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BOSKI UZDROWICIEL LUDZKOŚCI 

Od Redakcji 

 

Misja Bhagawana Sri Sathya Sai Baby, która rozpoczęła się w Prasanthi Nilayam w 

1956 roku, od otwarcia posiadającego 6 łóżek i bardzo skromnie wyposażonego szpitala Śri 

Sathya Sai, dotarła do wszystkich części świata i zapewnia opiekę zdrowotną całkowicie 

bezpłatnie, z miłością i współczuciem milionom osób, bez względu na kastę, wyznanie, rasę 

i narodowość. Ta misja opieki zdrowotnej Bhagawana rosła skokowo dzięki budowie 

szpitali, obozom medycznym, klinikom i szpitalom mobilnym, aby zapewnić wszystkim tę 

opiekę. Jej wielkość jest po prostu zdumiewająca.  

Ale to nie wielkość jest najważniejsza w misji opieki zdrowotnej Bhagawana. Jest 

ona wyjątkowa i niespotykana na świecie, ze względu na jakość świadczeń zapewnianych 

pacjentom. Lekarze i eksperci medyczni przybywający z innych krajów do szpitali 

założonych przez Bhagawana są zdumieni, że takie świątynie uzdrawiania istnieją w 

świecie, w którym żyją najbiedniejsi z biednych i zapewnia się im tu najnowocześniejszą 

opiekę medyczną z miłością, szacunkiem i godnością, bez jakiejkolwiek opłaty.  

W rzeczywistości instytucje opieki zdrowotnej Bhagawana tworzą medyczne cuda, a 

Jego sposoby leczenia są zadziwiające. W związku z tym, relacja dr. Warshy Ben Shah, 

głównego kardiochirurga w szpitalu Śri Sathya Sai w Radżkot, jest bardzo odkrywcza. 

Mówi ona: „Odwiedziłam większość międzynarodowych szpitali w Stanach Zjednoczonych, 

Europie i Australii, ale takich obrazów, jak tu, nigdy nie widziałem w całym moim życiu. 

Tutaj pacjent dosłownie sam schodzi po schodach następnego dnia po operacji na 

otwartym sercu”. 

Ale jest coś bardziej wzniosłego niż cudowne uzdrowienia pacjentów w zakładach 

opieki zdrowotnej Bhagawana - to transformacja lekarzy i personelu szpitalnego z jednej 

strony i pacjentów i ich krewnych - z drugiej strony. Teraz podążają oni ścieżką służby, 

poświęcenia i duchowości po zdumiewającym doświadczeniu Jego boskiej mocy i 

podzieleniu się tym z innymi. Ten sam proces transformacji odbywa się poprzez 

edukacyjne, duchowe i społeczne instytucje i projekty Bhagawana, które zmieniły miliony 

ludzi na świecie. To jest prawdziwy cud Bhagawana, który wywołuje kwantową zmianę w 

świadomości człowieka, aby wprowadzić złotą erę na ziemi. 

Ten specjalny numer „Sanathana Sarathi” składamy u Lotosowych Stóp Boskiego 

Uzdrowiciela, który leczy ciało, umysł i duszę ludzkości swoim boskim, uzdrawiającym 

dotykiem. 

Wydawca 
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PROSTE ŻYCIE ZAPEWNIA DOBRE ZDROWIE 

 

JEDZ Z UMIAREM I ŻYJ DŁUGO 

 

Zdrowie jest niezbędnym warunkiem powodzenia we wszystkich aspektach 

życia, polegającego na urzeczywistnianiu czterech ideałów, które powinny 

prowadzić ludzi, a mianowicie dharmy (prawości), arthy (bogactwa), kamy 

(pragnienia) i mokszy (wyzwolenia). Człowiek dąży do tego, by żyć szczęśliwie i 

pokojowo, jednak szczęścia i pokoju nie zdobywa się przez doczesne działania. 

Ciało, które łaknie szczęścia i bezpieczeństwa, ulega chorobie, gniciu i śmierci. Ale 

mieszkaniec ciała - jaźń - ani się nie rodzi, ani nie umiera. Jest nim atma, Bóg. Ciało 

jest świątynią Boga. Stąd też obowiązkiem człowieka jest utrzymywać ową 

świątynię w dobrym stanie. 

Zdrowy umysł w zdrowym ciele 

Zdrowie jest konieczne, by zdobyć ten świat i następny, do osiągnięcia 

postępu na świecie i poza światem, do urzeczywistniania celu, dla którego Jaźń 

wcieliła się w ten ludzki kształt, a mianowicie: uświadomienia sobie własnego 

źródła - Paramatmy. Dla osiągnięcia tego celu muszą być praktykowane - z pomocą 

zdrowego umysłu w zdrowym ciele - ideały prawości, bogactwa, pragnień i 

wyzwolenia z niewoli.  

Jakie są główne przyczyny słabego zdrowia? Na Ziemi mieszkają miliony 

istot, utrzymujących się dzięki jedzeniu uzyskiwanemu z przyrody, jakiego 

dostarcza przyroda. Wyjątkiem jest tylko człowiek. Aby zaspokoić swe podniebienie 

i zmysły, zmienia skład i cechy dostarczanych przez przyrodę rzeczy i przygotowuje, 

poprzez gotowanie, smażenie i mieszanie potraw, nie mające w sobie żadnej 

witalności. Zwierzęta nie używają takich niszczących sposobów. Jedzą wszystko na 

surowo i spożywają esencję żywotną, dającą siłę. Nie stają się zatem ofiarami tak 

wielu chorób, jakie ściąga na siebie człowiek.  

Złe myśli wywołują choroby  

Posadźcie w ziemi ugotowane nasiono roślin strączkowych. Nie zakiełkuje. 

Jak zatem może wnieść życie do tego, co żywe? Gdy jedzenie jest gotowane, by 

sprawić przyjemność podniebieniu, niszczone są witaminy i białka, będące cennymi 

składnikami! Miliardy komórek ciała są tak zależne od siebie, że gdy jedna jest 

osłabiona lub uszkodzona, cierpią wszystkie. Jest pewna granica i równowaga, 
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którą musi zachowywać każdy narząd ciała. Niedostateczne bądź nieodpowiednie 

jedzenie narazi ową równowagę na niebezpieczeństwo. Kaszel pomaga wzmocnić 

płuca i oczyścić je z obcej materii, ale ataki kaszlu są oznakami prawdziwej choroby.  

„Jedz z umiarem i żyj długo”. Oto rada przekazywana przez wieki przez 

proroków przeszłości. Rzadko przywiązuje się wagę do tej porady. Ludzie 

napełniają się tak wielkimi ilościami jedzenia, że kiedy skończą jeść, ciężko im 

wstać. Zamożni, rujnując swój system trawienny spożywaniem ciężkostrawnego, 

pożywnego jedzenia, czują dumę, bo są gospodarzami kosztownych przyjęć. Ci, co 

wiedzą, że największym skarbem jest fizyczne zdrowie, bardzo dbają o to, żeby jeść 

jedynie sattwiczne jedzenie.  

Najlepsze jest jedzenie niegotowane, orzechy i owoce oraz kiełkujące 

nasiona. Spożywajcie je w co najmniej w jednym posiłku, powiedzmy, na kolację; 

zapewni to długie życie. A o długie życie trzeba się starać, aby te lata wykorzystać 

na służenie bliźnim.  

Złe myśli powodują słabe zdrowie. Niepokój, strach i napięcie także wnoszą 

swój udział. Wszystko to wynika z chciwości: rzeczy, władzy i sławy. Chciwość 

przynosi smutek i rozpacz. Zadowolenie może dać jedynie duchowość. Pragnienie 

dóbr doczesnych należy porzucić Nie powinno się czynić rozróżnienia na „moją 

pracę” i „pracę Boga”. Wszelka praca powinna być nabożeństwem. Jakiekolwiek jest 

wynagrodzenie za pracę, jest to dar Boga, dla naszego trwałego dobra. Jeśli 

utrzymujemy to nastawienie, to cierpienie i ból mogą nas hartować i pomagać nam 

na drodze ku Bogu.  

Przyjemność zyskuje się właśnie dzięki bólowi. Ciemność umożliwia nam 

docenienie światła. Śmierć uczy nas kochać życie. Chorób dręczących człowieka jest 

wiele; najgorszymi z nich są nienawiść, zawiść i egoizm. Nawet lekarze nie potrafią 

ich uleczyć, bo większość z nich na nie cierpi. Jeżeli chce się być wolnym od tych 

chorób, powinno się rozwijać w sobie spokój umysłu i łagodne usposobienie. Nie 

słuchajcie podłych i okrutnych opowieści. Taka skłonność jest oznaką chorego 

umysłu To, co się słyszy, odciska się w sercu - poprzez ucho, jak wydrukowana 

kopia. Ranicie siebie poprzez uleganie temu nawykowi. 

Uważajcie na to, co jecie 

Innym wrogiem zdrowia jest gniew. Wstrzykuje truciznę do krwiobiegu i 

wywołuje w nim głębokie, niszczące zmiany. Dwie kobiety, które były sąsiadkami, 

przemieniły się w zaciekłych wrogów z powodu sporu dotyczącego bardzo błahego 

zdarzenia. Należąca do jednej z tych kobiet krowa zostawiła łajno przed domem tej 

drugiej. Właścicielka krowy pobiegła, żeby to łajno zebrać, podczas gdy druga 

kobieta utrzymywała, że należy ono do niej, bo leży przed jej progiem. Od słów 

przeszły nieomal do rękoczynów. Właśnie wtedy zakwiliło z kołyski małe dziecko 

tej drugiej kobiety. Pospieszyła ona do środka, żeby nakarmić dziecko i kiedy piło 

ono jej mleko, krzyczała na sąsiadkę w dziki sposób. Gniew zatruł jej krew tak 



Sanathana Sarathi   Listopad 2018 

Organizacja Sathya Sai  Strona 7 

bardzo, że dziecko zmarło pijąc jej mleko!  

Inną przyczyną słabego zdrowia jest występne i nikczemne postępowanie. 

Ludzie uważają, że człowiek podły nie musi być człowiekiem chorym, jednak 

większość chorób to choroby umysłowe.  

Lekarze także muszą postępować z pacjentami słodko i łagodnie, a zawód 

swój uważać za wymagający poświęcenia dla bliźnich. Najlepiej jest chronić swoje 

zdrowie dobrymi myślami i dobrymi czynami. Należy też uważać na to, co się je. 

Orzech kokosowy, mleko kokosowe, kiełkujące nasiona nasion strączkowych, 

niegotowane albo na wpół ugotowane warzywa i oraz surówki są dobre dla 

zdrowia.  

Starajcie się robić wszystko, aby żyć długo nie wpadając w ręce lekarzy. Gdy 

dają wam oni jeden zastrzyk, trzymają w pogotowiu drugi służący do 

przeciwdziałania negatywnym reakcjom na tamten zastrzyk! Próbując wyleczyć 

jedną chorobę, wywołują tuzin innych. Co więcej, leki które zalecają, są przeważnie 

fałszywe, bo ich producenci chcą zarobić, nie zważając na nic. Większość chorób 

można wyleczyć prostym życiem, prostymi ćwiczeniami i rozumnym panowaniem 

nad językiem. Żyjcie długo, abyście przez całe lata byli świadkami działalności 

awatara.  

– Orędzie Bhagawana z 30 września 1981 roku wygłoszone w Prasanthi Nilajam.  

 

 

Muszę również zwrócić uwagę lekarzom, którzy tu służą, że być może 

nawet lepiej i szybciej niż leki, które przepisują, mogą leczyć choroby 

pacjentów słodkie i ciepłe słowa oraz miłość i współczucie, jakie 

okazują. Spójrzcie na nich, jak na swoich krewnych, jak na 

specjalnych gości i najbliższych przyjaciół i zajmujcie się nimi z 

miłością i z niezłomną troską. Wzywam was, abyście utrzymywali 

taką postawę w każdej sytuacji. 

- Baba 
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Doświadczenia chirurga serca w szpitalu  

kardiologicznym śri sathya sai w radżkot 

Dr Warsha Ben Shah 

Pacjenci, którzy byli operowani w sobotę, wstawali z łóżka wkrótce po 

usunięciu im sączków i przewodów tętniczych. Na własnych nogach chodzili po 

oddziale, a nawet schodzili po schodach. Niektórzy z nich woleli iść do stołówki, 

usiąść w jadalni i zjeść posiłek. Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego.  

Przed wieloma laty - prawie 16 lat temu - zadzwonił do mnie Kano Kaka i 

spytał: „Tamej Radżkot operation karawa dźaszo”? (pojedziesz operować do 

Radżkot?). Natychmiast odpowiedziałam 'tak'. Zawsze szukałam sposobności 

dokonania jakiegoś dobrego dzieła, bo bycie chirurgiem serca, by po prostu 

operować i zarabiać, nie było moim celem. Chciałam coś robić dla społeczeństwa. 

Szukałam dobrej sposobności do wykonania jakiejś pracy dobroczynnej. To była 

najlepsza sposobność. A zatem natychmiast odpowiedziałam 'tak' i zaczęłam jeździć 

do Radżkot, kiedy była tylko taka potrzeba, mieli bowiem również swojego 

chirurga w miejscowym szpitalu.  

Na początku jeździłam tam w sobotę wieczorem i wykonywałam do 

poniedziałku wieczorem około 27 operacji, przeważnie na otwartym sercu. Ta liczba 

- 27 operacji w ciągu dwóch i pół dnia - jest niewiarygodna w jakimkolwiek innym 

szpitalu. Kim jest Sai Baba z Puttaparthi, nie wiedziałam. Pojechałam do tego 

szpitala, gdzie ujrzałam wielkie wizerunki Sathya Sai Baby i pomyślałam, że to 

bardzo miły człowiek, bo wykonuje dużo dobrej roboty. Ma też bardzo wysoką 

pozycję jako guru. Takie były w owym czasie moje uczucia wobec Sathya Sai Baby. 

Szpital Bhagawana to cud medyczny  

Pacjenci przybywali tłumnie, mieliśmy więc wszystkie miejsca w szpitalu 

zajęte i trzeba ich było umieszczać w pobliskim aszramie. Pacjenci, którzy byli 

operowani w sobotę, wstawali z łóżka wkrótce po usunięciu im sączków i 

przewodów tętniczych. Na własnych nogach chodzili po oddziale, a nawet schodzili 

po schodach. Niektórzy z nich woleli pójść do stołówki, usiąść w jadalni i zjeść 

posiłek. Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego. Odwiedziłam większość 

międzynarodowych szpitali w Stanach Zjednoczonych, Europie i Australii. Nigdy w 

życiu nie widziałam takiego obrazu jak tu - pacjent dosłownie schodzi po schodach 

już następnego dnia po operacji na otwartym sercu.  

 Religijne nastawienie, z jakim tu się pracuje sprawia, że tak się dzieje. 

Pracownicy po prostu pracują, z bardzo miłym uśmiechem i kontynuują prace, aż 
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skończą się operacje. Wszyscy pozostawiają obuwie na zewnątrz. Było to dla mnie 

bardzo dziwne. Jest to świątynia, gdzie mówi się pacierze przed wejściem do 

szpitala. Szpital jest bardzo czysty, każdy korytarz jest doskonale czysty i łatwo 

można chodzić bez obuwia, nie brudząc sobie stóp. Wszyscy uśmiechają się i 

pracują zgodnie; między lekarzami, a personelem nie ma egoizmu. Najważniejszą 

rzeczą, jaką chciałabym wam powiedzieć jako chirurg, jest to, że przyjmujemy 

pacjentów będących prawie w finalnym stadium choroby, a ich serce jest niczym 

piłka nożna. Operujemy ich i ci sami pacjenci już następnego dnia czują się dobrze.  

 Chirurg, który operuje w tym szpitalu, prawie nigdy nie ma żadnych 

powikłań. Mamy chirurgów, którzy właśnie uzyskali stopień naukowy czy zrobili 

studia podyplomowe albo super specjalność, np. stopień magistra chirurgii. 

Przybywają z zapałem; są bardzo świadomi swej pracy i szczerzy, ale wciąż są na 

etapie nauki. Chirurdzy ci operują również i jeżeli zdarzy im się jakieś powikłanie 

na stole, jakiś mistrz nimi kieruje i pokazuje, co robić dalej. Kieruje nami 

wewnętrzny głos i idziemy za wskazówkami przychodzącymi z wnętrza, a pacjent 

ma się wtedy dobrze. O tego rodzaju doświadczeniach czy uczuciach świadczyć 

może tylko chirurg. Taka jest rzeczywistość, jakiej doświadczamy, a nie ślepa wiara. 

Tego samego doświadczamy na Oddziale Intensywnej Terapii. Czasami pacjenci nie 

czują się dobrze; ciśnienie krwi nie wzrasta przy wielkim wsparciu inotropowym. 

Jesteśmy niespokojni i wpadamy w lekkie przygnębienie, bo coś złego dzieje się z 

pacjentem. W cudowny sposób następnego dnia wsparcie inotropowe spada i 

pacjent zostaje ekstubowany.  

Laik nie zrozumie, co dzieje się w tym szpitalu, ale prawdopodobnie lekarz 

czy chirurg uzna, że to możliwe. Po wszystkich tych doświadczeniach wierzę, że w 

tym szpitalu w Radżkot jest mistrzowski przewodnik w postaci Bhagawana Śri 

Sathya Sai Baby, który prowadzi w tym szpitalu każdego i o każdego się troszczy. 

Baba z pewnością jest tam obecny, w tym szpitalu. Mamy nadzieję, że będziemy 

mieli te same doznania w nowym szpitalu, który powstaje w Kaszindrze i modlę się 

za Manodża Dharmaniego oraz cały zespół wielbicieli Sai, który tak ciężko pracuje 

dla pożytku pacjentów, pod kierownictwem Bhagawana.  

Bezpłatny szpital kardiologiczny w Radżkot - dzięki boskiej łasce  

Wszystko to zaczęło się na początku lat 90, gdy grono wielbicieli Sai z 

Radżkot, natchnione wieściami o zakładanym w Puttaparthi Szpitalu 

Superspecjalistycznym, chciało zrobić coś podobnego, choć na dużo mniejszą skalę. 

Przyjechali do Puttaparthi, otrzymali błogi darszan Pana i zostali pobłogosławieni 

osobistym spotkaniem.  

Chcieli uruchomić ośrodek diagnostyczny i przyjechali w pełni przygotowani, 

wraz z zarysami swojego planu. Swami porozmawiał z nimi, pouczył ich i z 

miłością dał im natchnienie, aby ruszyli ze swą bezinteresowną pracą. Ich radość 

była powściągana smutkiem; szczęśliwi z powodu otrzymanych błogosławieństw, 
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byli smutni, bo jedno z ich życzeń wciąż było niespełnione - Swami nie 

pobłogosławił ich projektu zbudowania ośrodka zdrowia, z przyczyn, których nikt 

wtedy nie potrafił odgadnąć. Jednak nie pozwolili, aby to zahamowało ich zapał. 

Gdy wrócili, natychmiast otworzyli naprędce wzniesiony diagnostyczny ośrodek 

zdrowotny, który wstępnie badał pacjentów i dawał im skierowanie na dalszą 

opieką medyczną.  

Wspominając tamte dni, Śri Kanubhai Patel, który był związany z tym 

szpitalem od samych początków, mówi: „Chcieliśmy większej przestrzeni, gdzie 

moglibyśmy zająć się pacjentami w lepszy sposób. Udaliśmy się do zarządu Domu 

Akademickiego Khira, będącego internatem dla studentów. Zarząd był niezwykle 

sceptyczny odnośnie wynajęcia tego akademika, zwłaszcza gdy dowiedział się, że 

mamy oferować usługi zupełnie bezpłatnie. Myślał, że to dziwaczne i jeśli nawet 

nastąpi, to będzie krótkotrwałe”. 

Cóż, obawy kierownictwa akademika były zrozumiałe w tych czasach, gdy 

wszystko mierzy się tylko pieniędzmi. Wielbicielom trudno było przekonać 

urzędników do tej propozycji. Idea ta jednak zaowocowała, gdy wielbiciele znaleźli 

miejscowego poręczyciela, a potem natychmiast rozpoczęli świadczenie usług.  

Była prawdziwa powódź pacjentów, ponieważ w pobliżu nie było żadnego 

szpitala. Początkowo nie mieli tam żadnych urządzeń i zależeli w pełni od wsparcia 

z zewnątrz. Jednak nigdy nie stracili nadziei. Słowa Swamiego: ‘Jeśli ktoś stara się 

bezinteresownie czynić innym dobro, to mogę was zapewnić, iż wszystkie jego 

potrzeby będą zaspokojone’, zawsze dźwięczało im w uszach i mieli wiarę jak skała. 

To zaś, co zdarzyło się później, może być nadzwyczajnym zbiegiem okoliczności dla 

przypadkowego widza, oni wszakże wiedzieli, że to boskość działa jak zawsze na 

niezgłębione sposoby.  

