nie były 

dostępne, zatem pojechał pociągiem do Kasi (Waranasi). W przedziale siedział przed 

nim sannjasin o twarzy jaśniejącej aurą boskości. Poczuł pragnienie, aby z nim 

porozmawiać, więc zagadnął:  „Czy mogę zadać panu pytanie?”. Sannsjasin zgodził się. 

„Czy może mi pan wskazać najkrótszą ścieżkę do Boga?”.  

Sannjasin odrzekł: „Niech pan wysiądzie w wiosce, która nazywa się Ramapuram. 

Niech pan wynajmie rikszę o nazwie ‘Wiara’. Niech pan zatrzyma się w dzielnicy 

noszącej nazwę ‘Oddanie’. Natknie się pan na ślepą ulicę o nazwie ‘Karma’. Zobaczy pan 

czerwone światło, znane jako ‘Zły czyn’. Dalej niech pan ruszy na zielonym świetle 
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‘Dobrego czynu’. Zobaczywszy znak ‘Bhadźan mandali’, niech pan skręci w prawo. 

Znajdzie pan tam cztery ścieżki. Natknie się pan na ‘Zazdrość, Zemstę, Złość’. Niech je 

pan pozostawi z boku, a wejdzie w czwarty zaułek, znany jako  Satsang’ (dobre 

towarzystwo). Niech pan nie popełnia błędu wkroczenia w boczną dróżkę o nazwie 

‘Plotki’. To jednokierunkowa, drugorzędna droga. Niech pan pójdzie nieco dalej; spotka 

pan skrzyżowanie. Na lewo odchodzi droga ‘Namiętność’. Na prawo jest 

‘Nieprzywiązanie”.  Na ulicy ‘Namiętności’ jest bardzo duży ruch. Niech pan idzie w 

kierunku ‘Nieprzywiązanie”. Zobaczy pan przed sobą rondo ‘Kajwaljam’. Niech pan 

szuka tablicy ‘Współczujące serce to świątynia Boga’. W tamtym kierunku niech pan 

zdąża; niech pan idzie ‘Ścieżką wiedzy’. Znajdzie pan tam białej barwy pustelnię, znaną 

jako ‘Siedziba Atmy’. Gdy podejdzie się bliżej, otwierają się samorzutnie wrota ‘Mukti’. 

Bóg, mający na imię Sai Natha, będzie czekał w niej na pana przybycie.  

To jedyna ścieżka, o jakiej wiem. Miałem szczęście tam dotrzeć, stąd też podsuwam ją 

panu”.   

– Źródło: „Swami”, pióra Gity Paramahansy 

 

 

 

NOWINY Z OŚRODKÓW SAI 
 

Botswana 

Społeczności Gaborone od 11 lat służy Klinika Sathya Sai. 23 kwietna 2017 r. 

otworzyła się dla ogółu. W uroczystości uczestniczyło około 200 ludzi, w tym urzędnicy 

rządowi, lekarze, aptekarze, okuliści, pacjenci owej kliniki i członkowie 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai (MOSS). Głównym mówcą był minister 

oświaty, a gościem głównym - Śri Ramaćandran Ottpath, prezes Choppies Group. 

Klinika Sathya Sai otwarła również uroczyście nowe laboratorium, z urządzeniem do 

hematologii, podarowanym przez Śri Ottpatha.  Pokazano jak klinika pracuje - 

zarejestrowano wówczas 120 pacjentów, sporządzając ich kartoteki, a pięciu lekarzy, 

dwóch aptekarzy i dwóch optyków świadczyło im usługi. Gość główny, minister i inne 

osobistości zwiedzili klinikę i pochwalili ochotników Sathya Sai. Całe zdarzenie 

przedstawiły: Botswańska Telewizja, Radio Botswana, gazeta Botswana Daily News 

oraz opisano je w nowościach Botswana Guardian. Telewizja Botswańska nadała 

wywiady z pacjentami, którzy wyrazili uznanie dla otrzymanych w tej klinice usług.  