„Pewnego dnia rano, gdy sprzątano akademik” - wspomina Śri Kanubhai - 

„przyszedł jakiś mężczyzna z Singapuru i rozejrzał się po ośrodku. Był oszołomiony, 

dowiedziawszy się, iż wszystkie usługi medyczne są całkiem bezpłatne, świadczone 

z dobrymi zamiarami i bez żadnych oczekiwań. Był zaskoczony, a zarazem smutny, 

gdyż ośrodek nie miał odpowiedniego sprzętu. Natychmiast ofiarował w darze 

aparaturę o wartości 1.2 miliona i ośrodek przybrał zupełnie nowe oblicze. Lekarze 

mogli teraz leczyć więcej pacjentów i z mniejszymi problemami”. Cuda w każdej 

sferze pracy tego ośrodka diagnostycznego nie były czymś niezwykłym; zdarzały 

się tam codziennie i ludzie je widzieli.  

Boskość przewyższa oczekiwania 

Codzienne doświadczanie takich ‘boskich zamysłów’ podniosło gorliwość 

wielbicieli do zenitu. Chcieli robić więcej, jednak wciąż mieli tylko mały ośrodek 

diagnostyczny. Chcieli większego i lepiej wyposażonego ośrodka do 

diagnozowania. Czekali na sposobność, żeby przedstawić swoje pragnienie 

Bhagawanowi. I przełom prędko nadszedł, na skalę i w sposób, jakiego nie 
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przewidywali.  

Wszystko to zdarzyło się w 1994 roku, gdy Śri Kanubhai Patel, będący w 

odwiedzinach w Puttaparthi, ofiarował Bhagawanowi 30 milionów rupii w 

wyrazie czci i wdzięczności za trzech synów, jakimi pobłogosławił go Bóg. 

Miłosierny Bhagawan, który zna jedynie dawanie, powiedział mu, że nie 

potrzebuje jego pieniędzy, ale wysunął myśl, że można tę sumę wydać na 

zbudowanie szpitala dla ubogich i zaniedbanych w stanie Gudżarat.  

Była to pamiętna chwila… początek zadziwiającego Szpitala 

Kardiologicznego Śri Sathya Sai w Radżkot, który teraz stał się ‘bajecznym 

ośrodkiem zdrowotnym’ dla ubogich. Natychmiast po tym, jak Pan wyraził to 

życzenie, zespół wielbicieli zaczął pracować przez całą dobę, siedem dni w tygodniu 

i po kilku dniach byli już w Puttaparthi z projektem budynku. Kiedy przybyli, było 

to tak, jakby Swami na nich czekał, gdyż natychmiast poprosił starszych 

pracowników szpitala w Puttaparthi, aby oprowadzili ich po szpitalu. Gdy 

skończyli, wezwał ich na rozmowę i szczegółowo wyjaśnił wszystko na temat 

ludzkiego serca, jego funkcji i cech, rodzajów operacji serca i ich procedur, istoty 

leczenia, podejścia do uzdrawiania itd.  

Przez prawie pół godziny Swami był ekspertem chirurgii i zarządzania 

szpitalem, mówiąc o niuansach etycznej i moralnej opieki medycznej i leczenia. 

„Uważam, że ja i inni obecni tam mieliśmy niezwykłe szczęście, bo otrzymaliśmy 

wskazówki bezpośrednio od samego Pana” - mówił dr Radżesz Teli, który był 

obecny na tym spotkaniu. Było to niewątpliwie błogie posiedzenie, jednak pod 

koniec wielbiciele zaczęli odczuwać nerwowość. Z jakiegoś powodu, mimo 

wszelkich porad ze strony Swamiego, nie pobłogosławił On przyniesionych przez 

nich planów, które przedstawiały wielki ośrodek diagnostyczny. Baba miał plany 

jeszcze wspanialsze.  

Skinąwszy na Kanubhai Patela, siedzącego z tyłu pokoju, Swami spytał: 

„Patel, thune suna… hospital banaiga”? (Patel, słyszałeś… zbudujecie szpital?) 

Kanubhai, trochę zaskoczony, odrzekł: „Karega, Swami, Baroda (obecnie Wadodara) 

mein” (Tak, Swami, zrobimy to w Wadodarze). To miasto w Gudżaracie, gdzie 

Kanubhai mieszkał. Swami chciał szpitala z prawdziwego zdarzenia, a nie tylko 

ośrodek diagnostyczny. Teraz było to jasne. A Kanubhai zaproponował również 

miejsce: miasto Wadodara. Jednak Swami miał dla nich tego dnia więcej 

niespodzianek. Spytał: „Saurasztra aććha nahin hai? Kja Radźkot hamara nahin 

hai”? Czy region Saurasztry nie jest wystarczająco dobry? Czy Radźkot nie jest 

nasze?). 

Nawiasem mówiąc, obszar Saurasztry należy do najmniej rozwiniętych 

regionów w stanie Gudżarat. Przy słabej infrastrukturze i trudnościami ze 

znalezieniem odpowiednich pracowników i dostępnością również innych zasobów - 

prowadzenie szpitala w tym regionie byłoby wyzwaniem. Trochę niespokojny 
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Kanubhai zapytał: „Swami, jak my damy sobie radę w Radżkot?” I wówczas padło 

wielkie boskie zapewnienie: „Swami da radę”. 

 I właśnie dokładnie tak się stało. W niewiarygodny sposób On wszystko 

zaaranżował. Kiedy wielbiciele spytali Swamiego: „Jak przy naszym skromnym 

budżecie zdobędziemy ziemię na szpital?”, odrzekł: „Woh patel ko dźake pućho” 

(Idźcie i spytajcie o to Patela. Patel odnosi się tu do Śri Keszubhai Patela, będącego 

wówczas premierem Gudżaratu). I rzeczywiście, kiedy premier usłyszał ich 

propozycję, wezwał poborcę podatków i poprosił go, aby szybko spełnił prośbę tej 

organizacji o ziemię. Obejrzawszy kilka pokazanych im miejsc, wielbiciele wybrali 

jako miejsce na przyszły szpital działkę - na razie bez płacenia czegokolwiek - o 

powierzchni 100 tysięcy stóp kwadratowych, blisko Wyższej Uczelni Nauk 

Przyrodniczych Wirani w mieście Radżkot, około czterech kilometrów od stacji 

kolejowej.  

Ale skąd wziąć pieniądze na zakup tej ziemi? (Hojna darowizna Kanubhai 

została przeznaczona w pełni na budowę). Rząd pobiera tylko 50% ceny ziemi, jeśli 

ma ona być używana do celów dobroczynnych. Widząc ‘plan zupełnie bezpłatnego 

leczenia’ Organizacji Sewy Śri Sathya Sai, rząd zrzekł się jeszcze 25%. Mimo to, 

pozostałe 25% nie było małą sumą. Członkowie zarządu proponowanego szpitala 

długo zastanawiali się w Mumbaju nad różnymi rozwiązaniami, a potem powrócili 

do swoich miast. Wiedzieli, że teraz mają otwartą tylko jedną drogę: błaganie Pana 

poprzez modlitwę.  

Świątynia miłości i uzdrawiania  

Jeden z członków zarządu, Mansukhbhai Rindani, będący również wiodącym 

dyplomowanym księgowym w Radżkot, wracał po tym spotkaniu do swojego 

miasta samolotem linii Indian Airlines. Ku swemu zdziwieniu, zwróciwszy w bok 

głowę, przekonał się, że na siedzeniu obok siedzi jego stary znajomy, Śri Babubhai, 

osiadły teraz w RPA. Mansukhbhai dowiedział się, że przyjaciel ten niedawno 

stracił żonę i jest przygnębiony. Misją Babubhai było teraz wyszukanie jakiejś 

szlachetnej sprawy i podarowanie na nią trochę pieniędzy - ku pamięci zmarłej 

żony, co prawdopodobnie przyniesie pewne pocieszenie jego duszy. I jak już 

zgadliście, Babubhai był właściwym człowiekiem, którego potrzebował mający się 

narodzić szpital. Spłynęło nań takie natchnienie odnośnie tej sprawy, że 

powróciwszy do RPA, wniósł w darowiźnie nie tylko tyle, ile pierwotnie zamierzał, 

ale 5,5 razy więcej! Swami rzeczywiście, tak jak obiecał, kierował całym tym 

przedsięwzięciem.  

Gdy zespoły ze szpitala przybywały przed Jego oblicze w okresie budowy - 

członkowie zarządu, architekci, przedsiębiorcy budowlani, lekarze, administratorzy 

czy wolontariusze świadczący bezinteresowną pracę - Swami zawsze ich wzywał do 

siebie i dawał im bardzo potrzebne wskazówki oraz ożywiał ich zapał. 4 sierpnia 

2000 roku, w dzień uroczystego otwarcia szpitala, posłał dr. Safaję, kierownika 
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Szpitala Superspecjalistycznego w Puttaparthi, aby świadczył honory. W ów ważny 

dzień obecny był także premier Gudżaratu, Śri Keszubhai Patel, a wraz z nim cały 

gabinet.  

Po tym, jak owa wyjątkowa instytucja zaczęła działać, zaangażowanie 

Swamiego nigdy nie malało; w rzeczy samej nawet wzrosło. Ciągle, przy każdej 

sposobności, udzielał porad lekarzom i administratorom. „Pacjenta zawsze trzeba 

widzieć jako Narajana Swarupę (podobiznę Boga), a leczenie w żadnych 

okolicznościach nie może być świadczone na poziomie niższym niż to niezbędne” – 

takie było Jego stałe przesłanie. Zawsze też podkreślał: „Nie powinno być książki 

rachunkowej”. Te właśnie dwie zasady, jak jasne drogowskazy ukształtowały 

filozofię Szpitala Śri Sathya Sai w Radżkot. Misja tego uświęconego ośrodka 

zdrowia mówi: „Naszą filozofią jest zapewnianie bezpłatnego dostępu do 

wzorcowych standardów leczenia, wspieranego najnowocześniejszym sprzętem, 

chorób serca pacjentów przede wszystkim z ubogich warstw społeczeństwa, bez 

względu na kastę, wyznanie, rasę i religię, którzy w innym przypadku byliby 

pozbawieni tak kosztownej opieki sercowej, z uwagi na brak pieniędzy”. 

To właśnie Swami dał nam tę szlachetną wizję i to znowuż On sprawia, że 

się ona urzeczywistnia. To, że sławni chirurdzy serca z Wielkiej Brytanii, którzy 

nawet nie są wielbicielami Swamiego, przylatują co roku, aby tygodniami służyć 

ochotniczo w tym szpitalu, jest zadziwiające. Dr Ćandrasekhar, chirurg ze Szpitala 

Św. Jerzego w Wielkiej Brytanii, mówi: „Szybkość z jaką pacjenci tutaj wracają do 

zdrowia jest czymś nadzwyczajnym. To, co gdzie indziej zajmuje 2-3 dni, tu goi się 

w 12 godzin! Pracowanie tutaj jest radością i przywilejem.” Szpital przekształcił się 

w ‘Świątynię miłości i leczenia’. 

– Autorka jest naczelnym chirurgiem serca w Szpitalu Śri Sathya Sai w Radżkot.  

 

 

 

Rozprzestrzenianie się chwały Awatara Sai 

R.Dż. Rathnakar 

Bóg mieszka w sercu człowieka obdarzonego spokojem umysłu. Bhagawan 

mówił wielokrotnie, że szuka takiego prawdziwego bhakty. Celem Swamiego jest 

rozwijanie w nas spokoju umysłu i musimy starać się go utrzymywać. Jedynie kiedy 

osiągamy ów podniosły stan spokoju umysłu, możemy znaleźć w życiu spełnienie. 
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Chwała i wspaniałość Awatara nie może nigdy zmaleć ani podupaść z 

upływem czasu. Przeciwnie, w miarę upływu lat rozprzestrzenia się i jaśnieje 

większym blaskiem. My jesteśmy pobłogosławieni wielkim szczęściem, iż jesteśmy 

świadkami chwały Awatara Śri Sathya Sai i ogrzewa nas Jego boski blask. To 

skutek naszych zasług zebranych na przestrzeni wielu żywotów. Czy nie jest tak, że 

słońce nie wschodzi ani nie zachodzi, chociaż codziennie widzimy zjawisko 

wschodu i zachodu słońca? Podobnie, choć z perspektywy dwoistości fizycznej 

prawdziwymi wydają się narodziny-śmierć, zstąpienie-wzlot, to boska świadomość 

jest ponad narodzinami i śmiercią i nie ma początku ani końca. Dlatego chwałę 

Awatara Sai cechuje ciągła ekspansja.  

Coraz więcej ludzi wchodzi na ścieżkę Sai  

Dziś, gdy świat bacznie się przygląda, misja Sai nabrała rozmachu i postępuje 

naprzód z wielką prędkością. Cały świat przyciągany jest bliźniaczymi zasadami 

miłości i służby, ukazanymi przez Swamiego na swym własnym przykładzie. Jego 

nauki dały ludzkości natchnienie do wstępowania na ścieżkę służby miłości i w ten 

sposób uświęcania swego życia. Boska zasada Sai rozprzestrzenia się, nie 

napotykając żadnych przeszkód, do każdego zakątka świata. Dzisiaj, kiedy widzimy 

tysiące nowych wielbicieli wchodzących na ścieżkę Sai, przypomina nam się 

objawienie Swamiego: „Ja mogę być dla was nowy, ale wy nie jesteście nowi dla 

mnie. Znałem was na przestrzeni wielu ostatnich żywotów”. 

Niedawno w Prasanthi Nilajam odbyła się konferencja „Go Green”, w 

którym uczestniczyli przedstawiciele 70 krajów. Otuchą napawało, iż większość tych 

uczestników to młodzi mężczyźni i kobiety. Pięciu lub sześciu z nich, z różnych 

krajów, przyszło do mojego biura. Tylko jedna osoba z nich odwiedziła wcześniej 

Prasanthi Nilajam, pozostali zaś wstępowali w ten święty obręb po raz pierwszy. 

Żadne z nich nie widziało Pana w Jego fizycznej postaci. Nie tylko to. Dopiero w 

ostatnich trzech czy czterech latach usłyszeli o Swamim i związali się z Organizacją 

Sai. A jednak ich oddanie Swamiemu i poświęcenie dla Jego misji wydawało się 

przykładne i inspirujące. Serce radowało mi się, że nasz Ukochany Pan wywołał 

tak cudowną przemianę; dla kogokolwiek innego byłoby to niemożliwe.  

 Innym ważnych spotkaniem zorganizowanym niedawno w Prasanthi 

Nilajam przez Organizację Sewy Śri Sathya Sai był Zjazd Poświęcony Wartościom 

Ludzkim i Światu Prawników. Prawie 150 sędziów i 500 wybitnych prawników 

oraz adwokatów uczestniczyło w tym zjeździe. Gościem głównym tej uroczystości 

był Dipak Misra, główny sędzia Sądu Najwyższego Indii. Wygłaszając uroczyste 

przemówienie, rzekł on: „Mam władzę wezwania do sądu każdego w tym kraju. 

Jednak dziś ja otrzymałem wezwanie z Prasanthi Nilajam. To wezwanie miłości, 

błogosławieństwa i boski nakaz”. Cóż za piękna i głęboka wypowiedź! 

Kiedykolwiek mamy jakieś sporne sprawy prawnicze, przystępujemy do ciała 

prawniczego aby je rozwiązało. Jeżeli wszakże system prawniczy jest oblężony 

problemami, czymś naturalnym jest szukanie dla nich rozwiązania schronienia w 
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Boskiej Obecności. W toku zjazdu, zajmujący wybitne stanowiska znawcy 

sądownictwa wzywali wszystkich do podążania za naukami Swamiego, opisując je 

jako jedyne lekarstwo na wszystkie nieszczęścia, dotykające dziś społeczeństwo. 

Rozpływali się w pochwałach nad duchem służby, którego przykładem jest 

Organizacja Sai i nie trzeba dodawać, że radość wypełniała nasze serca po brzegi.  

Gdy zjazd dobiegł końca, a uczestnicy przygotowywali się do powrotnej 

podróży, ktoś powiadomił mnie, że przed odjazdem chce ze mną porozmawiać 

pewien sędzia z Sądu Najwyższego. Gdy poszedłem, aby się z nim spotkać, 

opowiedział jak został zainspirowany do odwiedzenia Prasanthi Nilajam. Wyraził 

radość i zadowolenie, mówiąc: „Jestem wdzięczny Bhagawanowi w tym znaczeniu, 

że przynajmniej teraz, w późnych latach życia, sprowadził mnie do Prasanthi 

Nilajam, aby nauczyć mnie prawdziwego znaczenia i celu życia. Nie dbam tak 

naprawdę o to, jak długo pożyję; dziś moje serce wypełnione jest poczuciem 

spełnienia”. Gdy wypowiedział te słowa, oczy miał wilgotne, podobnie jak ja, 

słuchając go.  

Za naszych studenckich dni Swami spędzał z nami dużo swojego bezcennego 

czasu, rozmawiając z nami. Była to wyjątkowa łaska, przyznana jedynie studentom. 

Pewnego dnia Swami rzekł: „Wy, chłopcy, zachowujecie się niczym żaby w studni. 

Idźcie i zobaczcie świat zewnętrzny; wtedy będziecie rozumieli, co naprawdę 

oznacza Sai. Sami możecie zobaczyć, jak bardzo wielbiciele tęsknią za mną”. W 

rzeczy samej, co jakiś czas mówił w ten sposób, tak abyśmy jak najwięcej 

skorzystali z Jego obecności.  

Miłość Sai przenika cały Nepal  

W tym roku w maju zdarzyło mi się odwiedzić wraz z rodziną Nepal. Gdy 

obcowałem z tamtejszymi wielbicielami, poruszyła mnie ich głęboka tęsknota za 

Swamim i oddanie. Nie sposób opisać, jak bardzo uczynili oni Swamiego 

nieodłączną i nierozdzielną częścią swojego codziennego życia. Większość z nas 

myśli, że Nepal nie jest zamożnym krajem. Ale z pewnością są zamożni w kwestii 

oddania Panu. Mają niezmierzone bogactwo miłości w sercach. Zadziwiające, iż w 

małym kraju, takim jak Nepal, wielkości jednego stanu Indii, jest aż 225 ośrodków 

Sai. Około 115 z tych budynków jest własnością Organizacji Sai. Te ośrodki 

bezinteresownej służby, poświęcone jedynie działalności Sai, są zaprawdę 

świątyniami miłości, zbudowanymi przez wielbicieli dla Swamiego.  

Podróżowaliśmy po Nepalu prawie tydzień i doświadczyliśmy miłości 

Swamiego, przenikającej cały naród. Swami zamieszkał w sercach Nepalczyków do 

tego stopnia, iż gdziekolwiek się udajemy, w każdej chwili zaznajemy Jego 

obecności. Pewnego dnia osoby z Organizacji Sai zabrały nas do odległej wioski. 

Była to 3-godzinna, żmudna droga. Organizacja Sai usiłuje założyć w tej wiosce 

szkołę. Po pokazaniu mi miejsca, gdzie ma w stosownym czasie wyrosnąć szkoła, 

zatrzymali samochód przed domem w budowie. Czekało na nas 30-40 osób. Kiedy 



Sanathana Sarathi   Listopad 2018 

Organizacja Sathya Sai  Strona 16 

wysiadłem z samochodu i pozdrowiłem ich, zaprosili mnie do tego domu, nie 

mającego jeszcze drzwi i okien. Nawet podłoga nie była wykonana. Wszędzie, 

ponieważ dom był w budowie, był pył i gruz. Chociaż zaprosili mnie do środka, 

pozostałem na zewnątrz, myśląc, iż nie ma tam nic do zobaczenia. Gdy jednak 

nalegali, niechętnie wszedłem do domu, gdyż nie chciałem urazić ich uczuć. Dom 

należał do naczelnika wioski. Zabrał nas do pomieszczenia, gdzie słychać było 

bhadźany. Był to pięknie ozdobiony pokój, poświęcony Swamiemu. Był jak sala 

medytacyjna, z pięknymi obrazami Swamiego zdobiącymi ołtarz. Wszystkie inne 

pomieszczenia, przeznaczone dla właściciela i członków jego rodziny, były 

ukończone tylko w połowie, z zaledwie minimum umeblowania i udogodnień. 

Jedynie pokój Swamiego ukończony był w każdym znaczeniu tego słowa.  

Wracając z tego domu spytałem właściciela kiedy zamierza zrobić uroczystą 

„parapetówkę”. Powiedział, że prace budowlane są tymczasowo zablokowane z 

uwagi na trudności finansowe. Szczęśliwy był jednak, że mógł ukończyć pokój 

Swamiego, uznawszy to za najważniejszy cel. Dla mnie ucieleśniał on samo sedno 

wiary i oddania. Ludzie obdarzeni tymi bliźniaczymi cnotami nigdy nie ugrzęzną 

pod naporem problemów. We wszystkim, co się im przydarza, doświadczają boskiej 

miłości. Przyjmują z przyjemnością nawet ból! Tę samą prawdę odzwierciedla 

następujący wiersz Bhagawana.  

Jeśli człowiek pozostaje niezrażony i niezachwiany, 

kiedy sprawy nie układają się zgodnie z planami  

i wita wszystko z uśmiechem, porzucając wszelkie zmartwienia, 

można powiedzieć, że ma dojrzałe serce.  

 

Przesłanie Swamiego o spokoju umysłu 

Po ujrzeniu tego pokornego wielbiciela, mieszkającego gdzieś w odległej 

wiosce położonej u stóp Himalajów, pojąłem prawdziwe znaczenie „dojrzałego 

serca”. Trudności są częścią ludzkiego życia. Nie znajdziemy nikogo, kto jest wolny 

od smutku i trudności. „Przebycie siedmiu mórz bez zamoczenia stóp jest możliwe, 

ale niemożliwe jest przebycie oceanu życia bez zamoczenia oczu [tj. łez]” - mówi 

stare powiedzenie w języku telugu. Bhagawan, w liście do swojego starszego brata 

Śri Seszamy Radźu w 1947 roku, oznajmił: „Prawdziwe oddanie dla mnie polega na 

przyjmowaniu ze spokojem umysłu dobra i zła”. Bóg mieszka w sercu człowieka 

obdarzonego spokojem umysłu. Bhagawan wielokrotnie mówił, że szuka takiego 

prawdziwego bhakty. Celem Swamiego jest rozwijanie w nas spokoju umysłu i 

musimy o to się starać. Jedynie gdy osiągniemy ten podniosły stan spokoju 

umysłu, będziemy mogli znaleźć w życiu spełnienie. Bhagawan poprzez tego 

wielbiciela z Nepalu sprawił, że przesłanie to głęboko wniknęło do mego serca.  

Dzisiaj nauki Swamiego docierają do wszystkich zakątków świata. Cały 

świat doświadcza nieprzerwanych deszczów Jego miłości. Dla mnie jest to bardzo 
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widoczne, gdy odwiedzam różne ośrodki Sai w Indiach i za granicą. Nauki 

Swamiego o miłości i służbie zaprawdę są tchnieniem życia, koniecznym dla 

przetrwania ludzkości. Każdy powinien iść tą boską ścieżką.  

Jeśli nie dotrzemy na czas na dworzec kolejowy, nie będziemy mogli wejść 

do pociągu i dotrzeć do celu podróży. Podobnie, nie ociągajmy się i nie traćmy 

sposobności, jaka została nam dana. Wejdźmy bezzwłocznie na boski rydwan misji 

Awatara Sai i dotrzyjmy do celu życia, podążając świętą ścieżką, jaką położył przed 

nami Swami.  

Samasta lokah sukhino bhawantu! (Niech wszystkie światy będą szczęśliwe!) 

– Autor jest członkiem zarządu Śri Sathya Sai Central Trust. 

 

 

 

Światowa misja opieki zdrowotnej Bhagawana  
Śri Sathya Sai Baby 

r Narendranath Reddy 

To, że zostaliście lekarzami, jest wielkim szczęściem. Znamienną cechą 

prawdziwego lekarza jest poświęcenie... A zatem, lekarze powinni mieć ducha 

poświęcenia. Powinni też być współczujący i taktowni wobec ubogich. 

Śri Sathya Sai Baba, 19 stycznia 2001  

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba to wcielenie nieskończonej miłości i 

współczucia, obsypujące błogosławieństwami całą ludzkość. Baba podniósł całą 

ludzkość poprzez swoje nauki, a zwłaszcza: „Kochajcie wszystkich, służcie 

wszystkim”, a także przez zapewnianie bezpłatnej oświaty, bezpłatnej opieki 

zdrowotnej oraz darmowego zaopatrzenia w wodę.  

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba – lekarz par excellence  

Leczył ciała, umysły i dusze milionów ludzi na całym świecie. Leczył ludzi z 

chorób cielesnych i umysłowych samym spojrzeniem, dotykiem, dobrymi słowami 

i lekarstwem wibhuti, jak też poprzez sny, stwarzane przez siebie lekarstwa oraz 

wykonywanie operacji chirurgicznych. Sposoby, jakimi leczył chorych, z miłością i 

współczuciem, są zadziwiające i niezliczone.  
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Swami może uzdrawiać nie tylko poprzez sny oraz w odpowiedzi na 

modlitwy, ale również dotykiem. Pewnego razu w Prasanthi Nilajam cierpiałem na 

silne kołatanie serca. Choć nie wspomniałem o tym Swamiemu, przyszedł i dotknął 

mojej klatki piersiowej - i o dziwo! - kołatanie serca na zawsze ustało! Taka jest 

łaska i współczucie Bhagawana.  

Cudów tych dokonuje nadal, nawet po swoim mahasamadhi. Pod koniec 

kwietnia 2011 roku, po uroczystościach związanych z mahasamadhi, doświadczyłem 

w aszramie ostrego bólu w brzuchu. Ból ten był tak nieznośny, że w żadnej pozycji 

nie mogłem odpoczywać - leżąc, stojąc ani siedząc. Udałem się do Szpitala 

Superspecjalistycznego, gdzie rozpoznano atak woreczka żółciowego, potwierdzony 

prześwietleniem rentgenowskim, które wykazało kamienie w woreczku żółciowym. 

Badanie krwi wykazało też nienormalny poziom enzymów wątrobowych. Leczenie 

tej dolegliwości wymagało operacji, jednak żarliwie modliłem się do Swamiego o 

wyleczenie i ból wkrótce minął. Powróciłem potem do Stanów Zjednoczonych i 

nowe badania wykazały, iż w woreczku żółciowym nie zostały żadne kamienie, zaś 

enzymy wątrobowe są na normalnym poziomie. Był to zadziwiający cud, który 

pokazuje, że Swami nie tylko jest lekarzem ponad wszystkimi lekarzami, ale potrafi 

też przeprowadzać operacje bez noża! Jestem wdzięczny na zawsze Swamiemu za to 

niewiarygodne uleczenie. Pokazuje to także, iż Swami nie tylko był z nami, kiedy 

był w fizycznej postaci, ale że jest wciąż z nami i będzie z nami dalej, prowadząc 

nas i ochraniając.  

Instytucje medyczne – klejnoty koronne światowej misji zdrowotnej Sathya 

Sai  

Śri Sathya Sai Baba otworzył uroczyście w 1956 roku pierwszy Szpital 

Ogólny w Puttaparthi, w stanie Andhra Pradesz, zapewniając bezpłatne usługi 

medyczne dla wszystkich - w kolejnych zaś dziesięcioleciach jego misja zdrowotna 

w Indiach znacznie się rozszerzyła. Obecnie dwa szpitale superspecjalistyczne 

(Instytuty Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai) - jeden w Prasanthigram w Andhra 

Pradesz, drugi zaś w Whitefield w stanie Karnataka - oferują opiekę zdrowotną 

drugiego i trzeciego stopnia. Ten pierwszy szpital uroczyście otwarto w 1991 roku, a 

drugi w 2001. W szpitalach owych zapewnia się pacjentom najnowocześniejszą 

opiekę zdrowotną w różnych specjalnościach, w tym chirurgii serca, neurochirurgii i 

chirurgii ortopedycznej. Szpitale Śri Sathya Sai w Indiach są sercem i duszą 

Światowej Misji Zdrowotnej Sathya Sai. Oprócz tych szpitali, Światowa Misja 

Zdrowotna Sathya Sai przyniosła nowoczesną opiekę zdrowotną na próg ubogich 

ludzi, poprzez mobilne szpitale [w autobusach], które rozpoczęły działalność w 2005 

roku - zapewniając opiekę zdrowotną milionom ludzi bez względu na środki 

pieniężne, wiarę, narodowość, rasę czy religię.  

W rezultacie szpitale Śri Sathya Sai stały się wzorcami w narodach i 

społecznościach na całym świecie. Uważa się je za świątynie leczenia, gdzie pacjenci 

otrzymują wysokiej jakości opiekę zdrowotną wraz z łaską boską. Owo wyjątkowe 
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połączenie dawa (medycyny) i duwa (łaski) przyspiesza proces leczenia, znacznie 

zmniejszając współczynniki powikłań oraz śmiertelności. System świadczenia opieki 

zdrowotnej na całym świecie pod egidą Organizacji Sathya Sai ma wspólny cel: 

zapewnianie z miłością i współczuciem bezpłatnej opieki zdrowotnej wszystkim 

potrzebującym.  

Bhagawan Baba zasadniczo przedefiniował opiekę zdrowotną i wezwał 

wszystkich pracowników służby zdrowia do świadczenia idealnej opieki 

zdrowotnej. Jego nauki stanowią podwalinę Idealnej Opieki Zdrowotnej Sathya 

Sai, której przyświecają następujące zasady:  

Najnowocześniejsza opieka zdrowotna musi być powszechnie dostępna dla 

wszystkich. 

Opieka zdrowotna musi być bezpłatna,  świadczona z miłością i 

współczuciem, wszechstronna, leczyć ciało, umysł oraz ducha. Musi obejmować 

zapobieganie chorobom oraz zapewniać edukację, tak pacjentom, jak i lekarzom. 

Powinna być świadczona na czas i jak najszybciej, żeby przynosić ulgę cierpieniu 

pacjentów.  

Jako młody chłopak rozważałem wstąpienie do Indyjskiej Służby Cywilnej, 

gdzie mógłbym służyć krajowi i społeczeństwu. Ojciec jednak pokierował mnie na 

studia medyczne, abym mógł przynosić ludziom ulgę w cierpieniu. Jestem głęboko 

wdzięczny za jego rady i kierownictwo.  

Po przyjściu do Swamiego nauczyłem się zasad idealnej opieki zdrowotnej i 

realizowałem te zasady w swej pracy lekarskiej. Miałem to szczęście, że brałem 

udział w pracach nad projektowaniem Superspecjalistycznego Szpitala w 

Prasanthigram, nim został uroczyście otwarty w 1991 roku. Byłem zadziwiony 

uwagą, którą Swami poświęcał szczegółom przy wyborze sprzętu, pracowników i 

konstrukcji tego szpitala. Zdumiewające było też, że taki historyczny punkt zwrotny 

- poważny szpital ofiarujący usługi medyczne trzeciego stopnia - można było 

zbudować i wykończyć w ciągu zaledwie sześciu miesięcy i że w dzień uroczystego 

otwarcia zostały w tym szpitalu przeprowadzone operacje serca!  

Po uroczystym otwarciu Instytutu Wyższych Nauk Medycznych Śri Sathya 

Sai w Prasanthigram, skorzystałem z błogosławionej sposobności towarzyszenia 

Swamiemu w obchodach, gdy odwiedzał pacjentów. Było to bardzo inspirujące - 

widzieć jak Swami błogosławił pacjentów i ich rodziny, dając im prasadam i 

wibhuti oraz słodko z nimi rozmawiając, pocieszając i dając otuchę im i ich 

rodzinom. Pewnego razu radiolog rozmawiał z pacjentką i jej rodziną przed 

rozpoczęciem procedury i skupił się na różnych możliwych powikłaniach i powadze 

sytuacji. Swami poprawił z miłością tego radiologa, sugerując, iż zawsze powinien 

mówić przyjemnie i pozytywnie, dodając otuchy pacjentowi. Swami powiedział, że 

dobrze jest natchnąć pacjentkę zapałem i ufnością, ponieważ pacjentka i jej rodzina 

przywiązują wielką wagę do słów, języka ciała i postawy obsługującego lekarza. 
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Medycynę uważa się zwykle za naukę przyrodniczą, z naciskiem na najnowsze 

technologie, Swami podkreśla, iż medycyna to nie tylko nauka, ale i sztuka - sztuka 

leczenia, którą zaniedbano i zapomniano.  

Dziesięć lat po otwarciu tego szpitala, Swami otworzył kolejny szpital 

superspecjalistyczny w Whitefield, który zapewnia bezpłatne leczenie 

neurologiczne, neurochirurgiczne, kardiologiczne i operacje serca. Miałem także 

błogosławieństwo i szczęście obecności na uroczystym otwarciu owej świątyni 

leczenia. Choć Baba samą swoją sankalpą (boską wolą) może uleczyć ludzi z 

nieuleczalnych chorób, takich jak paraliż, rak i ciężkie choroby umysłowe, założył 

On te świątynie leczenia, żeby nam pokazać, jak nowoczesna opieka zdrowotna 

zapewniać może pacjentom również pociechę gdy świadczy się ją z miłością i 

współczuciem niczym własnej rodzinie. Bhagawan podkreśla, że cechą dobrego 

lekarza jest duch poświęcenia.  

Obozy medyczne i kliniki na całym świecie  

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai (MOSS) przeprowadza na całym 

świecie liczne obozy medyczne oraz zakłada stałe kliniki medyczne, zapewniające 

Idealną Opiekę Zdrowotną Sathya Sai. W wielu częściach świata są ludzie, którzy z 

powodu trudności społeczno-ekonomicznych czy logistycznych nie mają dostępu do 

opieki zdrowotnej. Mobilne kliniki Sathya Sai zapewniają bezpłatne usługi 

diagnostyczno-lecznicze ubogim pacjentom w odległych obszarach wiejskich, w 

takich krajach jak Indie, Indonezja, Nepal i Śri Lanka.  

Świadczone są też różne zapobiegawcze usługi, takie jak uodpornianie, 

doradztwo zdrowotne oraz doradztwo odnośnie żywienia, ćwiczeń i zdrowia, w celu 

zapobiegania chorobom i utrzymywania dobrego zdrowia. Wykorzystując nowe 

osiągnięcia technologiczne w dziedzinie komputerów, internetu i komunikacji, 

rozpoczęto projekt telemedycyny, zapewniający bezpłatne porady i leczenie 

pacjentów, którzy z różnych przyczyn nie mogą przyjść do gabinetu lekarskiego czy 

też szpitala. Przedsięwzięcie to ma szczególną wagę dla pacjentów o niskich 

dochodach, którzy nie mogą pozwolić sobie na koszty leczenia czy podróży. 

Zwiększa dostęp do opieki zdrowotnej w odległych regionach. MOSS wykorzystuje 

też „telezdrowie” w celu edukacji lekarzy z całego świata, do doskonalenia ich 

wiedzy oraz umiejętności.  

Miałem błogosławieństwo uczestnictwa w obozach medycznych w aszramie 

Prasanthi Nilajam, od czasu gdy się one rozpoczęły w 1984 roku. Podczas tych 

obozów badano pacjentów w namiotach, przy minimalnych zasobach i 

udogodnieniach. Mogliśmy tylko robić badania ciśnienia krwi i zawartości cukru 

we krwi oraz udzielać podstawowej pierwszej pomocy. To piękne doświadczenie - 

być świadkiem znaczącego rozwoju obozów medycznych w ciągu trzech ostatnich 

dziesięcioleci. Teraz, z pomocą bezinteresownych wolontariuszy-medyków z całego 

świata, odbywają się co roku obozy medyczne podczas obchodów święta Guru 
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Purnima, jak i Urodzin Bhagawana, świadcząc pomoc dziesiątkom tysięcy 

pacjentów rocznie. Dostępne zasoby i udogodnienia także się znacząco zwiększyły, 

gdyż oprócz podstawowego leczenia lekarze mogą teraz zapewniać terapię 

oddechową, podstawowe badania serca i podawać płyny dożylnie,  zaś pacjentów 

można przewozić do szpitali karetkami pogotowia. Jest też dobrze zaopatrzona 

apteka, a lekarze w razie potrzeby rozdają też okulary i laski. Warto dodać o 

wielkiej służbie MOSS na rzecz miejscowych wielbicieli oraz gości zagranicznych, 

uczestniczących w głównych świętach w Prasanthi Nilajam.  

MOSS wytrwale prowadzi też na całym świecie obozy medyczne, utrzymuje 

stałe kliniki medyczne, organizuje obozy krwiodawstwa oraz obozy badania stanu 

zdrowia. Od 2005 roku lekarze i dentyści MOSS przyjęli i leczyli ponad milion 

pacjentów. W 2017 roku podczas wielkiego przedsięwzięcia krwiodawczego w 

Republice Południowej Afryki zebrano ponad 8 tysięcy półkwart [ok. półlitrowych]  

od ponad 10 tysięcy krwiodawców. Było to największa akcja krwiodawstwa 

przeprowadzona kiedykolwiek przez jakąkolwiek, organizację w tym kraju. 

Podobnie w innych krajach, takich jak Nepal, Malezja i Mauritius, MOSS uznano 

za najważniejszą organizację w ruchu krwiodawstwa.  

Od kwietnia 2017 do marca 2018 roku przyjęto 168 102 pacjentów na 282 

obozach medycznych i w 38 klinikach, prowadzonych w 32 krajach. 67 578 

pacjentów przyjęto na obozach medycznych i dentystycznych, a 100 524 pacjentów 

przyjęto w stałych klinikach medycznych i klinikach mobilnych. We wspomnianym 

okresie ochotnicy MOSS zorganizowali również 370 akcji krwiodawczych. Oprócz 

organizowania obozów medycznych i klinik oraz krwiodawstwa, usługi objęły 

stomatologię, okulistykę, operacje specjalistyczne (zaćmy, włókniaka oraz 

urologiczne) w niektórych krajach, opiekę w hospicjach, akcje związane ze szpikiem 

kostnym oraz oświatę zdrowotną i programy podnoszenia świadomości w 

dziedzinie zdrowia.  

Podczas odwiedzin w różnych krajach, w celu uczestnictwa w wielkich 

inauguracjach różnych przedsięwzięć prozdrowotnych, byłem zdumiony wielkim 

wpływem Idealnej Opieki Zdrowotnej Sathya Sai na miejscową ludność, która 

inaczej nie mogłaby pozwolić sobie na doskonałą opiekę zdrowotną, świadczoną z 

miłością i współczuciem. Na przykład 20 stycznia 2016 roku w Dulag na Filipinach 

MOSS otworzyła uroczyście klinikę macierzyństwa, po tym jak mocno uderzył w to 

miasto tajfun Haijan w regionie Tacloban. Klinika zapewnia bezpłatne usługi w 

zakresie macierzyństwa przedporodowego oraz poporodowego miejscowym 

ubogim matkom, które rodziły dzieci na ulicach. Klinika ta niezwykle polepszyła 

opiekę zdrowotną, tak dla matki, jak i dla dziecka. Miejscowa społeczność, 

samorząd i burmistrz z najwyższym uznaniem myślą o tych usługach świadczonych 

przez MOSS. Ostatnio, w lipcu 2018 w Kenii MOSS dokonała uroczystego otwarcia 

bezpłatnej kliniki w Nairobi, zapewnianiającej pacjentom usługi medyczno-

dentystycznye. Tak oto Światowa Misja Zdrowotna Sathya Sai rozszerza się nadal 

zgodnie z naukami Bhagawana. Jak mówi Baba, miłość powinna rozprzestrzeniać 
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się, włączając do swej owczarni coraz to więcej ludzi.  

 Raz, gdy przedstawiliśmy Swamiemu sprawozdania z obozów medycznych, 

spytał: 

– A co ze zwierzętami? 

Idąc za tą uwagą MOSS jako pierwsza prowadzi na całym świecie kliniki dla 

zwierzęcych ulubieńców oraz obozy weterynaryjne. Swami powiedział, że boskość 

istnieje także w zwierzętach i realizując zasadę: „Kochajcie wszystkich, służcie 

wszystkim”, powinniśmy im też służyć. W ten sposób psy, koty i inne zwierzęta 

otrzymują opiekę medyczną, są czyszczone, uodporniane i otrzymują również inne 

usługi. Poza tym członkowie MOSS zapoczątkowali projekty opieki dla ptaków, 

osłów, kóz i innych zwierząt domowych.  

MOSS jest również aktywna w zapewnianiu na czas opieki zdrowotnej po 

klęskach żywiołowych, takich jak trzęsienia ziemi, tsunami, ogień, powodzie i 

huragany, w różnych krajach, w tym na Śri Lance, Haiti, Filipinach, w Stanach 

Zjednoczonych, Ekwadorze, na Fidżi, w Gwatemali, Indonezji, Japonii, Kenii, we 

Włoszech, Indiach i Nepalu. MOSS wprowadza usługi medyczne prawie 

natychmiast po klęsce żywiołowej i świadczy dalej, przez długi czas, doskonałą 

opiekę zdrowotną. Na Haiti MOSS zaczęła nieść pomoc medyczną w ciągu 

tygodnia po druzgocącym trzęsieniu ziemi w 2010 roku i dalej świadczyła pomoc 

przez długi czas w 2011 roku. Cechą rozpoznawczą Idealnej Opieki Zdrowotnej 

Sathya Sai było to, iż nie ograniczyła się do opieki medycznej. Bezinteresowni 

wolontariusze MOSS pomagali także zapobiegać chorobom poprzez sprzątanie ulic, 

zapewniając odpowiednie odżywianie poprzez Narajana Sewę oraz tworząc 

infrastrukturę dla dostaw wody pitnej. Te dodatkowe usługi świadczone były aż do 

2015 roku.  