Kanada 

Przed piętnastoma laty nauczyciele, rodzice i uczniowie Szkoły Sathya Sai w Toronto 
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urządzili pierwszy w Kanadzie Marsz na Rzecz Wartości. Uczestnicy ślubowali wcielać 

w życie jakąś wartość ludzką i szli przez dzielnice zamieszkałe przez  społeczność o 

niskich dochodach, żeby dzielić się przesłaniem Sathya Sai Baby o wartościach ludzkich. 

W bieżącym roku 90 miast i zarządów miejskich z całej Kanady i prowincje Manitoba, 

Alberta oraz Kolumbia Brytyjska obchodziły Dzień Wartości Ludzkich dla zachęcenia do 

postępowania zgodnie z wartościami ludzkimi, zaś Marsz na Rzecz Wartości Ludzkich 

rozrósł się do ruchu ogólnoświatowego. 4 kwietnia 95 członków MOSS z Kanady wraz z 

ludźmi spoza Organizacji i urzędnikami rządowymi świętowało ogólnoświatowe 

wprowadzenie 24 kwietnia jako Dnia Wartości Ludzkich. Odbyło się to na wielce 

poważanym  Parliament Hill w kanadyjskim mieście stołecznym, Ottawie. 

Uroczystość rozpoczęli uczniowie Sathya Sai, śpiewając dwujęzyczny kanadyjski hymn 

narodowy. Potem rozbrzmiała modlitwa Szkoły Sathya Sai. Kilka osobistości i 

urzędników rządowych mówiło o krzewieniu wiedzy o wartościach ludzkich dla 

rozwiązywania waśni w społeczeństwie i łagodzenia zagrożeń środowiska w 

dzisiejszym świecie. Odczytano głośno list od Justina Trudeau, premiera Kanady, zaś 

burmistrz Ottawy, Jim Watson, przedstawił kanadyjskiej MOSS proklamację Dnia 

Wartości Ludzkich. Na cześć 150-lecia konfederacji Kanady, MOSS  podarowała 150 

T-shirtów Pasterzom Dobrej Nadziei, największemu niedochodowemu zrzeszeniu, 

służącemu bezdomnym w Ottawie i opiekującego się nimi.   

Ekwador  

24 kwietnia 2017 MOSS z Ekwadoru dokonała Sathya Sai Aradhana Mahotsawy 

(ofiary miłości dla Sathya Sai), a to poprzez działania nabożno-służebne w Guajaquil. 

Członkowie Organizacji Sathya Sai wyświadczyli służbę w schronisku dla dzieci López 

Bermejo w Guayaquil. To instytucja, zajmująca się opieką nad będącymi w potrzebie 

członkami rodzin pacjentów, którzy w miejscowym szpitalu leczą się z nowotworów. 

Bhaktowie  Sathya Sai podali głodnym i bezdomnym gościom schroniska jedzenie 

oraz rozdali rzeczy związane z higieną. Z pomocą pracowników tego ośrodka 

przeprowadzili różne zajęcia dla dzieci, takie jak malowanie, zajęcia muzyczne i nabożne 

modlitwy. Członkowie MOSS postanowili dalej prowadzić to służące mieszkańcom 

schroniska przedsięwzięcie.  

Australia 

W Dzień Ziemi, 22 kwietnia 2017, młodzi dorośli MOSS urządzili Przechadzkę 

Przyrodniczą i spotkanie pod gołym niebem w Parramatta Lake (Sydney), za myśl 

przewodnią mając ograniczanie odpadów plastikowych i używanie plastiku. 

Przeprowadzili kółko studyjne o używaniu plastiku i użytecznych sposobach 

zmniejszenia jego zużycia lub wykluczenia. Uczestnicy ślubowali korzystać z rzeczy 

wielokrotnego użytku, takich jak butelki do napojów oraz torby, zamiast plastikowych 

rzeczy jednorazowego użytku bądź innych, które po użyciu się wyrzuca. Każda osoba 

otrzymała płócienną torbę do ozdobienia jakąś treścią związaną ze środowiskiem. 