Edukacja medyczna - uniwersalny nauczyciel  

Oprócz usług medycznych zapewnianych pacjentom, MOSS zajmuje się 

upowszechnianiem przesłania Bhagawana dotyczącego Idealnej Opieki Zdrowotnej, 

poprzez publikacje i konferencje. Swami zwracał się do medyków na przestrzeni 

czterech dziesięcioleci przez orędzia i osobiste rozmowy, poruszając wiele zagadnień, 

takich jak higiena, odżywianie, zapobiegawcza opieka zdrowotna, opiekowanie się 

matką i dzieckiem, tak przed, jak i po porodzie oraz rozwijanie pozytywnej postawy 

umysłu. Spośród wygłoszonych przez Swamiego wielu orędzi, 20 bardzo ważnych o 

opiece zdrowotnej zebranych zostało i wydanych w 2009 roku z Jego 

błogosławieństwami w kompendium o nazwie „Sathya Sai Ideal Healthcare” 

[Idealna Opieka Zdrowotna Sathya Sai], które można ściągnąć ze strony 

internetowej MOSS www.sathyasai.org. 

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai przeprowadziła kilka konferencji 

medycznych. W 2005 roku w Prasanthi Nilajam odbyła się międzynarodowa 
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konferencja medyczny na temat: „Idealna Opieka Zdrowotna Sathya Sai”. W 

zdarzeniu tym wzięli udział światowej sławy lekarze i eksperci opieki zdrowotnej z 

wielu krajów, którzy dzielili się wiedzą i obserwacjami, jak lekarze powinni 

świadczyć idealną opiekę zdrowotną. Później odbyło się wiele innych konferencji 

medycznych w dziedzinie ortopedii, stomatologii, kardiologii, chirurgii sercowo-

naczyniowej oraz medycyny opieki krytycznej, gdzie przedstawiano 

najnowocześniejsze technologie w tych specjalnościach oraz uczono, jak świadczyć 

opiekę zdrowotną z miłością i współczuciem.  

Później, pod kierownictwem i z błogosławieństwami Swamiego, w 2009 

roku odbył się po raz pierwszy międzynarodowy zjazd medyczny poza Indiami, w 

kalifornijskim Anaheim w Stanach Zjednoczonych. Medycy z wielu krajów skupili 

się, aby dzielić się wiedzą o pracy, jaka dokonuje się na całym świecie w zakresie 

Idealnej Opieki Zdrowotnej Sathya Sai poprzez obozy medyczne, kliniki medyczne i 

programy badań. Tuż przed rozpoczęciem konferencji, nieznany mi lekarz szukał 

jakiegoś „dr. Narena”, żeby przekazać mu przesłanie od Swamiego. Kiedy mi go 

przedstawiono, powiedział mi, że Swami przyszedł do niego we śnie i rzekł: 

„Powiedz dr. Narenowi: „Nie obawiaj się, nie miej żadnych wątpliwości, Swami 

jest tutaj” oraz „Powiedziałem ci, że zobaczę się tam z tobą”. Bardzo niewielu ludzi 

wiedziało, iż Swami nazywa mnie Naren. Później, gdy udałem się do Prasanthi 

Nilajam i wyraziłem Swamiemu wdzięczność za Jego błogosławieństwa i 

kierownictwo, oświadczył, iż siedział tam na środku sali, słuchając wszystkich 

obrad i jest bardzo zadowolony z ich wyniku!  

Ostatnia międzynarodowa konferencja medyczna odbyła się w 2017 roku w 

Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. Serce rosło na widok tego, że znaczny odsetek 

uczestników stanowili młodzi lekarze i lekarki, oddani świadczeniu Idealnej Opieki 

Zdrowotnej Sathya Sai w swojej codziennej pracy. Wielu delegatów poczuło boską 

obecność Swamiego podczas konferencji i postanowiło wdrażać jej postanowienia 

w codzienną pracę medyczną. 

Po międzynarodowych zjazdach medycznych w 2009 i 2017 roku MOSS 

wydała publikacje dające obraz Światowej Misji Zdrowotnej Sathya Sai, która 

przynosi milionom ludzi w Indiach i na całym świecie doskonałą opiekę 

zdrowotną. Publikacje te są dostępne na stronie internetowej Międzynarodowej 

Organizacji Sathya Sai www.sathyasai.org. 

Świadcząc doskonałą opiekę zdrowotną w ramach klinik, szpitali oraz 

ośrodków chirurgicznych, doszedłem do wniosku, że każdy, kto zawodowo zajmuje 

się leczeniem powinien uczynić głównym aspektem swej pracy współczującą, pełną 

miłości opiekę. Mogę podzielić się tym, jak pomogło to mi osobiście w pracy, a 

pacjenci z kolei są wdzięczni i radośni.  

Kiedyś pogorszył się stan jednej z moich pacjentek cierpiącej na chorobę 

tarczycy, ponieważ martwiła się o matkę - też pacjentkę z nieuleczalnym rakiem. Po 
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rozpoznaniu i konsultacji podkreśliłem, że powinna regularnie przyjmować 

lekarstwo. Potem porozmawiałem z nią o nauce Swamiego „Nie martw się, bądź 

szczęśliwy.” Po kilku miesiącach powróciła szczęśliwa i przyniosła mi czapkę z 

wyszytym na niej napisem Nie martw się, bądź szczęśliwy. Potem opowiedziała, że 

gdy zapoznała z naszą rozmową swą umierającą matkę, ta stała się szczęśliwsza, 

zaczęła myśleć pozytywnie i zaczęła robić na drutach czapki z wyszytymi tymi 

słowami i rozdawać je w hospicjum śmiertelnie chorym pacjentom. Matka 

poprosiła ją, aby nadal robiła to po jej śmierci, dla pokoju jej duszy. Córka - moja 

pacjentka - przyniosła mi potem wyszywaną czapkę w podarunku. Byłem 

zadziwiony, że parę powiedzianych z miłością i współczuciem słów, może dotknąć 

tak wiele serc.  

Wydarzenia te ukazują, dlaczego jest tak ważne, aby lekarze korzystali ze 

sposobności służenia bliźnim z miłością, współczuciem i zapałem, co jest sednem 

Światowej Misji Zdrowotnej Sathya Sai.  

Obecne czasy niosą dla świata wiele wyzwań, bo widzimy rosnące niepokoje 

odnośnie wzrostu kosztów opieki zdrowotnej, spadku jakości opieki, zmniejszania 

się zaufania między pacjentem a lekarzem i braku powszechnego dostępu do opieki 

zdrowotnej. W swej nieskończonej miłości i współczuciu Bhagawan Baba 

podarował ludzkości Idealną Opiekę Zdrowotną Sathya Sai. Ów wzorzec opieki 

zdrowotnej stopniowo przyjmują tysiące oddanych pracowników służby zdrowia 

na całym świecie. Dlatego czas teraz na to, abyśmy zwiększyli wysiłki na rzecz 

włączenia zasad Idealnej Opieki Zdrowotnej Sathya Sai w swoją pracę, poprzez 

zapewnianie każdemu pacjentowi jak najlepszych i bezpłatnych świadczeń 

zdrowotnych z bezinteresowną miłością, współczuciem i empatią, zgodnie z 

gorącym wezwaniem Bhagawana Śri Sathya Sai Baby.  

– Autor, dr Narendranath Reddy, jest przewodniczącym Rady Prasanthi Międzynarodowej 

Organizacji Sathya Sai. 

 

 

Chwała misji opieki zdrowotnej Śri Sathya Sai 

Dr W. Mohan 

Bez żadnej przesady uważam, iż Misja Opieki Zdrowotnej na taką skalę, w 

pełni dobrowolna i stuprocentowo bezpłatna, jest niezrównana na świecie i może 

służyć za wzór wielu organizacjom. Jeżeli wszyscy będziemy pracować razem dla 

dobra ludzkości, na pewno możemy poprawić życie milionów ludzi i będziemy mieli 

wszyscy obfitość łaski i błogosławieństw Bhagawana Baby.  
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Bhagawan Sathya Sai Baba ustanowił wyjątkowy wzorzec opieki 

zdrowotnej, niewąpliwie niezrównany na świecie. Uczył nas, iż opieka zdrowotna 

stanowi zasadnicze prawo wszystkich ludzi i powinna być dostępna dla każdego, 

bez względu na kastę, wyznanie, warstwę społeczną czy pozycję społeczno-

ekonomiczną. W oparciu o te czynniki Swami ustanowił zasady Idealnej  Opieki 

Zdrowotnej Śri Sathya Sai. Obejmuje ona pięć różnych dziedzin: powszechną opiekę 

zdrowotną, zapobiegawczą opiekę zdrowotną, bezpłatną opiekę zdrowotną, 

kochającą opiekę zdrowotną, wszechstronną opiekę zdrowotną, jak na poniższym 

rysunku. 

 

Powszechna opieka zdrowotna 

Bhagawan Baba wielokrotnie podkreślał, że najnowocześniejsza opieka 

zdrowotna powinna być dostępna dla wszystkich ludzi, zwłaszcza ubogich i 

potrzebujących, którzy nie mają dostępu do opieki wysokiej jakości zapewnianej w 

prywatnych szpitalach. Dla osiągnięcia tych celów Bhagawan Baba założył dwa 

superspecjalistyczne szpitale i dwa szpitale ogólne, w Puttaparthi oraz Whitefield. 

Szpitale te świadczą najlepszą opiekę medyczną dla wszystkich, bez żadnego 

rozróżniania. Bhagawan Baba mówi: „Szpitale Sathya Sai założone zostały po to, 

aby nieść pomoc ludziom wsi. Nie czyni się jednak jakiejkolwiek różnicy między 

wioskami a miastami. Podobnie, nie będzie żadnego różnicowania w niesieniu 

pomocy. Mamy zamiar nieść pomoc wszystkim”. 

Bezpłatna opieka zdrowotna 

Bhagawanowi bardzo zależało, żeby zapewniana przez jego instytucje opieka 

zdrowotna była świadczona każdemu bezpłatnie, tak aby nikomu nie odmówiono 

dobrodziejstw wysokiej jakości opieki z tego powodu, że nie może zapłacić. Dlatego 

nie tylko szpitale Śri Sathya Sai, ale także kliniki noszące imię Bhagawana świadczą 

opiekę medyczną całkowicie bezpłatnie. Zgodnie ze słowami Bhagawana Baby: 
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„Usługi medyczne powinny być bezpłatne dla wszystkich. Wielu ludzi nie stać na 

koszty leczenia”. 

Kochająca opieka zdrowotna 

Bhagawan Baba nauczył nas bardzo ważnej zasady, że nie wystarczy, jeśli 

opiekę zdrowotną świadczy się bezpłatnie. Musi być dodatkowy składnik - miłość. 

Dlatego ustanowił bardzo ważną zasadę Opieki Zdrowotnej Śri Sathya Sai, iż 

wszelka opieka zdrowotna zapewniana przez Jego organizacje powinna być pełna 

miłości. Kochająca opieka zdrowotna właśnie to oznacza. Uczył nas również, że 

lekarz nie jest przedstawicielem władzy, która skąpo wydziela pacjentowi swoje 

usługi. Lekarz pobłogosławiony został sposobnością do służenia, dlatego opieka 

zdrowotna powinna być świadczona z miłością, tylko wówczas bowiem staje się 

prawdziwą sewą. Swami odróżnia sewę od rutynowej usługi, ucząc nas, że 

prawdziwą sewę świadczy się bez oczekiwania jakiegokolwiek zysku, co więcej, 

powinno się świadczyć ją z pokorą i miłością. Przytoczmy słowa Bhagawana Baby: 

„Jeżeli lekarz jest pełen miłości i współczucia, to działa przez niego Bóg. Dlatego 

lekarze w toku leczenia muszą starać się, by stać się naczyniami boskiej mocy”. 

Wszechstronna opieka zdrowotna  

Ludzie bardzo często myślą, że kiedy zapewnia się bezpłatną opiekę 

zdrowotną, to jakość usług jest niska. Wszystkim takim sceptykom Bhagawan Baba 

udowodnił, że się mylą, kiedy Jego instytucje zapewniły bezpłatnie najbardziej 

wszechstronną opiekę. Oznacza to nie tylko, iż rutynowe badanie i leczenie 

świadczy się bezpłatnie, ale że najbardziej wyszukany i nowoczesny sprzęt, 

włącznie z CT Scans, MRI Scans, autoanalizatorami i inne wyposażenie obecne w 

najlepszych  korporacyjnych szpitalach czy w światowej sławy instytucjach, są 

dostępne w instytucjach Bhagawana i przez to zapewniają najbardziej 

wszechstronną opiekę medyczną. Podkreślił On również, że idealna opieka 

zdrowotna obejmuje leczenie ciała, umysłu i ducha, a opieka medyczna powinna 

dotyczyć osoby, a nie tylko dla choroby. Dlatego nie tylko zapewnia leczenie, ale 

również współczucie, które sprawia, że pacjenta uzdrawia się w całości. Bhagawan 

Baba: „Człowiek cierpi na dwa rodzaje chorób: fizyczne i umysłowe. Zdrowie fizyczne 

jest warunkiem wstępnym dla zdrowia umysłowego, a zdrowie umysłowe 

zapewnia zdrowie fizyczne”. 

Ten rodzaj całościowej opieki rzadko zapewniają szpitale, które skupiają się 

na chorobie czy objawach i najczęściej po prostu zapewniają opiekę objawową.  

Zapobiegawcza opieka zdrowotna  

Bhagawan często podkreślał, że zapobieganie jest lepsze niż leczenie. Uczył 

nas też, że w rozwijającym się kraju, takim jak Indie, powinniśmy starać się znaleźć 

główną przyczynę chorób i w ten sposób im zapobiegać. Zostałem 

pobłogosławiony tym, że otrzymałem bezpośrednie pouczenia od naszego 
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ukochanego Bhagawana przed przeprowadzeniem obozów przeciwcukrzycowych w 

Kodaikanal i innych miejscach. Swami nauczył mnie, że oprócz leczenia cukrzycy 

powinienem kłaść większy nacisk na zapobieganie poprzez dietę, ćwiczenia i 

zmianę sposobu życia. Chodziło mu o to, iż powinniśmy uczyć pacjentów zdrowego 

życia i w ten sposób zapobiegać konieczności częstego odwiedzania szpitali.  

Zrozumiawszy podstawowe zasady nauczania Bhagawana Baby odnośnie 

opieki zdrowotnej, pozwolę sobie przedstawić teraz ogólnie Misję Opieki 

Zdrowotnej Śri Sathya Sai. Większość ludzi wie o szpitalach zbudowanych przez 

Bhagawana w Puttaparthi i Whitefield, i naprawdę nazywa się je „świątyniami 

leczenia”, nie zaś „szpitalami”, bo są bardziej jak świątynie niż szpitale. Można 

podzielić Misję Medyczną Śri Sathya Sai na dwie części: pierwszą są ‘usługi 

statyczne’, zaś drugą ‘usługi zewnętrzne”. Statyczne usługi świadczy się poprzez 

szpitale, ośrodki zdrowia i kliniki; szpitale mogą być ogólne albo 

superspecjalistyczne. Usługi zewnętrzne - wychodząc do ludzi prowadzi się poprzez 

szpitale mobilne.  

Światowa misja medyczna Śri Sathya Sai  

Oprócz Indii, Misja Opieki Zdrowotnej Sathya Sai prowadzona jest w 

różnych częściach świata poprzez Międzynarodową Organizację Sathya Sai i 

nazywa się ją światową misją medyczną Sathya Sai. Szczegóły tej misji 

przedstawione są w innych artykułach, przez zagranicznych lekarzy, którzy 

uczestniczyli w tych usługach, dlatego nie są obecne w niniejszym artykule.  

Misja Medyczna Śri Sathya Sai w Indiach  

Mówiąc o Misji Opieki Zdrowotnej Sathya Sai w Indiach, można ją podzielić 

na trzy działy. Pierwszy w Puttaparthi, drugi w Whitefield, trzeci zaś poprzez 

organizacje Sathya Sai na obszarze reszty kraju. Nie będę się rozwodził o szpitalach 

superspecjalistycznych oraz szpitalach ogólnych w Prasanthigram i Whitefield, bo o 

tych świątyniach uzdrawiania napisano sporo w „Sanathana Sarathi”. Wystarczy 

stwierdzić, iż zarówno w Puttaparthi, jak i w Whitefield, szpitale ogólne, jak też 

szpitale superspecjalistyczne objęły leczeniem kilkaset tysięcy pacjentów.  

Usługi świadczone na oddziałach kardiologii, neurologii, ortopedii, chirurgii 

plastycznej, gastroenterologii, okulistyki i urologii, oprócz leczenia oferowanego 

przez szpitale ogólne, są teraz dobrze znane na całym świecie. Pragnę pozdrowić 

lekarzy, pielęgniarki, pracowników pomagającym lekarzom, jak też 

administratorom tych ‘świątyń leczenia’, o których Bhagawan mówił wielokrotnie 

w swoich orędziach. Oprócz tych dwóch stałych szpitali jest również szpital 

mobilny, cicho świadczący sewę różnym wsiom wokół Puttaparthi. Ten mobilny 

szpital służy kilkuset tysiącom ludzi z wiosek, którzy nie mieli dostępu do opieki 

zdrowotnej tak dobrej jakości. W ramach tej szlachetnej działalności około 500 

lekarzy - wolontariuszy ze stanu Andhra Pradesh świadczy bezinteresownie swoje 

usługi.  
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Wielu ludzi nie wie, że poza usługami świadczonymi w Puttaparthi i 

Whitefield, na pozostałym obszarze Indii mają miejsce różne inne działania w 

dziedzinie opieki zdrowotnej Sathya Sai.  

Śmiem twierdzić, iż w setkach miast, miasteczek i wsi w Indiach świadczona jest 

poprzez stanowe organizacje sewy i trusty Śri Sathya Sai, bezpłatna opieka 

medyczna w różnych bezpłatnych klinikach Śri Sathya Sai, zwanych „Sai Krupas” - 

w pewnych regionach Indii, np. w stanie Tamilnadu. Kliniki te prowadzone są 

zwykle we wszystkie weekendy i codziennie leczą się w każdej z nich setki 

pacjentów, zaś setki takich klinik działają w całym kraju. Oprócz tego w prawie 

wszystkich stanach Indii prowadzone są regularnie obozy zapobiegawczej opieki 

zdrowotnej i higieny. Niektóre z tych działań są związane z Całościowym 

Programem Wiejskim Śri Sathya Sai  

W Chennaj spróbowano wyjątkowego eksperymentu - podjęto tam Projekt 

Opieki Zdrowotnej Śri Sathya Sai. Podczas odwiedzin Bhagawana Baby w Chennaj 

w styczniu 2007 roku udaliśmy się do niektórych szpitali. Przedstawiliśmy im 

działalność Misji Medycznej Śri Sathya Sai i zapytaliśmy, czy mogłyby również 

przyłączyć się do naszej misji. Prawie 75 szpitali spontanicznie zaoferowało u siebie 

jedno łóżko na bezpłatne leczenie ubogich pacjentów, kierowanych przez 

Organizację i Trust Śri Sathya Sai (z Tamilnadu). Zaofiarowały się bezpłatnie 

przeprowadzać wszystkie procedury szpitalne, badania diagnostyczne, porady i 

operacje. Odniosło przez to korzyść wielu pacjentów. Zostaliśmy pobłogosławieni 

tym, że dzięki łasce Bhagawana Baby Misja Opieki Zdrowotnej Śri Sathya Sai 

mogła zostać rozciągnięta na inne instytucje medyczne, nie będące częścią naszej 

organizacji. To wspaniały wzorzec, który, jeśli będzie powielony, może pomóc 

szerzyć nie tylko przesłanie miłości Bhagawana Baby, ale również rozciągnąć 

świadczenia Jego Boskiej Misji na miliony zasługujących na to ludzi.  

Inny wyjątkowy eksperyment, który przeprowadził Śri Sathya Sai Central 

Trust, miał na celu przekonanie się, czy można niektórymi z działań wykonanych w 

Puttaparthi objąć również inne miasta. 21 sierpnia 2014 roku zapoczątkowano 

uroczyście w Chennaj projekt mobilnego szpitala Śri Sathya Sai i miał on tam 

niebywałe powodzenie. Szpital odwiedza co miesiąc 12 wiosek; każdego roku 

przeprowadza się 144 akcje. Korzyść odnosi przez to przedsięwzięcie kilkaset tysięcy 

pacjentów. Mamy również bardzo aktywne ruchome kliniki medyczne Śri Sathya 

Sai w stanach Maharastra i Goa, gdzie w 27 okręgach kursuje ponad 50 

półciężarówek [szpitalnych] i bezpłatne leczenie otrzymuje kilkaset tysięcy 

pacjentów. Także organizacje i trusty Śri Sathya Sai z Andhry Pradesz i Telangany, 

Narodowego Obszaru Stołecznego Delhi i Radżastanu świadczą bardzo aktywne i 

godne pochwały mobilne usługi medyczne. 