Uczestnicy spacerowali również wokół jeziora, doceniając jego piękno przyrodnicze i 
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zastanawiając się nad naukami Sathya Sai Baby.   

Singapur 

45 uczniów przedszkola Sathya Sai w Singapurze, wspomaganych przez ośmioro 

nauczycieli i ochotników, świadczyło służbę osobom w starszym wieku w Ośrodku 

Zajęciowym dla Osób Starszych w Chinatown. Odbyło się to 24 kwietnia 2017. Ci starsi 

mieszkańcy co roku gorąco oczekują odwiedzin owych dzieci. Po występie kulturalnym 

rozdały one każdej z 70 starszych osób zawiniątka z obiadem i z własnoręcznie 

zrobionymi, papierowymi wachlarzami.   

Malezja 

W kwietniu 2017 wiele ośrodków Sathya Sai i kółek bhadźanowych w owym kraju 

służyło jedzeniem ludziom w potrzebie. Każdy ośrodek i grupa ofiarowały posiłki dla 

100-500 bezdomnym w swojej społeczności. W owym ogólnokrajowym 

przedsięwzięciu służebnym około 500 ochotników radośnie świadczyło dla uczczenia 

pamięci Baby służbę - jak oceniono - pięciu tysiącom osób. Członkowie MOSS 

rozmyślali też nad przesłaniami Śri Sathya Sai Baby, wcielając je w życie przez 40 dni, 

od 22 marca do 30 kwietnia bieżącego roku.   

Filipiny 

Dla uczczenia Sathya Sai Aradhana Mahotsawy, 23 kwietnia 2017 ochotnicy Sathya 

Sai podarowali makaron, chleb, banany i sok 300 dorosłym oraz dzieciom w Naukowej 

Szkole Średniej Casa del Niño w San Pedro. Ochotnicy rozdali ponadto domowe rzeczy 

spożywcze 350 rodzinom i odzież dla dorosłych i dzieci. Tego samego dnia młodzi 

dorośli Sathya Sai urządzili spotkanie, na którym dzielili się doświadczeniami z zakresu 

świadczenia służby. Rozmawiali o swoich pobudkach, o tym, jak stawiają granice 

własnym pragnieniom oraz o tym, czego nauczyli się podczas działań służebnych. 30 

kwietnia owi młodzi dorośli odbyli drugie spotkanie poświęcone tym samym 

zagadnieniom.   

Holandia 

Ponad 40 ochotników Sathya Sai, zebranych w grupy, świadczyło 20-24 kwietnia 

bezinteresowną służbę w tym kraju dla uczczenia Sathya Sai Aradhana Mahotsawy. 

Jedna drużyna pomagała w pracach ogrodowych ludziom starszym bądź 

upośledzonym, upiększając kwitnącymi roślinami 13 ogrodów. Inne grono członków 

Organizacji Sathya Sai odwiedzało osoby samotne i opuszczone, niosąc im miłość i 

otuchę. Kolejna drużyna ochotnicza zabrała 15 mieszkańców przykutych do wózków 

inwalidzkich na wycieczkę do parku. W innym przypadku, członkowie MOSS 

ugotowali obiad dla bezdomnych w jednym ze schronisk. Tymczasem inni 

zorganizowali grę w bingo na prośbę grona starszych ludzi mieszkających blisko ich 

Ośrodka Sathya Sai. Kilku bhaktów zawiozło mieszkające w schronisku dla 

bezdomnych rodziny z dziećmi, dla podniesienia ich na duchu, do gospodarstwa ze 

zwierzętami, które głaskano i karmiono. W innej społeczności dzieci brały udział w 
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zajęciach opartych na wartościach ludzkich, z zakresu sztuki i rzemiosł. Członkowie 

Ośrodka Sathya Sai z Rotterdamu zaprosili starszych gości do udziału w spotkaniu 

bhadźanowym i podjęli ich obiadem.    