Jednym z przedsięwzięć Organizacji Sewy i Trustu Śri Sathya Sai z Odiszy są 

obozy Programu Rehabilitacyjnego Śri Sathya Sai z wykorzystaniem telemedycyny 

z Ośrodka Telemedycyny w Bhubaneswar. Pomaga to nie tylko doskonalić dalszą 

opiekę nad pacjentami, których operowano w szpitalach w Whitefield i 
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Prasanthigram, ale także badać pacjentów z pomocą telemedycyny i rozstrzygać, 

których z nich należy skierować do owych ośrodków na operację. Stan Kerala ma 

jeden z najlepszych programów Rehabilitacji Śri Sathya Sai i wszyscy pacjenci 

kardiologiczni, zoperowani w Prasanthigram i Whitefield, mieszkający w stanie 

Kerala, obejmowani są wirtualnie opieką w swoich rodzimym miastach, mającą za 

cel dopilnowanie, aby np. brali antykoagulanty.  

Poza tym, w różnych innych stanach Indii prowadzi się działania medyczne 

Śri Sathya Sai, które są zbyt liczne, aby wyliczyć je w tym artykule. Na przykład, 

kilka stanów Indii uczestniczy w Narodowym Programie Odżywiania, w ramach 

którego ciężarnym kobietom zapewnia się odżywcze proteiny Sai (wyrażenie 

podane przez Samego Bhagawana). Pomaga to polepszyć odżywianie nie tylko tych 

ciężarnych matek, ale także ich potomstwa. Proteiny Sai są zapewniane również 

dzieciom do 5 roku życia, gdyż pomagają polepszyć zdrowie tych dzieci.  

Większość ludzi świadoma jest ogromnych wydatków, ponoszonych przy 

prowadzeniu szpitali w Whitefield i Puttaparthi, ale my wykonaliśmy przybliżone 

szacunki wartości w rupiach bezpłatnych usług zapewnianych w innych miejscach 

Indii poprzez organizacje i trusty Sathya Sai. Oceniliśmy, że w samym tylko 2016 

roku wartość świadczonych bezpłatnych usług wyniosła około 3,5 miliarda rupii 

[ok. 50 mln $]. Cyfry te prawdopodobnie są znacznie zaniżone, gdyż nie wszystkie 

stany Indii przysłały dane.  

Próbowałem krótko przedstawić ogromną działalność w dziedzinie opieki 

zdrowotnej, wykonywanej w Indiach i za granicą w ramach Opieki Zdrowotnej Śri 

Sathya Sai. Dopiero gdy zacząłem pisać ten artykuł, uświadomiłem sobie rozmiary 

i głębię działań, jakie odbywają się w ramach tej misji. Powinniśmy dziękować 

naszemu Ukochanemu Bhagawanowi za umożliwienie wszystkim lekarzom, takim 

jak ja, pielęgniarzom oraz innym pracownikom przeszkolonym do pomocy 

lekarzom, odegrania małej roli w Jego Boskiej Misji i przekształcania w ten sposób 

samych siebie. Bez żadnej przesady twierdzę, że Misja Opieki Zdrowotnej na taką 

skalę, w pełni dobrowolna i bezpłatna, nie ma sobie równych na świecie i może 

służyć za wzór dla wielu organizacji. Jeśli wszyscy będziemy pracować razem dla 

dobra ludzkości, na pewno poprawimy życie milionów ludzi i uzyskamy obfitość 

łask i błogosławieństw Bhagawana Baby.  

– Autor jest sławnym diabetologiem oraz członkiem zarządu Śri Sathya Sai Central Trust.  
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Misja medyczna Bhagawana Śri Sathya Sai Baby 

S.S. Naganand 

Bhagawan ciągle przypominał wszystkim lekarzom i pracownikom, że muszą 

traktować pacjentów z miłością i współczuciem. Wielu pacjentów oraz osób 

odwiedzających te szpitale było pod wielkim wrażeniem wspaniałości tych budowli. 

Reakcją pacjentów, którzy przeszli leczenie, było to, że czuli się tak, jakby wchodzili 

do świątyni, a nie do szpitala i przeszło połowa ich problemów została rozwiązana 

już po wejściu do szpitala.  

Łaska boska Bhagawana Śri Sathya Sai Baby sprawiła, że przyjął ludzkie 

narodziny i na własnym przykładzie pokazał, że proste życie i podniosłe myślenie 

jest dla człowieka czymś osiągalnym. Z jednej strony mówił i pisał o zasadzie 

adwajty, nauczającej, że jest tylko jedna prawda, a jest nią boskość, a z drugiej 

strony często przypominał nam, że Bóg jest wszędzie i nie ma takiego miejsca, w 

którym Go nie ma. W wielu ze swych orędzi Baba stwierdzał, że nie ma potrzeby, 

aby ludzie podejmowali surową pokutę przez karanie ciała, aby ujrzeć Boga, bo 

można to osiągnąć poprzez służbę na rzecz ludzkości. Uprościł mahawakje (głębokie 

stwierdzenia) w Wedach, takie jak Aham Brahmasmi (jestem Brahmanem), Tat 

Twam Asi (Tym jesteś ty) oraz Pradźnianam Brahma (Najwyższa Świadomość jest 

Brahmanem) prostymi mantrami, takimi jak „Zawsze pomagaj, nigdy nie rań”, 

„Kochaj wszystkich, służ wszystkim” oraz Manawa sewa to Madhawa sewa 

(Służba człowiekowi to służba Bogu), dla zobrazowania tego, że Bóg jest wszędzie.  

Ścieżka do Boga jest ścieżką służby, czyli sewy. Baba podkreślał często, że 

służba ubogim i potrzebującym to najlepsza postać oddania i nabożeństwa. Prostą 

dobroczynność w postaci ofiarowania jedzenia i ubrania wyniósł do poziomu 

boskiego poprzez nazwanie jej Narajana sewą oraz rozpoznawanie każdego jako 

ucieleśnienia Pana Narajany. Ta sama zasada nauczana była przez chrześcijaństwo. 

Jezus uczył swoich uczniów służenia ubogim i głodnym i kładł na to służenie 

nacisk, gdyż tylko oni mogli poprowadzić ich do królestwa niebios.  

Mój związek z misją medyczną Bhagawana  

Aby praktycznie ukazać tę zasadę Swami utworzył wiele instytucji. 

Rozpoczynając od spełnienia życzenia matki Iśwarammy - zapewnienia pomocy 

medycznej ubogim ludziom na wsi – rozpoczął misję medyczną w 1956 roku 

otwarciem Ogólnego Szpitala Śri Sathya Sai w Puttaparthi, aby świadczyć służbę 

biednym i potrzebującym. Nikt poza Bhagawanem nie wyobrażał sobie, iż 

zapoczątkowana w tak skromny sposób misja osiągnie olbrzymie rozmiary, z 

dwoma superspecjalistycznymi szpitalami - w Prasanthigram w Puttaparthi w 

stanie Andhra Pradesh oraz w Whitefield w Bengaluru, w stanie Karnataka. Szpital 

Ogólny w Puttaparthi i Szpital Mobilny zapewniają pacjentom całkowicie 

bezpłatnie doskonałą opiekę zdrowotną.  
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W 1999 roku, gdy Bhagawan planował Szpital Supersecjalistyczny w 

Whitefield, pobłogosławił mnie interwiew w Brindawan. Nie uświadamiałem 

sobie, co mnie czeka. Rozmowa ta przyprawiła mnie o zachwyt. Za kilka dni 

Bhagawan wezwał mnie z moją rodziną i w trakcie spotkania wspomniał, iż 

zbuduje szpital w Whitefield i będę miał tam rolę do odegrania. Kilka miesięcy 

później, tuż po rozpoczęciu się prac fundamentowych, Bhagawan wezwał mnie i 

powiadomił, że powinienem być członkiem zarządu Śri Sathya Sai Medical Trust. 

Byłem zaskoczony tym miłym gestem Bhagawana i przekonywałem, że nie mam 

do tego kompetencji, a przy swoich obowiązkach zawodowych będzie mi trudno 

poświęcić na to czas.  

Bhagawan, w swój niemożliwy do naśladowania sposób, z miłością, 

dobrocią, współczuciem i zrozumieniem kazał mi przyjąć to stanowisko, 

zapewniając, że sam wykona całą pracę, a ja powinienem być po prostu członkiem 

zarządu. Skoro taki był nakaz i łaska Swamiego, nie mogłem odmówić. Przyjąłem 

to pokornie jako błogosławieństwo.  

Bhagawan nie przydzielił mi pracy przy budowie i prowadzeniu tego 

szpitala. Miałem tylko parę spotkań w celu omówienia pewnych aspektów. Po 

kilku latach Bhagawan utworzył w Prasanthi Nilajam Szpitalny Komitet 

Koordynacyjny, żeby koordynował pracę obu szpitali, w Whitefield i Puttaparthi. 

Była to jedna ze strategii, jakie wcześniej zasugerowałem, aby dla oszczędności 

uniknąć niepotrzebnego podwajania udogodnień i zasobów. Wspomniany komitet 

działał dobrze i później utworzono oddzielne komitety dla każdego szpitala.  

Wiele lat później Bhagawan postanowił połączyć działalność Śri Sathya Sai 

Medical Trust z Śri Sathya Sai Central Trust. Przygotowano dokumentację i szpital 

znalazł się pod bezpośrednią kontrolą Śri Sathya Sai Central Trust.  

Rozszerzanie się misji opieki zdrowotnej  

Bhagawan ciągle przypominał wszystkim lekarzom i innym pracownikom 

szpitali, że muszą traktować pacjentów z miłością i współczuciem. Wielu pacjentów 

oraz odwiedzających te szpitale było pod wielkim wrażeniem wspaniałości tych 

budowli. Reakcją pacjentów, którzy przeszli leczenie, było to, że czuli się tak, jakby 

wchodzili raczej do świątyni, a nie do szpitala i przeszło połowa ich problemów 

została rozwiązana już po wejściu do szpitala.  

Oprócz takiej opieki pełnej miłości, Swami zapewnił wspaniałe szpitale, 

najnowocześniejszy sprzęt z dobrze wykwalifikowanymi profesjonalistami, by 

udostępnić pomoc medyczną. Koszt dla pacjenta jest zerowy. Nawet po 

zakończeniu leczenia, pacjent objęty jest opieką poprzez system kontynuowania 

leczenia, w którym lekarstwo jest dostarczane na jego próg, w dowolnym miejscu 

kraju przez Organizację Sewy Śri Sathya Sai.  

Jako że Indie są dużym krajem, zasięg szpitala nie ogranicza się do Andhry 
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Pradesh i Karnataki, ale sięga dalekiej, północno-wschodniej części kraju, dzięki 

pomocy telemedycyny, w ścisłym współdziałaniu z Indyjską Organizacją 

Kosmicznych Badań Naukowych. Pacjenci w odległych miejscach, takich jak 

Odisza, Assam i Zachodni Bengal mają możliwość najnowocześniejszego 

rozpoznawania chorób oraz kwalifikowanej i specjalistycznej opieki medycznej, 

świadczonej drogą konsultacji telemedycznych.  

Szpitale mobilne regularnie goszczą w różnych wioskach wokół Puttaparthi 

przez 15 dni w miesiącu. Zdziwienie ogarnia, gdy się zauważy, że oprócz 

podstawowego garnituru pracowników, w szpitalu tym pracują bezinteresownie 

lekarze zatrudnieni w różnych szpitalach rządowych na obszarze całego Andhra 

Pradesh. Celem mobilnego szpitala jest polepszenie ogólnego stanu zdrowia 

ludności przez docieranie na próg ich domów z zapobiegawczą, podstawową oraz 

wyższego stopnia opieką zdrowotną. Opieka stopnia jeszcze wyższego - trzeciego 

dostępna w szpitalach superspecjalistycznych. Kilka lat temu te mobilne szpitale 

nagrodzono za najbardziej nowatorski program zdrowotny w kraju. 

Międzynarodowa Organizacja Sai odgrywa istotną rolę w medycznej misji 

Bhagawana. Wysoko wyspecjalizowani i poszukiwani lekarze, którzy zarabiają 

miliony dolarów w Stanach Zjednoczonych, przybywają regularnie na własny koszt 

do szpitali superspecjalistycznych z własnymi zespołami, żeby świadczyć bezpłatną 

służbę. Lekarze ci wnoszą też wkład przywożąc materiały eksploatacyjne i 

najnowsze technologie dla najbiedniejszych warstw społecznych w Indiach. 

Zwykłym pacjentom trudno uzyskać w najnowocześniejszych szpitalach w Indiach 

tak nowoczesne technologie połączone z najwyższym poziomem kompetencji 

zawodowej. Wiodące instytucje w dziedzinie badań naukowych oraz opieki 

zdrowotnej na świecie współzawodniczą ze sobą przy wdrażaniu najnowszych 

technologii i podejmują badania naukowe w tym zakresie. Bhagawan zapewnia 

wszystko to zupełnie bezpłatnie. 

 Szpitale te zapewniają specjalistyczne szkolenie i nauczanie w zakresie 

superspecjalności, w postaci Kursu DNB, z najwyższą liczbą wysokiej klasy 

kandydatów odnoszących sukces oraz najwyższą liczbą złotych medali uzyskanych 

przez jakąkolwiek instytucję w Indiach. To świadczy wymownie o wysokiej 

kompetencji zawodowej lekarzy oraz personelu paramedycznego tych szpitali.  

Opieka zdrowotna bez finansowych ograniczeń 

Można doświadczać łaski i miłości Bhagawana, płynących do pacjentów 

przez tych lekarzy. Jedynym ich celem jest bezinteresowne służenie, bez żadnego 

innego celu. To, że siedem lat po mahasamadhi Bhagawana misja opieki 

zdrowotnej Bhagawana Baby rozwija się coraz bardziej, pokazuje jasno, że siłą, jaka 

za nią stoi, jest ścieżka służby ukazana przez Babę.  

Filozofia lekarzy w szpitalach Swamiego jest następująca: my leczymy, On 

uzdrawia. Z tego powodu właśnie współczynniki śmiertelności w tych szpitalach są 
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najniższe wśród nowoczesnych szpitalu w kraju, czy nawet za granicą.  

Misja Opieki Zdrowotnej Bhagawana Baby dotarła do tych części 

społeczeństwa, które są najbardziej wrażliwe i troszczy się o ich zdrowie nie tylko 

fizyczne, ale też umysłowe i duchowe. Bhagawan często mawiał, że kiedy pacjenta 

przygniata ciężar chorób, jego głównym problemem jest znalezienie zasobów na 

leczenie, a kiedy te nie nadchodzą, problem ten jest większy niż sama choroba. 

Dlatego Bhagawan Baba chciał, aby umysł pacjenta wolny był od stresu 

finansowego, tak aby umożliwić leczenie ciała. Właśnie to osiągnęła Misja Opieki 

Zdrowotnej Bhagawana. Można podać statystyki dla podkreślenia tych osiągnięć, 

ale to niepotrzebne, gdyż główny nacisk położony jest na jakość opieki, a nie na 

liczby. Z łaską Bhagawana Baby Jego Misja Opieki Zdrowotnej musi osiągnąć 

niebywały wzrost.  

Sarwe Dźanaha Sukhino Bhawantu! (Oby wszyscy byli szczęśliwi!) 

– Autor, Śri S.S. Naganand, jest członkiem zarządu Śri Sathya Sai Central Trust. 

 

 

 

Jaka jest przyczyna dolegliwości serca? Wielu lekarzy twierdzi, że są 

one spowodowane paleniem tytoniu, spożywaniem tłustych potraw, 

przejadaniem się i innymi nawykami. Związek pomiędzy żywnością i 

nawykami powinien być właściwie zrozumiany. Powinniśmy 

wiedzieć, czy zachowana jest właściwa równowaga między ciałem 

fizycznym a wewnętrznymi uczuciami (duchem). Współczesny 

człowiek nieustannie się spieszy. Pośpiech powoduje obawy, które 

wpływają na zdrowie fizyczne. Główną przyczyną problemów z 

sercem jest pośpiech, martwienie się i niewłaściwe jedzenie (hurry, 

worry and curry). 

- Baba 
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Przegląd zdrowotnej misji Bhagawana Sri Sathya Sai 
Baby w Indiach 

Nimish Pandya 

 

W samym tylko 2017 roku ponad 20 000 obozów medycznych, mobilne 

projekty medyczne, bezpłatne kliniki i obozy weterynaryjne odbyły się w całych 

Indiach zorganizowane przez organizację Sri Sathya Sai Sewa, z korzyścią dla 2,3 mln 

pacjentów. Około 12 000 lekarzy, 16 000 sanitariuszy i 96 000 wolontariuszy 

oferowało swoje usługi w tych obozach. 

Organizacja Śri Sathya Sai Sewa, międzynarodowa wielokulturowa duchowa 

organizacja służebna, od pięciu dekad realizuje wielorakie działania związane ze 

służbą, zgodnie z ideałami: miłość jest źródłem, miłość jest ścieżką, miłość jest 

celem. 

Dzięki boskiemu natchnieniu założyciela, Bhagawana Sri Sathya Sai Baby, 

ponad milion aktywnych pracowników w Indiach i w 125 krajach świata 

konsekwentnie swiadczy służbę społeczeństwu, przestrzegając pięciu wartości 

ludzkich. Są to sathya (prawda), dharma (właściwe postępowanie), śanti (pokój 

powszechny), prema (miłość uniwersalna) i ahimsa (niekrzywdzenie). Ofiara sewy 

w całym kraju jest czysta i bezinteresowna bez przymusu. To właśnie sprawia, że 

wolontariat Sathya Sai sewy jest unikalny na świecie. Sewa obraca się wokół 

educare, medicare, sociocare, agricare i enwironcare. Oto historia Organizacji Śri 

Sathya Sai Sewy w Indiach, która wykonuje niezwykłą pracę w misji opieki 

zdrowotnej Bhagawana Sri Sathya Sai Baby. 

W stronę celu społeczeństwa wolnego od chorób 

Instytucje Sri Sathya Sai oraz projekty tworzone w Prasanthi Nilayam, w 

dystrykcie Anantapur w stanie Andhra Pradesh zaoferowały w krótkim czasie 

trwałe rozwiązania długotrwałych problemów naszego społeczeństwa. 

Wyjątkowość projektów medycznych Sathya Sai polega na tym, że są one 

bezpłatne i prowadzone przez dobrodusznych, bezinteresownych wolontariuszy. 

Oferują oni światowej klasy i jakości usługi medyczne,  przynoszące rozwiązania 

systemowych problemów oraz wprowadzające mechanizm profilaktycznej opieki 

zdrowotnej, w celu tworzenia wolnego od chorób społeczeństwa w nadchodzących 

latach. Pozwólcie, że przedstawię wam wgląd w to, w jaki sposób Bhagawan Sri 

Sathya Sai Baba zainspirował tysiące lekarzy, sanitariuszy i wolontariuszy w całym 

kraju do podjęcia masowego leczenia przy progu domów. Są to przykłady, które 

ludzie i instytucje powinny naśladować, aby nasz kraj stał się zdrowszy, a opieka 

zdrowotna była oferowana nieodpłatnie. 
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Zainspirowana inicjatywami medycznymi, pod bezpośrednim i fizycznym 

przewodnictwem Śri Sathya Sai Baby, organizacja Sri Sathya Sai Sewa rozszerza 

Medyczną Misję Sri Sathya Sai w 20 stanach Indii. Usługi te świadczone są co 

tydzień i kierują się następującymi sześcioma zasadami opieki zdrowotnej Sai, które 

są globalnie praktykowane przez Organizację Sai: najnowocześniejsza opieka 

zdrowotna, bezpłatna opieka zdrowotna, pełna opieka zdrowotna, kompleksowa 

opieka zdrowotna, profilaktyka zdrowotna i terminowe świadczenie opieki 

zdrowotnej. Dziś, gdy wieśniak nie ma środków, aby nawet podróżować do miasta, 

w celu badania i leczenia jego dolegliwości, mamy oto piękny i sprawdzony w 

działaniu model opieki zdrowotnej świadczonej na progu domów mieszkańców 

wsi. Ta fenomenalna działalność powinna być naśladowana przez dochodowe 

instytucje w ramach inicjatyw CSR (Corporate Social Responsibility). 

Szeroki zakres opieki zdrowotnej 

Zakres usług medycznych obejmuje bezpłatne ośrodki medyczne założone w 

całych Indiach, obozy medyczne, obozy specjalistyczne, integrację działań 

medycznych ze Zintegrowanym Programem Wiejskim Sri Sathya Sai, indywidualne 

kliniki lekarskie, mobilną służbę zdrowia Sathya Sai i wiele innych. Ich celem jest 

dotarcie do najbardziej niedostępnych obszarów Indii i zapewnienie opieki 

zdrowotnej najwyższej jakości, niezależnie od kasty, wyznania, religii czy 

narodowości pacjentów. Organizacja Sri Sathya Sai Sewa, pomaga również 

pacjentom z odległych zakątków Indii, do których opieka medyczna nie jest 

dostępna - za pomocą telemedycyny, w której nasi lekarze rozmawiają z pacjentami 

przez telefon, słuchają ich skarg i realizują plan działania w celu usunięcia ich 

dolegliwości. Telemedycyna odniosła duży sukces w stanach Odisha i Bengal 

Zachodni, wspierając wioski w tych stanach i w północno-wschodniej części Indii. 

Opieka pooperacyjna i wsparcie pacjentów to kolejna skromna działalność 

Organizacji Śri Sathya Sai Sewa, w której pacjenci po operacjach w szpitalach 

superspecjalistycznych Sri Sathya Sai w Puttaparthi i w Whitefield - w Bengaluru 

pozostają pod opieką zespołu lekarzy specjalistów, w każdym stanie. To Program 

Rehabilitacji Sai. Pacjenci są prowadzeni przez lekarzy, a niezbędna im pomoc jest 

świadczona na bieżąco.  

Z radością oświadczam, że Bhagawan Baba, w swej nieskończonej miłości i 

łasce, dał wielką szansę świadczenia sewy wolontariuszom Sewa Dal, zarówno 

kobietom, jak i mężczyznom, przez wspieranie usług świadczonych przez dwa 

superpecjalistyczne szpitale w Puttaparthi i Whitefield. Przez cały rok setki 

aktywnych pracowników Organizacji Sri Sathya Sai Sewy w Karnatace podejmują 

się wykonywania wszystkiego rodzaju służby z uśmiechem na twarzy i miłością w 

sercu. Podobnie, czymś niezwykłym jest być świadkiem, jak tysiące aktywnych 

pracowników Sewa Dal z 20 stanów Indii przyjeżdżają do Puttaparthi, podróżując 

nawet całymi dniami, by służyć pacjentom w Szpitalu Specjalistycznym Sri Sathya 

Sai oraz Śri Sathya Sai Szpitalu Ogólnym przez 365 dni w roku! Miłość do służenia 
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jest niewyobrażalna i jest symbolem czystej miłości do ludzkości Bhagawana Sri 

Sathya Sai Baby.  

Warto zauważyć, że lekarze ze wszystkich części Indii świadczą dobrowolną 

opiekę medyczną i przeprowadzają bezpłatne zabiegi w szpitalach Sathya Sai przez 

cały rok. Poza tym, Organizacja Sai wspiera również Szpital Serca Śri Sathya Sai w 

Radżkot w Gudżaracie, szpital, który powstał dzięki błogosławieństwu Bhagawana 

Baby pod koniec lat 90-ych, gdzie leczone są setki dzieci z dolegliwościami serca. 

Niedawno, we wrześniu, szpital ten w ścisłej koordynacji z organizacją Sri Sathya 

Sai Sewa w Zachodnim Bengalu zorganizował obóz badań zdrowotnych w 

Kolkacie, na którym przebadano ponad 950 pacjentów ze wszystkich okręgów 

Bengalu Zachodniego, a osoby wymagające operacji serca skierowano do Szpitalu 

Serca Śri Sathya Sai w Radżkot. Organizacja Śri Sathya Sai Sewa, we współpracy ze 

szpitalem, zorganizowała wiele bezpłatnych obozów medycznych na przestrzeni lat 

w celu wczesnego rozpoznania chorób serca, szczególnie na obszarach wiejskich. 

Oprócz takich działań, wielu lekarzy posiadających własne prywatne szpitale czy 

instytucje diagnostyczne w różnych stanach Indii, zgłosiło się, aby zaoferować 

jedno łóżko całkowicie bezpłatne dla dobra biednych i potrzebujących pacjentów 

przez cały rok.  

W samym tylko 2017 roku odbyło się w całych Indiach ponad 20 000 

obozów medycznych, mobilne projekty medyczne, bezpłatne kliniki i obozy 

weterynaryjne zorganizowane przez organizację Sri Sathya Sai Sewa z korzyścią dla 

2,3 miliona pacjentów. Około 12 000 lekarzy, 16 000 sanitariuszy i 96 000 

wolontariuszy oferowało swoje usługi na tych obozach. Pod względem obecnej 

wartości rynkowej ostrożny kosztorys pozwala wycenić wartość tych działań na 

ponad 400 milionów rupii, bez wsparcia ze środków publicznych lub 

dofinansowania w ramach CSR - społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Inną niezwykłą i inspirującą działalnością Organizacji Sai są obozy 

krwiodawstwa – realizujące „płynącą miłość”. Każde państwo w Indiach prowadzi 

obozy oddawania krwi w nagłych przypadkach, a także wspiera pacjentów z 

talasemią (niedokrwistością). Z wielką radością przedstawiam informacje na temat 

obozów krwiodawstwa w Ahmedabadzie, w stanie Gudżarat. W tym mieście akcje 

honorowego krwiodawstwa rozpoczęły się 17 lutego 1985 roku. W latach 1985-1992, 

odbywały się co roku tak często, że organizacja Śri Sathya Sai Sewa w Gudżaracie 

nie tylko weszła do Księgi Rekordów Limki, ale także zdobywała rok po roku 

trofeum Asha Parekh ustanowione przez Indyjski Czerwony Krzyż dla największych 

darów krwi. Do teraz odbyło się 1547 obozów krwiodawstwa i zebrano 61385 

jednostek krwi, co pokazuje szczerość i zaangażowanie wolontariuszy Sewa Dal 

wspierających swoich braci w Gudżaracie.  

.Podsumowanie 

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba jest wspaniałym przykładem służby dla 
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ludzkości i nadal inspiruje swoich wielbicieli i wyznawców, szczególnie w 

dziedzinie opieki medycznej. Tak jak rzeka, która płynie w kierunku oceanu i zbiera 

po drodze wiele strumyczków, Organizacja Sai w swojej spełnionej podróży 

służenia ludzkości, przyjmuje z wdzięcznością wielbicieli i innych, którzy podzielają 

nasze zaangażowanie w budowanie narodu i ludzkiego dobrobytu. Niech spuścizna 

uniwersalnego przesłania Baby „Kochaj wszystkich, służ wszystkim” nadal 

pozostaje światłem przewodnim ludzkości! 

- Autor jest przewodniczącym Organizacji Sri Sathya Sai Sewa w Indiach. 

 

 

 

MISJA ZDROWOTNA BHAGAWANA BABY 

H.J. Dora 

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba jest wyjątkowym awatarem w historii 

ludzkości. W bardzo młodym wieku opuścił dom i rodzinę i oświadczył, że 

inkarnował, aby wypełnić swą misję wyniesienia i przekształcenia ludzkości. 

Wkrótce przełożył swoją deklarację na działanie. Edukacja i opieka zdrowotna były 

dla niego najważniejszymi priorytetami. Edukacja w wartościach ludzkich, w 

prawdziwym stylu gurukuli starożytnego Bharatu, znikła z Indii. Swami założył 

instytucje edukacyjne, kładąc nacisk na ludzkie wartości i budowanie charakteru. 

Edukacja w tych instytucjach jest bezpłatna. Swami powiedział nam kiedyś, że w 

naszym kraju edukacja i opieka medyczna (widja i waidja) zawsze były darmowe, 

ale teraz obie dziedziny stały się komercyjnymi przedsięwzięciami pozbawionymi 

wszelkich wartości i humanizmu. 

Szpitale Sri Sathya Sai w Puttaparthi i Bengaluru 

Kolejną unikalną cechą przesłania Bhagawana jest całkowita jedność całej 

ludzkości. Swami zawsze zwracał się do wielbicieli mówiąc Atmaswarupy lub 

Premaswarupy (Ucieleśnienia atmy lub premy). Zawsze wspominał, że każdy ma w 

sobie boską iskrę i nie należy odróżniać jednej osoby od drugiej. „Kochaj 

wszystkich i służ wszystkim” stało się znakiem rozpoznawczym nauk Swamiego. 

W tym duchu Swami założył szpitale w Puttaparthi, jak również w innych 

miejscach. Pierwszym szpitalem w Puttaparthi był Szpital Ogólny Śri Sathya Sai, 

który Bhagawan otworzył w 1956 roku i od tego czasu funkcjonuje w Puttaparthi. 

Pacjenci z sąsiednich wiosek licznie przybywają, a ich potrzeby zdrowotne 

spełniane są całkowicie bezpłatne. Kobiety często odwiedzają ten szpital w celu 
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wykonania badań prenatalnych i poporodowych. 

Swami mówił o szlachetnym zawodzie medycznym i przypominał lekarzom, 

że są równi Bogu. Poprosił ich, aby podtrzymali szlachetną tradycję i służyli 

potrzebującym pacjentom, bogatym lub biednym. Ponad dwadzieścia pięć lat temu 

Swami ogłosił utworzenie w Puttaparthi szpitala superspecjalistycznego, w którym 

wszystkie główne operacje będą bezpłatne. Było to sensacyjne oświadczenie i 

wszyscy obawiali się, czy taki szpital będzie funkcjonować na obszarze wiejskim. 

Ale piękny budynek został zbudowany w rekordowym czasie, a cztery operacje 

wszczepienia bajpasów serca wykonano już pierwszego dnia, jak zadeklarował 

Swami.  

Miałem szczęście kilka razy odwiedzić szpital towarzysząc Swamiemu, który 

spotykał się z lekarzami i innymi pracownikami i zachęcał ich do kontynuowania 

tej służby. Chodził po oddziałach i wyrażał radość widząc, jak pacjenci zdrowieją po 

operacji. Byli to najbiedniejsi z biednych, którzy otrzymali tak dobrą opiekę 

medyczną i wyrażali swoją wdzięczność Swamiemu, gdy obchodził oddziały 

szpitala. Swami był bardzo zadowolony z dobrego samopoczucia pacjentów. Zadbał 

o to, aby każdy, kto trafił do szpitala, otrzymał najlepsze leczenie.  

Wielu lekarzy w Hajdarabadzie powiedziało mi, że Swami nie będzie w 

stanie utrzymać szpitala na terenach wiejskich przez dłuższy czas ... Twierdzili, że 

żaden wysoko wyspecjalizowany lekarz nie zechce pracować w takim odległym 

miejscu, jak Puttaparthi. Oczywiście, nie znali boskiej mocy Swamiego. 

Minęło już ponad 25 lat od założenia superspecjalistycznego szpitala, który 

tętni życiem i jest pełen pacjentów. Wybitni lekarze z różnych krajów odwiedzają 

szpital i przekazują najnowsze umiejętności oraz urządzenia i usprawniają 

procedury. Obecnie szpital otworzył oddziały urologii, ortopedii i okulistyki oraz 

wprowadził wiele udogodnień. Niedawno członkowie NABH (Krajowa Rada 

Akredytacyjna dla Szpitali i Dostawców Usług Zdrowotnych) przybyli, by ocenić 

warunki w szpitalu. Przez kilka dni drobiazgowo sprawdzali różne wymagane 

parametry i byli zaskoczeni poziomem zgodności. Powiedzieli dyrektorowi szpitala, 

że nie mają nic do powiedzenia, ponieważ szpital osiągnął stuprocentową zgodność 

z wymaganiami. Stwierdzili również, że szpital funkcjonuje na obszarze wiejskim, 

lecząc pacjentów bezpłatnie, a zatem nie ma potrzeby spełniania wszystkich 

parametrów szpitalnych, określonych w podręczniku. Nie ma więc ten szpital 

konkurencji, powiedzieli i nie musi podejmować żadnych konkretnych wysiłków, 

aby przyciągnąć pacjentów. Pogratulowali administracji szpitala i bezzwłocznie 

zatwierdzili akredytację. Tak wysoka jest efektywność leczenia, jakie Swami 

zapewnił ubogim ludziom. Później założył kolejny szpital specjalistyczny w 

Whitefield, w Bengaluru, na prośbę rządu Karnataki. 

Estetyka szpitali superspecjalistycznych Sri Sathya Sai 

Muszę tu wspomnieć o estetyce obu szpitali. Kiedy wchodzisz do szpitala w 
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Puttaparthi, jesteś onieśmielony ogromną kopułą i zwisającym z niej wielkim 

żyrandolem. Europejscy wielbiciele przysłali żyrandol w małych paczkach. Jego 

montaż zajął im prawie miesiąc. Ważył około 10 ton, gdy został podniesiony w 

górę. Podobnie było w Whitefield. Atmosfera, bogactwo architektury, czystość i 

wesołe usposobienie lekarzy dają poczucie, że ten szpital jest czymś wyjątkowym. 

Jakież wielkie instytucje zostawił po sobie Swami dla dobra ludzkości! 

Doskonale pamiętam, jak Swami powiedział pułkownikowi Joga Rao, 

wielbicielowi i inżynierowi, który nadzorował budowę, by nabył ziemię obok 

Instytutu Wyższych Nauk Medycznych Śri Sathya Sai (superspecjalistycznego 

szpitala w Puttaparthi), aby zbudować tam duży budynek, który zapewni 

zakwaterowanie i wyżywienie dla opiekunów pacjentów. Swami powiedział, że 

jeśli pacjenci są biedni, to również ich pomocnicy nie mogą sobie pozwolić na 

jedzenie i zakwaterowanie? Duży budynek został dla nich zbudowany naprzeciwko 

szpitala. Zakwaterowanie i wyżywienie są tam bezpłatne. 

Biorąc przykład, organizacja Śri Sathya Sai Sewy w Andhra Pradesh i 

Telanganie rozpoczęła podobne usługi w rządowych szpitalach, w większości 

dzielnic. Najbiedniejsi ludzie trafiają do tych rządowych szpitali i są tam przez kilka 

dni. Ich bliscy nie mogą sobie pozwolić na jedzenie. Organizacja Sai prowadzi 

kuchnię przy takich szpitalach i przygotowuje dla nich posiłki. Każdego dnia idą do 

każdego łóżka i dają bony opiekunom, prosząc ich, aby przyszli zjeść posiłek w 

wyznaczonym miejscu. Ta służba stała się bardzo popularna w większości dzielnic. 

Prowadzimy taką służbę w 20 szpitalach, w których codziennie przygotowuje się 

jedzenie dla 6 000 osób. 

 Bezpłatne kliniki i obozy medyczne 

Kierując się wskazówkami Swamiego, wielu lekarzy w całym kraju otwierało 

bezpłatne kliniki, w których przyjmują ubogich pacjentów i zapewniają im 

bezpłatne leki. Jeśli konieczna jest operacja, wykonywana jest we współpracy ze 

specjalistycznym szpitalem. Muszę tu wspomnieć, że w stanach Andhra Pradesh i 

Telangana 45 takich klinik prowadzonych jest w soboty i niedziele i co roku bada 

się tam około 248 tys. pacjentów. Lekarstwa dystrybuowane bezpłatnie w tych 

klinikach kosztują rocznie około 3,5 miliona. W tych działaniach uczestniczy około 

330 lekarzy i 3400 wolontariuszy Sewa Dal z Organizacji Sai.  

Oprócz tego organizacja Sai zorganizowała ponad 500 dużych obozów 

medycznych w wioskach, w których pracują zespoły lekarzy specjalistów i całymi 

dniami przeprowadzają badania pacjentów, dostarczając leki i diagnozując 

konieczność operacji. Tacy pacjenci są wysyłani do miast, operowani, a po operacji 

przywożeni z powrotem. Ponad 587 lekarzy, 288 pracowników paramedycznych i 

3800 wolontariuszy Sewa Dal obu płci, bierze udział w tej pracy pełnej miłości. 

Poza tym dysponujemy 13 dużymi samochodami medycznymi, które przewożą 

aparaturę do celów diagnostycznych. Lekarze wyposażeni w lekarstwa odwiedzają 



Sanathana Sarathi   Listopad 2018 

Organizacja Sathya Sai  Strona 40 

odległe wioski, w których opieka medyczna trafia bezpośrednio do domów. 

W obu stanach wytypowano 158 okręgów wiejskich, w których pojazdy 

medyczne pojawiają się w każdą niedzielę, aby leczyć wieśniaków. Tym działaniem 

objęto 159 wiosek i leczono tam 3 811 000 pacjentów. Około 495 pacjentów 

poddano zabiegom chirurgicznym po tych obozach, wykonano 637 operacji zaćmy, 

a okulary przekazano 1 683 pacjentom. Jesteśmy wdzięczni lekarzom, którzy 

poświęcają swoje cenne weekendy, by służyć ubogim bez żadnych oczekiwań. 

Swami przyniósł wszystkim taką transformację. 

Powyższe statystyki dotyczą jednego roku. Ponadto wielu lekarzy 

inspirowanych wizją Swamiego samodzielnie wykonuje wspaniałą służbę dla 

potrzebujących. Taki jest wpływ wizji Swamiego na zapewnienie bezpłatnej opieki 

medycznej. Taka służba ma miejsce w całych Indiach, a nawet w innych krajach. 

Czyż nie jest to cudem medycznym w całej historii ludzkości? Taka jest miłość 

Bhagawana Sri Sathya Sai Baby dla ludzkości! 

Samasta lokah sukhino bhawantu (Niech wszystkie światy będą szczęśliwe!) 

- Autor, były komisarz ds. bezpieczeństwa w rządzie Indii, służy obecnie w Sri Sathya Sai Trust w 

stanach Andhra Pradesh i Telangana. 

 

 

Wyjątkowość Instytutu Wyższych Nauk Medycznych 

Dr Gurumurthy 

Pozwólcie mi wspomnieć o tym, co powiedział nam pacjent naszego szpitala: 

„Doktorze, kiedy my, biedni ludzie, idziemy do innych szpitali, wydajemy wielkie 

sumy pieniędzy na leczenie. Przeraża to nas i stopniowo zaczynamy wierzyć, że 

biedni ludzie nie mają prawa, by żyć na tym świecie. Ale potem widzimy szpital 

Swamiego i wierzymy w to, że jesteśmy także ludźmi i zasługujemy na powrót do 

życia”. To jest najpiękniejszy aspekt Bhagawana; tylko On może wpoić taką wiarę w 

człowieka, który stracił wszelką nadzieję. 

Dwadzieścia siedem lat temu Bhagawan Baba oświadczył: „W kraju jest 

niezliczona liczba osób, które nie mogą sobie pozwolić na ogromne koszty operacji 

kardiochirurgicznej w prywatnych placówkach. Zamierzamy założyć w Puttaparthi 

w pełni wyposażony nowoczesny szpital za cenę miliarda rupii, gdzie wszystkie 

skomplikowane operacje będą wykonywane całkowicie bezpłatnie. Szpital zostanie 

otwarty 22 listopada 1991 r.”. Taka jest miłość Swamiego, łaska Swamiego. 
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Kochająca opieka i domowa atmosfera 

Spacer wokół Instytutu Wyższych Nauk Medycznych Śri Sathya Sai w 

Prasanthigram uświadamia, jak powinien wyglądać szpital. Gdzie by się nie poszło, 

wszędzie czuje się wszechprzenikający spokój i ciepło i jak niedawno powiedział 

jeden z naszych pacjentów, po wejściu do szpitala ludzie czują się tak, jakby byli w 

połowie wyleczeni. Nikt nie jest samotny z tym uczuciem, ponieważ prawie 

wszyscy pacjenci, którzy odwiedzają szpital, mają podobne odczucia. W 

rzeczywistości, podczas obchodów oddziałów, nierzadko nasi lekarze słyszą 

pacjentów, którzy mówią im, że w szpitalu opiekują się nimi lepiej niż ich rodziny. 

A kiedy pacjentom mówi się, że są sprawni i gotowi do zwolnienia, wiele razy 

proszą lekarzy o przedłużenie pobytu w szpitalu, ponieważ czują się lepiej w 

szpitalu Swamiego niż we własnych domach. 

Szpital do tej pory zapewnił leczenie ponad 3,5 milionom pacjentów 

całkowicie bezpłatnie. Nie mamy działu rozliczeń w szpitalu. Jest to świątynia 

uzdrawiania, ponieważ tutaj leczenie jest dla ciała, umysłu i duszy, ze względu na 

współczującą opiekę personelu medycznego i obfite błogosławieństwa Swamiego. 

Większość pacjentów, którzy dostąpili leczenia w szpitalu Bhagawana Baby, 

pochodzi z biednych środowisk. A ich promienne twarze opowiadają o tym, jak 

miłość Bhagawana Baby dała im nowe życie. 

Słowo przybrało formę 

Jak zapowiedział Bhagawan Baba, szpital rozpoczął działalność 22 listopada 

1991 roku. Z powierzchnią strukturalną 320 000 stóp kwadratowych stał się 

pierwszym w Indiach szpitalem superspecjalistycznym oferującym światowej klasy 

technologię medyczną całkowicie bezpłatnie dla wszystkich pacjentów, bez 

względu na kastę, klasę, płeć, rasę, religię lub narodowość. Ten 300-łóżkowy, 

opiekuńczy szpital jest wyposażony w 14 sal operacyjnych, jeden oddział 

intensywnej opieki medycznej, dwa laboratoria cewnikowania serca, pięć 

oddziałów szpitalnych i 24-godzinne pogotowie ratunkowe. Szpital posiada 

specjalistów w dziedzinie kardiologii, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej, 

urologii, okulistyki, chirurgii plastycznej, ortopedii, gastroenterologii, anestezjologii, 

usług laboratoryjnych i obrazowania medycznego. 