Śri Lanka 

W ostatnim tygodniu maja 2017 przetoczył się nad Śri Lanką cyklon "Mora", z 

ulewnym deszczem i porywistymi wiatrami, wywołując powódź i osuwiska ziemi. Jego 

następstwem było 177 ofiar i 112 zaginionych. To żywiołowe nieszczęście dotknęło 

mieszkańców okręgów Colombo, Kalutara, Gampaha, Matara, Galle, Hambantota, 

Kegalle i  Ratnapura. MOSS ze Śri Lanki ofiarowała natychmiast pomoc dobroczynną i 

rozdała tysiąc paczek ze śniadaniami, 600 z obiadem, 5 tysięcy litrów wody w 

butelkach i suche racje - poprzez Ośrodek Sathya Sai w Colombo. Rzeczy posłano do 

bazy Sił Powietrznych, stamtąd przewieziono drogą lotniczą i rozdano, bo większość 

dotkniętych obszarów pozostawała dostępna tylko drogą powietrzną. Ponadto 

członkowie MOSS dostarczyli paczki z suchą żywnością i 90 paczek z gotowanym 

jedzeniem trzydziestu pięciu dotkniętym powodziami rodzinom we wsi Gemunupura, 

objętej Przedsięwzięciem Sathya Sai na Rzecz Poprawy Życia na Wsi.   

Paragwaj 

11 czerwca 2017 członkowie MOSS z tego kraju dostarczyli ciepłą odzież i obuwie 

ponad 500 rodzinom z Villa Florida, poszkodowanym przez powódź rzeki Tebicuary i 

będących w ogromnej potrzebie. Odzienie, w tym płaszcze i buty, rozdano 300 ludziom 

w okolicy San Francisco, 250 ludziom w okolicy  Rosa Mística oraz 200 żyjącym na 

ulicach dzieciom. Mieszkańcy jednego z domów otrzymali odzież, koce i buty. 

Członkowie MOSS rozdali również pięciuset rodzinom paczki z kocami, spodniami i 

skarpetami, zapewniając około tysiącu dzieciom z tych rodzin podkoszulki i sportowe 

buty.   

– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai   
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Materializacja, wibracja, promieniowanie 

Umysł to biały papier, na którym są zapisy z różnych naszych żywotów. 

Nazywa się to ćitta. Tego, który się w tym kryje i prowadzi to zapisywanie, 

nazywa się Ćitraguptą - ukrytym spisywaczem. Moc tę nazywa się także 

Pradźnia Śakti - radiacją. Promieniowanie wprawia w wibracje siłę 

życiową, która pomaga żyć i działać temu ciału (materializacja). 

– Baba 

 

 

Tłum. Grzegorz Leończuk, red. Bogusław Posmyk 

 

20-21 listopada 2017 odbędzie się w Prasanthi Nilayam  

I Międzynarodowa Konferencja Wedyjska    

 

Śpiewaj Rudram i uczyń swoje życie bhadram (bezpiecznym); 

niechaj stanie się ono Bhadraćalam, 

niezachwianą Górą Bezpieczeństwa. 

- BABA 

20 listopada 2017 roku odbędzie się zbiorowa recytacja Rudram i mantry 
Puszpam przez śpiewaków, wśród których znajdą się, oprócz tych z Indii, 

dzieci Bal Wikas, młodzież, dorośli i niewiasty z całego świata.   

Odwiedź naszą stronę internetową www.ssssoindia.org aby się zapisać.   

Nie strać tej jedynej w życiu sposobności uczestnictwa w tak wyjątkowej 
mahajadżni popierającej Wedy.  

 

file:///C:/Users/Boguś/AppData/Local/Temp/www.ssssoindia.org