Historyczna chwila 

Niezwykle ważne jest zrozumienie czasu inauguracji szpitala, w kontekście 

gospodarczej historii Indii, i nie sądzę, że to był zbieg okoliczności, że Bhagawan 

zainaugurował go w 1991 roku. 

Coś doniosłego wydarzyło się w Indiach na początku lat dziewięćdziesiątych. 

Wraz z recesją gospodarki indyjskiej, rząd został zmuszony do wdrożenia programu 

przemian strukturalnych, który doprowadził do otwarcia drzwi Indii do liberalizacji 

i prywatyzacji. Zmniejszona została kontrola w wielu sektorach i umożliwiono 
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prywatnym graczom udział w sektorach, które do tej pory były wyłączną domeną 

rządu. Opieka zdrowotna była jedną z nich. 

Prywatni właściciele nastawili się na zysk z opieki zdrowotnej, a zatem byli 

poza zasięgiem osób ubogich. Przyciągnęli bogatych przedstawicieli społeczeństwa. 

Rząd znalazł się w trudnym położeniu. Co więcej, wielu specjalistów, którzy do tej 

pory współpracowali z rządowym sektorem zdrowia, zaczęło migrować do 

prywatnego sektora opieki zdrowotnej w poszukiwaniu lepszej kariery i 

wynagrodzenia. 

W tym momencie historii tego kraju Bhagawan zainaugurował Instytut 

Wyższych Nauk Medycznych Śri Sathya Sai w Prasanthigram, zaawansowany 

szpital całkowicie darmowy dla wszystkich. Następnie, dziesięć lat później, 

otworzył podobny szpital w Whitefield w 2001 roku. Te dwa szpitale stały się 

latarniami morskimi idealnej opieki zdrowotnej w oceanie rynkowej medycyny. 

Najbardziej zaawansowane wyposażenie 

Swami zawsze chciał tego co najlepsze dla swych pacjentów, więc zadbał o 

to, aby szpital był wyposażony w najlepszy sprzęt, jaki jest dostępny na świecie. 

Dlatego w naszym szpitalu dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem. Naszą 

zasadą jest ciągłe aktualizowanie sprzętu, gdy zajdzie taka potrzeba. 

Aby dać przykład, w ciągu ostatniego roku, dzięki łasce Bhagawana, szpital 

otrzymał nowy, w pełni zautomatyzowany analizator biochemiczny, kosztujący 2,5 

miliona, a także mikroskop pomocny w chirurgii oka, kosztujący około 5 mln. 

Ponadto szpital całkowicie zmodernizował Centralny Wydział Zaopatrzenia i 

Sterylizacji oraz pralnię. 

To najnowsze przykłady. Ale wszędzie, gdzie pójdziemy, czy to do 

laboratoriów, czy działu obrazowania albo różnych sal operacyjnych, znajdziemy 

najbardziej zaawansowane i najwyższej klasy wyposażenie dostępne dla 

pacjentów, ponieważ pacjenci szpitala Swamiego zasługują na to, co najlepsze. 

Świadectwo NABH 

Świadectwem najlepszej opieki świadczonej w szpitalu jest certyfikat 

Krajowej Komisji Akredytacyjnej dla Szpitali i Dostawców Usług Medycznych 

(NABH) w Indiach. NABH jest ustawodawczą Radą ds. Jakości w Indiach, 

utworzoną w celu ustanowienia, szkolenia i certyfikacji programu akredytacji dla 

organizacji zajmujących się opieką zdrowotną. Ponadto NABH jest 

instytucjonalnym członkiem ISQUA, Międzynarodowego Towarzystwa Jakości w 

Ochronie Zdrowia, które podkreśla fakt, że szpital ma międzynarodową pieczęć 

jakości za niezrównaną opiekę nad pacjentem. Szpital ten jest jedynym całkowicie 

bezpłatnym szpitalem, który otrzymał to wyróżnienie. 



Sanathana Sarathi   Listopad 2018 

Organizacja Sathya Sai  Strona 43 

Bez papieru i bez filmowania 

Mówiąc o technologii, musimy wspomnieć o czymś wyjątkowym - systemie 

informatycznym zarządzania szpitalem (HMIS). Szpital jest jednym z nielicznych w 

kraju, który jest prawie całkowicie cyfrowy, a zatem nie zużywa papieru. Aby dać 

przykład, jeśli pacjent wymaga tomografii komputerowej kolejność nie jest 

drukowana, ale przekazywana elektronicznie do działu obrazowania. Pacjent ma 

kartę z identyfikatorem pacjenta i kodem kreskowym. Kiedy odwiedza Dział 

Obrazowania, jego nazwisko wyświetlone będzie tam na monitorze. Pacjent 

następnie przechodzi badanie, a cyfrowy obraz skanu jest przechowywany na 

serwerze szpitala, do którego dostęp mają w dowolnym miejscu w szpitalu osoby 

posiadające wymagany identyfikator. Cały proces jest dzięki temu znacznie bardziej 

efektywny, a cyfrowy obraz przechowywany w serwerach bezpiecznie nie podlega 

zużyciu, tak jak zwykły film. 

Telemedycyna 

Kolejnym dowodem na to, że zaawansowana technologia ma na celu 

złagodzenie cierpienia pacjentów, jest korzystanie z telemedycyny w szpitalu w 

Prasanthigram. 

Jedną z podstawowych idei telemedycyny można wyrazić słowami: 

„Przenieś informacje, a nie pacjenta”. Tele-konsultacja dotyczy pooperacyjnych 

pacjentów kardiologicznych ze stanów Odisha i Bengal Zachodni. Organizacja Sri 

Sathya Sai Sewa założyła ośrodki w Bhubaneswar i Barrackpore przy pomocy 

Indian Space Research Organization (ISRO), gdzie pacjenci poddani operacji 

kardiochirurgicznej przychodzą i zgłaszają się w związku z kontynuacją leczenia lub 

związanymi z tym skargami. Lekarze w ośrodku badają pacjentów i zbierają 

podstawowe informacje, takie jak skargi, leki obecnie przyjmowane itp. i wysyłają 

je do szpitala w Prasanthigram, drogą elektroniczną. W szpitalu konsultant 

przegląda przeszłe i aktualne zapisy na temat pacjenta, a podczas wideokonferencji 

z pacjentem i lekarzem sugeruje odpowiednie środki zaradcze i dalsze badania, jeśli 

to konieczne. 

Najlepszą częścią tego programu jest to, że pacjent i specjalista widzą się i 

rozmawiają ze sobą bezpośrednio. Kolejną zaletą jest to, że lokalny lekarz 

przekazuje porady specjalisty w miejscowym języku pacjenta. Pacjent unika także 

kłopotów i wydatków związanych z podróżowaniem z Odishy do Puttaparthi, 

chyba że jest to naprawdę konieczne. Poza Tele-konsultacją, Centrum 

Telemedycyny w superspecjalistycznym szpitalu, od jego powstania w sierpniu 

2007 roku, odgrywa aktywną rolę we wspieraniu programu akademickiego szpitala.  

Zasoby ludzkie 

Poza tym wszystkim jest jeszcze jeden aspekt dotyczący jakości opieki 

zdrowotnej w superspecjalistycznym szpitalu w Prasanthigram, o którym rzadko się 
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mówi. Chodzi o zasoby ludzkie. W szpitalu Swamiego łatwo spotkać ludzi 

pracujących tam od początku istnienia szpitala. To 27 lat! W tych czasach, kiedy 

przemysł używa róznych sposobów i środków, aby zatrzymać ludzi, oferując im 

różne tak zwane zachęty, mogę z dumą powiedzieć, że w szpitalu Swamiego mamy 

lekarzy, pielęgniarki i osoby innych dziedzin, którzy pracują w tym szpitalu od 

ponad ćwierć wieku. Pozwolę sobie poinformować, że Bhagawan Baba płaci im 

bardzo dobrą pensję, ale dla tych ludzi wynagrodzenie jest ostatnim powodem, dla 

którego pracują w szpitalu; robią to, ponieważ jest to szpital Swamiego. Ich 

największą zachętą jest możliwość pracy w ramach misji Bhagawana. 

Szpitalna dieta 

Szpitalne służby dietetyczne zaspokajają potrzeby wszystkich pacjentów, 

zapewniając zrównoważoną dietę. Rola diety jako środka terapeutycznego jest 

dobrze znana jako klucz do wczesnego powrotu do zdrowia chorych i 

rekonwalescentów. Zaspokojenie potrzeb pacjenta wymaga koordynacji zespołów 

medycznych, pielęgniarskich i dietetycznych. Oddział jest połączony online z 

systemem zarządzania szpitalem, a poszczególne zamówienia dietetyczne są 

koordynowane za pośrednictwem tego systemu. Ponadto bierze się pod uwagę 

uwarunkowania kulturowe pacjentów i dieta jest do nich dostosowana. Pacjenci są 

regularnie informowani o znaczeniu odpowiedniej diety, opartej o ich diagnozę i 

stan zdrowia, zarówno jako środek leczniczy, jak i profilaktyczny. Po wypisie 

pacjenci potrzebujący modyfikacji w swojej diecie są edukowani i przygotowuje się 

im szczegółową dietę. 

Ekologia 

Dzięki błogosławieństwom Bhagawana Sri Sathya Sai Baby, w dniu 24 

kwietnia 2018 r. uruchomiono jednomegawatową elektrownię słoneczną na terenie 

obok szpitala Prasanthigram, w rocznicę opuszczenia ciała przez Bhagawana Babę. 

Panele zainstalowano na obszarze około 5 akrów, co kosztowało ok. 600 tys. 

dolarów. Elektrownia słoneczna zapewnia 1/3 zapotrzebowania szpitala na energię. 

Ponieważ energia słoneczna zmniejszyła uzależnienie od sieci energetycznej, 

zmniejszył się również ślad węglowy szpitala 

Miłość, współczucie i godność 

Wyjątkowość szpitala wynika nie tylko z tego, że zapewnia leczenie 

całkowicie za darmo, ale, co ważniejsze, ponieważ traktuje pacjentów z miłością, 

współczuciem i godnością. W dzisiejszym świecie, gdzie opieka zdrowotna stała 

się produktem, który jest sprzedawany przez szpitale i kupowany przez tych, 

którzy mają środki. Myślę, że jako społeczeństwo bardzo zawiedliśmy biednych. 

Zapominamy, że są ludzie na całym świecie, którzy ciężko pracują w deszczu lub 

w upale, zdrowi lub chorzy, aby ich dzieci nie chodziły spać głodne. Po ciężkim 

dniu wszyscy zarabiają tyle, by oszczędzić kilka rupii dziennie. Mając kilkaset 
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rupii oszczędności uzyskanych po miesiącach ciężkiej pracy, ktoś nagle 

dowiaduje się, że w sercu jego syna jest dziura i konieczna jest operacja 

kosztująca setki tysięcy albo o guzie w pęcherzu moczowym, którego leczenie 

będzie kosztować milion rupii lub też ma wypadek podczas przechodzenia przez 

ulicę i wymaga operacji za setki tysięcy rupii. Postawmy się w ich sytuacji. 

Pozwólcie mi wspomnieć o tym, co powiedział nam pacjent naszego szpitala: 

„Doktorze, kiedy my, biedni ludzie, idziemy do innych szpitali, wydajemy ogromne 

sumy pieniędzy na leczenie. Przeraża to nas i stopniowo zaczynamy wierzyć, że 

biedni ludzie nie mają prawa, by żyć na tym świecie. Ale potem widzimy szpital 

Swamiego i wierzymy w to, że jesteśmy także ludźmi, że także zasługujemy na 

powrót do życia”. To jest najpiękniejszy aspekt Bhagawana; tylko On może wpoić 

taką wiarę w człowieka, który stracił wszelką nadzieję. 

 

Zapewnienie całkowicie bezpłatnej opieki, z miłością i godnością, 

wyróżnia ten szpital. Innym, unikalnym aspektem szpitala Bhagawana jest 

najnowocześniejsza technologia wykorzystywana w celu jak najskuteczniejszego 

leczenia pacjentów. 

Autor jest dyrektorem Instytutu Wyższych Nauk Medycznych w Prasanthigram 

 

 

Wiele osób nie wierzy w nic oprócz tabletek i igły. Przyjeżdżają do 

szpitala i słuchają ciszy Prasanthi Nilayam czując anandę, której woń 

wypełnia atmosferę. Przychodzą na bhadźany i widzą, że ludzie, 

którzy biorą udział w bhadżanach, są szczęśliwi. Kiedy są w tym 

Arogja Nilayam (domu zdrowia), przyciągani są do Ananda Nilayam 

(domu błogości) i stopniowo przywdziewają zbroję wiary, która 

chroni ich przed jakąkolwiek chorobą. 

– Baba 
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Początek misji medycznej Bhagawana 

Sri Sathya Sai General Hospital 

Dr Winod Kumar Warma 

 emerytowany wicemarszałek lotnictwa 

 

Powinniśmy dać wieczną błogość (shashwatamaina ananda) biednym 

ludziom ... Tutaj leczenie będzie całkowicie bezpłatne, dla bogatych i biednych ... 

Naszym celem jest, by bez żadnych trudności i szczęśliwi wrócili stąd do domu. 

Szpital ten będzie zawsze służył ubogim. Niektórzy mogą błędnie sądzić, że będzie 

tak tylko tymczasowo. Wszystkie instytucje powołane przez Sai są wieczne. 

- Bhagawan Sri Sathya Sai Baba 

Dzięki błogosławieństwu i łasce Bhagawana Śri Sathya Sai Baby, Szpital 

Ogólny Śri Sathya Sai ukończył 63 lata wspaniałych usług zdrowotnych dla 

ludzkości, z miłością i współczuciem oraz całkowicie bezpłatnie. Czyż nie jest to 

cudem samym w sobie, że bezpłatna misja medyczna Swamiego na wsi jest 

światłem przewodnim dla całego świata? 

Jedną z największych zalet misji medycznej Swamiego jest bezpłatne 

leczenie pacjentów, którzy odwiedzają szpitale Baby. Pacjenci nie muszą się 

martwić, ponieważ dobrze wiedzą, że nie muszą płacić żadnych rachunków za 

usługi medyczne. W związku z tym szybciej dochodzą do zdrowia. W żadnym ze 

szpitali Swamiego nie ma kasy dla pacjentów.  

Powstanie i rozwój szpitala 

Na wstępie zacytuję słowa Bhagawana Baby, w których opowiedział o 

życzeniu swojej matki w dyskursie z 6 maja 1999 r. „Powiedziała, Swami, nasze 

Puttaparthi to mała wioska, a nasz lud cierpi z powodu braku opieki lekarskiej. 

Nie ma nikogo, kto by się nimi zajął, gdy są dotknięci gorączką, kaszlem, 

przeziębieniem i cierpią, gdy muszą przebyć długą drogę, aby uzyskać pomoc 

medyczną. Proszę, załóżmy małą klinikę lub szpital, aby pomóc biednym 

ludziom z wioski”.  

Baba położył kamień węgielny pod Szpital Ogólny Śri Sathya Sai 23 

listopada 1954 roku, w dniu swoich urodzin, na wzgórzu, na południe od 

mandiru Prasanthi. Wzgórzu zostało zniwelowane - wykonano trzy tarasy przy 

pomocy spychacza. Szpital z pięcioma pokojami zbudowano na najwyższym 

tarasie. Ten sześciołóżkowy szpital został otwarty 4 października 1956 roku, w 
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dniu święta Widżaja Dasami. W swoim przemówieniu inauguracyjnym 

Bhagawan powiedział: „Nie ma niewierzących (nastika). Są tylko tacy, którzy 

nie znają lub nie mają okazji doświadczyć Pana. Ale każdy, bogaty czy biedny, 

wykształcony lub niepiśmienny, pobożny lub nie, ulega chorobom. Traktujcie 

więc wszystkich z miłością. I aby dać przykład, sam Madhawa wykonuje 

manawa sewę, aby zachęcić człowieka, by czynił podobnie i dzięki temu zdobył 

łaskę Madhawy”. 

Bhagawan jest lekarzem lekarzy. Zawsze podkreślał, że spokój ducha jest 

podstawą dobrego zdrowia. Wyraźnie określił cel szpitala i uniwersalną naturę 

tego zadania w Jego misji opieki zdrowotnej. Przemawiając cztery lata po 

otwarciu szpitala, Swami powiedział: „Niektórzy z was mogą zapytać, dlaczego 

w ogóle istnieje szpital! Dlaczego Baba sam nie leczy chorób swoją wolą? Oto 

jest pytanie. Po pierwsze, ten szpital nie jest moim jedynym szpitalem. W 

rzeczywistości wszystkie szpitale są moje. Odwiedzam je wszystkie. Przecież 

wszyscy, którzy wołają z głębi serca o pomoc, w jakimkolwiek języku, w 

jakimkolwiek kraju, czy to w szpitalu, czy w domu, są moi. Nie ograniczajcie 

mnie do tych kilku akrów wokół Prasanthi Nilayam. Gdziekolwiek osoba 

pragnąca prasanthi (doskonałego spokoju) żyje i modli się, tam istnieje 

Prasanthi Nilayam. Powinniście pamiętać jeszcze o tym, że szpital służy do 

zwiększenia wiary, do ukazania boskości i do usunięcia wątpliwości. Jest to 

również konieczne. Poza tym musicie zrozumieć czas, w harmonii z pieśnią, 

która jest śpiewana. Jest wielu, którzy są spragnieni leczenia i są 

usatysfakcjonowani tylko wtedy, gdy podaje się im leki i zastrzyki. Ich wiara w 

łaskę nie jest jeszcze silna, więc taki szpital jest potrzebny”. 

29 lutego 1984 r. została otwarta południowa część obecnego budynku 

szpitala, który miał wówczas salę operacyjną, oddział położniczy, oddział przed i 

poporodowy wraz z sekcją dla ofiar medycznych i chirurgicznych, oddział urazów i 

oddział szpitalny na 50 łóżek. Położnicy i ginekolodzy byli bardzo zajęci, ponieważ 

znaczna część pacjentów przybywała tu rodzić dzieci. Swami pobłogosławił panią 

anestezjolog i trzy położne za ich sewę. Klinika stomatologiczna również rozpoczęła 

działalność w 1984 roku W roku 1985 r. Swami pobłogosławił chirurga do 

wykonywania ogólnych zabiegów chirurgicznych. W pierwszych latach doktor 

Sitaramaiah był jedynym lekarzem, który prowadził szpital - do 1975 r. I nadal 

leczył pacjentów do 1980 r. Dr Alreja był kolejnym lekarzem - od grudnia 1975 r. 

22 listopada 1991 r. zainaugurowano północną część szpitala. Miało to 

miejsce w czasie, gdy powstał także Superspecjalistyczny Szpital Śri Sathya Sai. 

Szpital Ogólny służył jako szpital bazowy, z którego kierowano do Szpitala 

Superspecjalistycznego. W związku z tym główny budynek szpitala mający 36 000 

stóp kwadratowych powierzchni został zaprojektowany, aby zaspokoić potrzeby 

około 500 pacjentów ambulatoryjnych i 60 pacjentów hospitalizowanych. Z 

biegiem lat, gdy liczba pacjentów ambulatoryjnych wzrosła do tysiąca każdego 
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dnia i ponad stu na oddziałach, zbudowano nowy blok pomocniczy, który zapewnił 

dodatkową powierzchnię 36 000 stóp kwadratowych, dla lepszej opieki nad 

pacjentem. Ten nowy blok został zainaugurowany z błogosławieństwem 

Bhagawana przez dyrektora Instytutu Nauk Medycznych Indii z New Delhi, w 

dniu 23 października 2015 r. Był to rzeczywiście dar Bhagawana dla ludzkości z 

okazji 60. rocznicy powstania szpitala Ogólnego. Głównym celem rozbudowy było 

ograniczenie stłoczenia w budynku głównym oraz zapewnienie lepszej opieki i 

komfortu pacjentów.  

Dzięki temu w szpitalu liczba łóżek wzrosła ze 100 do 125. 

Leczenie szerokiej gamy chorób 

Oddział pediatryczny z 10 łóżkami został otwarty w święto Matki 

Iśwarammy, 6 maja 2017 r. Nasi pediatrzy udzielają porad na temat opieki nad 

noworodkami, a także na temat chorób, odżywiania dzieci, higieny, zdrowego trybu 

życia i powszechnych chorób wieku dziecięcego. Odbywa się to poprzez rozmowy z 

rodzicami, indywidualnie i w grupach lub przez ulotki, plakaty, a także poprzez 

klipy audiowizualne. Nie podaje się w naszym szpitalu żadnych dawek związanych 

z immunizacją: OPW, BCG i WZW typu B po urodzeniu dziecka.  

Wyjaśnia się młodym matkom i ich rodzinom konieczność wyłącznego 

karmienia piersią do szóstego miesiąca życia. Wyłączne karmienie piersią jest 

jedynym sposobem na ochronę zdrowia noworodka. To dało bardzo zachęcające 

wyniki, ponieważ dzieci karmione tylko mlekiem matki są bardzo zdrowe i nie 

cierpią na typowe dolegliwości. Dlatego nasz szpital osiągnął status „szpitala 

przyjaznego dziecku”. 

Oddział Położnictwa i Ginekologii odbiera miesięcznie od 150 do 200 

porodów, w tym od 60 do 70 cesarskich i wykonuje od 20 do 25 zabiegów 

ginekologicznych. Regularne szkolenia dla matek oczekujących na poród i matek 

poporodowych są prowadzone przez specjalny zespół lekarzy i pielęgniarek. 

Wszystkie panie czekające na poród otrzymują zdrowy, odżywczy napój ragi, gdy 

czekają na swoją kolej w kobiecej OPD. 

Szpital Ogólny Śri Sathya Sai jest głównym źródłem podstawowej i wtórnej 

opieki zdrowotnej w wiejskim regionie Puttaparthi, służącej mieszkańcom aszramu 

w Prasanthi Nilajam, studentom i uczniom, mieszkańcom około 50 okolicznych 

wiosek i wielbicielom Sai odwiedzającym Prasanthi Nilayam z Indii i z całego 

świata. Ta różnorodność pacjentów sprawia, że leczy się tu wiele różnorodnych 

przypadków, od chorób endemicznych do egzotycznych, a mianowicie gorączki 

tropikalne, takie jak malaria, denga, dur brzuszny, infekcje, choroby układu 

oddechowego, biegunka, czerwonka, cholera i różne choroby skóry. Istnieje również 

szereg chronicznych dolegliwości, takich jak cukrzyca, nadciśnienie, astma, POChP, 

gruźlica i tak dalej. Ostre przypadki, takie jak ukąszenia węży i użądlenia skorpiona, 

są tu bardzo powszechne. Zarządzaniem tym wszystkim zajmuje się Departament 
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Medycyny Ogólnej. Poważne schorzenia, np. przewlekłe owrzodzenia cukrzycowe, 

stopa cukrzycowa, ostre urazy, przepukliny, zapalenia zastawek i zabiegi 

chirurgiczne, takie jak zapalenie wyrostka robaczkowego i ostre perforacje 

przewodu pokarmowego, są wykonywane przez Wydział Chirurgiczny. Jak widać, 

każdy z różnych wydziałów leczy szeroki wachlarz wszystkich powszechnych oraz 

rzadkich chorób. 

Nacisk na holistyczną opiekę zdrowotną 

Holistyczna opieka zdrowotna jest kolejnym ważnym aspektem wizji 

Swamiego w zakresie opieki zdrowotnej. Swami często podkreśla: „Szpital powinien 

również zapewnić opiekę profilaktyczną i uświadomić mieszkańcom wsi metody 

unikania chorób, rozwijania samodzielności - to jest najlepszy sposób”. Swami 

podkreśla również: „Kiedy lekarz traktuje pacjenta z miłością i współczuciem, 

nazywa się to „medicare” (opieką medyczną), a kiedy leczy się pacjenta dużą ilością 

lekarstw i bez miłości, nazywa się to medi-sin (grzeszna medycyna) tj. 

mahapapam”. Dlatego nasi specjaliści w dziedzinie zdrowia próbują wpajać 

oddanie i wiarę w serca pacjentów i ich krewnych. Klinikę dla chorób 

cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, nadciśnienie i otyłość prowadzi lekarz 

wyszkolony w jodze. Klinika diabetologiczna prowadzona jest w trzy soboty 

każdego miesiąca. Prowadzone są codzienne sesje doradcze dla pacjentów 

hospitalizowanych i ambulatoryjnych. Lekarze i pielęgniarki są dobrze wyszkoleni 

w zakresie podstawowego wsparcia życia (BLS) i szkolenia ACLS prowadzonego w 

Instytucie Wyższych Nauk Medycznych Śri Sathya Sai w Prasanthigram, a także w 

Szpitalu Ogólnym w Prasanthi Nilayam. 

Nowe udogodnienia 

W szpitalu nie brakuje najnowocześniejszego sprzętu do wczesnej 

diagnostyki w leczeniu. Oto przykłady nowej aparatury: 

1) Otto Acoustic Machine (OAE), przyrząd akustyczny. który jest 

przydatna w badaniach i wykrywaniu wad słuchu u noworodków. 

2)  Urządzenie do analizy krwi tętniczej (ABG).  

3) Lodówka Ice Line (ILR) - do przechowywania szczepionek w 

temperaturze od 2 do 8 stopni Celsjusza, aby utrzymać ich potencję.  

4)  Cardiotocograf (CTG) - urządzenie do oceny płodu.  

5)  Spirometr – do diagnozy i klasyfikacji pacjentów z COPD i astmą 

oskrzelową.  

6)  Cyfrowy rentgen i integracja z PACS. 

7)  Philips Respironics V60 NIV Therapy Unit: urządzenie do leczenia 

pacjentów z zaburzeniami oddychania, a mianowicie ostrą ciężką 

astmą, COPD, zapaleniem płuc, ciężką niewydolnością serca, udarem i 

posocznicą.  

8) High Flow Nasal Canola (HFNC): aparatura do leczenia niewydolności 
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oddechowej w takich chorobach jak ostre zapalenie oskrzelików, ostra 

astma i wrodzone wady serca z niewydolnością u dzieci. Stosowany 

również w leczeniu zespołu niewydolności oddechowej i problemów 

oddechowych u wcześniaków. 

Kurs medycyny rodzinnej DNB 

Szpital został akredytowany na medyczny rodzinny kurs DNB. Nasi 

lekarze i sześciu studentów DNB medycyny rodzinnej bierze udział w różnych 

konferencjach i seminariach medycznych na szczeblu stanowym i krajowym, 

zaktualizując swoją wiedzę w zakresie najnowszych badań i rozwoju w 

medycynie. Dziewięciu uczestników kursu DNB przeszło przez pierwszy etap 

osiągając wynik 100%. 

Działalność badawcza 

Instytut Wyższych Nauk Śri Sathya Sai w Prasanthi Nilayam podjął 

działania badawcze we współpracy ze szpitalem ogólnym w następujących 

obszarach: 

 - Monitorowanie i leczenie depresji okołoporodowej - za pomocą 

urządzenia Metabolonics (krew, mocz i ślina). 

 - Mobilna technologia diagnostyki dengi (M-DDT) - oparty na 

smartfonach system diagnostyki i wczesnego ostrzegania o zagrożeniach i 

przewidywania, przygotowania i kontroli epidemii. 

 - Badanie metabolizmu noworodków – w celu wykrycia błędów 

metabolizmu u noworodków w 3. lub 4. dniu po ich urodzeniu. 

 - Ręczny bilirubinometr - do wykrywania żółtaczki u noworodków. 

Miłość jest najskuteczniejszym lekiem 

Kiedyś Bhagawan poradził lekarzom: „Lekarze mają mnóstwo okazji do 

robienia sewy. Mogą przejawiać boskość tkwiącą w człowieku, co daje wielkie 

korzyści. Lekarz jest wychwalany jako Narajana: „Waidyo Narayano Harihi”. 

Powinien mieć dobre myśli i wypowiadać dobre słowa. Miłość rzeczywiście jest 

najskuteczniejszym lekiem. Dzięki niej choroby leczone są znacznie szybciej. 

Człowiek powinien tak żyć, aby nie chorować. Choruje wtedy, gdy wchodzi na złą 

drogę w swoich nawykach żywieniowych i poszukuje przyjemności. Choroba często 

zaczyna się w slumsach i rozprzestrzenia się. Służba przy sprzątaniu slumsów 

przynosi więc podwójną korzyść. Ciało ludzkie jest wyjątkowym darem; tylko z 

ludzkim ciałem człowiek może urzeczywistnić swoją boskość. Dopóki ten cel nie 

zostanie osiągnięty, ciało musi być pielęgnowane i utrzymywane w dobrej 

kondycji”. 
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Mówiąc o celu szpitala, Swami powiedział: Powinniśmy dać wieczną 

błogość (shashwatamaina ananda) biednym ludziom ... Tutaj leczenie będzie 

całkowicie bezpłatne, dla bogatych i biednych ... Naszym celem jest, by bez 

trudności i szczęśliwi wrócili stąd do domu. Szpital ten zawsze będzie służył 

ubogim. Niektórzy mogą błędnie sądzić, że tak będzie tylko tymczasowo. 

Wszystkie instytucje powołane przez Sai są wieczne. 

Jesteśmy błogosławieni, aby być częścią boskiej misji Bhagawana. Modlimy 

się do Niego, aby trzymał nas u swoich lotosowych stóp, jako swoje skuteczne 

narzędzia i uświadomił nam prawdę, że to On leczy. 

Kończę następującą modlitwą: 

Sarwe bhawantu sukhinaha 

Sarwe śantu niramajaha 

Sarwe bhadrani paśjantu 

Ma kaśczid dukhabhagbhawet. 

(Wszyscy mogą być szczęśliwi, 

Niech wszyscy będą wolni od chorób. 

Niech wszyscy widzą, co jest pomyślne, 

Niech nikt nie cierpi). 

- Autor jest nadinspektorem medycznym w Szpitalu Ogólnym Sri Sathya Sai w Prasanthi 

Nilayam. 

 

 

Szpital mobilny Sri Sathya Sai  

– „ruchomy” wzór medycyny dla ludzkości 

Dr K. Narasimhan 

Oddziaływanie służenia jest ogromne. Ta działalność lecznicza daje poczucie 

bezpieczeństwa ludziom żyjącym w blisko 300 wioskach wokół Puttaparthi. Wiedzą, 

że mają bezpłatny dostęp do szpitala wysokiej jakości albo do leczenia na progu ich 

domów, albo w pobliżu, przez co najmniej pół miesiąca. Jest to dobrodziejstwem dla 

pacjentów z przewlekłymi dolegliwościami, którzy nawet nie marzyli o kupowaniu 

leków. Badania prewencyjne ogromnie pogłębiły świadomość głównych 

problemów zdrowotnych. 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba jest znany na całym świecie ze swojego 

wielkiego zaangażowania w gigantyczne projekty w dziedzinie edukacji, opieki 
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zdrowotnej (medicare) i dostarczania wody pitnej dla mas. Wszystkie te usługi są 

całkowicie bezpłatne, niezależnie od religii, rasy czy wyznania. 

Trzy fazy misji służby zdrowia Bhagawana 

Rozwój służby medycznej Sri Sathya Sai można prześledzić w trzech różnych 

fazach. W pierwszej fazie Bhagawan założył szpitale ogólne w Puttaparthi i 

Bengaluru, aby zapewnić podstawową i bardziej zaawansowaną opiekę medyczną. 

Misja Bhagawana, opieki zdrowotnej, nabrała olbrzymiego znaczenia, gdy 

zdecydował, że nawet opieka medyczna trzeciego stopnia, taka jak operacje na 

otwartym sercu, zabiegi neurologiczne itp. musi być bezpłatna, szczególnie dla 

najuboższych. Szpital superspecjalistyczny wyposażony w światowej klasy 

urządzenia został otwarty dokładnie w ciągu roku, w listopadzie 1991 roku. 

Normalnie trwałoby to wiele lat. W 2001 roku otwarto w Bengaluru kolejny szpital 

superspecjalistyczny. Te bliźniacze szpitale zapewniają najbardziej zaawansowaną 

opiekę medyczną całkowicie bezpłatnie, w specjalnościach kardiologii, 

kardiochirurgii, neurologii, neurochirurgii, urologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii 

plastycznej itp. 

Współczucie Bhagawana nie zna granic. Zgodnie z tym, oświadczył w 2005 

roku, że ta wysokiej jakości opieka medyczna powinna być nie tylko zapewniona, 

ale powinna być „dostarczona”. To był początek koncepcji usług w terenie, w 

postaci mobilnych szpitali. To oznaczało trzecią fazę jego misji w służbie zdrowia. 

Innowacyjne funkcjonowanie mobilnego szpitala 

Bhagawan nalegał, aby uruchomić mobilny szpital, by świadczyć usługi 

medyczne dla wiosek wokół Puttaparthi, pomimo istnienia szpitala ogólnego. Z 

czterech powodów. Po pierwsze, niezdolność mieszkańców wioski do przyjazdu do 

Puttaparthi, pomimo problemów zdrowotnych spowodowanych ich codzienną 

ciężką pracą. Po drugie, w ich domach często nie było nikogo, kto mógłby 

przyprowadzić do szpitala starszych obywateli, gdy zachorowali. Po trzecie, wielu 

mieszkańców wsi nie miało wystarczających środków na pokrycie kosztów 

transportu. I wreszcie, był ogromny brak świadomości w kwestiach związanych ze 

zdrowiem i chorobą. 

W dniu 30 marca 2006 r. Szpital Mobilny Śri Sathya Sai został uruchomiony 

jako bezpłatna usługa pomocy w terenie. Usługa ta działa w okresie 1 - 12 każdego 

miesiąca w 12 punktach węzłowych lub wioskach bazowych, zlokalizowanych w 

sześciu okręgach wokół Puttaparthi. Każda węzłowa wioska jest centralnym 

punktem dla 40-50 wiosek. Z tych usług korzysta pół miliona osób w 400 

wioskach. W ponad 12 okręgach. 

Szpital jest wyjątkowy, ponieważ jest zarządzany na zasadzie dobrowolności. 

Około 350 lekarzy z Andhra Pradesh, reprezentujących 12 specjalności, służy swoimi 
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umiejętnościami. 15-18 lekarzy służy każdego dnia wraz z 40 osobami personelu 

pomocniczego: technikami, farmaceutami, pielęgniarkami, menedżerami i 

asystentami, z których wielu to odpowiednio przeszkoleni mieszkańcy wsi. 

Wyróżniającą cechą szpitala jest autobus diagnostyczny, wyposażony w: 

ultrasonograf z kolorowym dopplerem, aparaty EKG, EEG, zdigitalizowany aparat 

rentgenowski z CR oraz laboratorium, które może wykonać większość badań 

patologicznych i biochemicznych. Obecność tego wsparcia diagnostycznego 

zapewnia jakość i wiarygodność leczenia. 

Cała usługa jest realizowana w sposób innowacyjny poprzez usytuowanie 

mobilnego szpitala w wiejskiej szkole (szkoła jest zamknięta w tym dniu - raz w 

miesiącu, a zamiast tego otwarta jest w sobotę), w której powstaje dosłownie 

szpital, który pod koniec dnia zostaje zlikwidowany, a autobus jedzie do 

następnego punktu węzłowego. 

Mobilny szpital składa się z pięciu sekcji: recepcja, rejestracja, sekcja lekarska, 

diagnostyka i farmacja. Obszar pracy lekarzy znajduje się w salach szkolnych i dzieli 

się na sześć wydziałów, a mianowicie: medycyna ogólna, chirurgia, położnictwo i 

ginekologia, pediatria, stomatologia i okulistyka. 

Każdy z tych wydziałów ma pełny zestaw wszystkich urządzeń wymaganych 

do efektywnego funkcjonowania. Zapewnione jest nieprzerwane zasilanie - 

pobierane z autobusu diagnostycznego  posiadającego generator 15 KW. 

Cała praca mobilnego szpitala jest skomputeryzowana. Codziennie w każdym 

z punktów węzłowych funkcjonuje intranet. Pozwala na bezproblemową integrację 

między różnymi działami szpitala, który podróżuje z jednego punktu węzłowego do 

drugiego. Ściąganie danych demograficznych pacjentów wraz z historią chorób, 

raportami laboratoryjnymi i lekami dostarcza informacji umożliwiających 

planowanie na kolejne miesiące. 

W trakcie realizacji programu została stworzona szersza agenda i zostały 

określone zasady przewodnie tej służby. Wypracowano podejście trójstronne, 

polegające na leczeniu, prewencji i duchowej podstawie, której celem jest nie tylko 

leczenie chorób, ale także promocja zdrowia i szczęścia. Skuteczne leczenie możliwe 

jest dzięki specjalistom mającym w sumie 12 specjalności, opiekującymi się 500-

600 pacjentami w każdym z punktów węzłowych.  

Przykładem takiej pracy jest Oddział Stomatologii wykonujący takie zabiegi, 

jak wypełnienia, leczenie kanałowe (RCT), zdejmowane półprotezy (RPD), protezy 

całkowite. Zabiegi wspomagane są przez urządzenia technologiczne, takie jak 

innowacyjny fotel dentystyczny i pełną dostępność materiałów dentystycznych. 

Oddział Położnictwa i Ginekologii wykonuje takie zabiegi jak wymazy z 

bioder, biopsje szyjki macicy, badania przesiewowe szyjki macicy, zabiegi 



Sanathana Sarathi   Listopad 2018 

Organizacja Sathya Sai  Strona 54 

krioochirurgiczne lub pętlowe procedury elektryczne. Dotychczas około 15 000 

kobiet poddano badaniom przesiewowym i leczono je, gdy było to konieczne. 

W Wydziale Lekarskim szczególny nacisk położono na choroby niezakaźne 

(NCD) i przewlekłe dolegliwości, takie jak cukrzyca, nadciśnienie, choroby serca, 

choroby tarczycy, astma itd. Dla każdej z tych dolegliwości istnieje specjalne 

oprogramowanie, w którym dane są wprowadzane i przechowywane. Firma 

Honeywell Computers stworzyła portal dla diabetyków, w którym dane są 

wprowadzane i przesyłane na serwer w Szpitalu Superspecjalistycznym. Dane 

mogą być przeglądane i analizowane po zakończeniu programu. 

Jeśli chodzi o gruźlicę, trąd i HIV, to współpraca z agencjami rządowymi 

przebiega doskonale. Pacjenci przechodzą badania krwi, zdjęcia rentgenowskie, 

badania USG lub procedury, np. FNAC, biopsja, a wyniki są przesyłane wraz z 

raportami do instytucji rządowych, takich jak ośrodki DOTS, w celu leczenia 

gruźlicy i trądu oraz szpitale wyznaczone przez rząd stanowy do aplikacji leków 

przeciwretrowirusowych. Prowadzone są też badania nad uzależnieniem od leków i 

analiza różnych badań.  

Pacjenci z problemami chirurgicznymi są diagnozowani, a po wykonaniu 

profilu chirurgicznego są operowani przez chirurgów mobilnego szpitala w Szpitalu 

Ogólnym Sri Sathya Sai w Puttaparthi, od 1 do 5 dnia każdego miesiąca. Ogólne, 

laryngologiczne, ginekologiczne, onkologiczne, pediatryczne to tylko niektóre z 

przeprowadzonych operacji. 

Pacjenci z nowotworami odnoszą duże korzyści z pracy mobilnego szpitala w 

postaci metody FNAC, różnych biopsji, a następnie badań histopatologicznych, 

ponieważ tworzone są raporty dla zainteresowanej agencji, które uprawniają ich do 

natychmiastowego skierowania do ośrodków opieki trzeciego stopnia. Po operacji 

nadal dba się o tych pacjentów w szpitalu mobilnym. Na przykład, po operacji 

zastawek serca w Szpitalu Specjalistycznym Sri Sathya Sai lub w wyznaczonym 

przez rząd szpitalu, pacjenci przechodzą przez okresowy test protrombinowy i 

nieprzerwanie otrzymują leki anty-koagulujące. Doskonały mechanizm kontynuacji 

leczenia przyczynia się do poprawy jakości opieki świadczonej w każdym z 

wydziałów. Specjalny moduł referencyjny umożliwia śledzenie skierowań 

pacjentów do różnych szpitali i prowadzenie działań następczych. 

Pacjenci wymagający testów diagnostycznych, takich jak badania USG, 

rentgenowskie, patologiczne i biochemiczne, są wysyłani do autobusu 

diagnostycznego. Wprowadzono innowacje w zakresie badań krwi, których nie 

można wykonać w autobusie, pobierając odpowiednie próbki i dostarczając je do 

laboratoriów w Superspecjalistycznym Szpitalu Sri Sathya Sai w celu testowania i 

raportowania, aby wypełnić cel pełnej miłości służby na progu domów pacjentów. 

Jednak w celu wykonania wyższej klasy testów obrazowych, takich jak tomografia 

komputerowa i skan MRI, pacjenci są wysyłani do Superspecjalistycznego Szpitala 
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z listami polecającymi. Integracja ze Szpitalem Superspecialistycznym pomaga w 

tworzeniu scentralizowanego ośrodka danych, zapewniając jednocześnie platformę 

dla szpitala mobilnego, umożliwiającą szybszy dostęp do testów laboratoryjnych. 

Działalność leczniczą wzmacnia dobrze zaopatrzona apteka, dzięki której 

pacjenci z przewlekłymi dolegliwościami, takimi jak epilepsja, cukrzyca, 

nadciśnienie, choroby serca, astma itp. otrzymują stale leki (na miesiąc - do 

następnej wizyty). To bardzo ważne, ponieważ skuteczne leczenie zapobiega 

poważnym powikłaniom, takim jak retinopatia cukrzycowa, nefropatia itp., które 

spowodowałyby większe cierpienia dla pacjenta i ogromne wydatki dla rządu. 

Edukacja w zakresie profilaktyki chorób 

Działania profilaktyczne szpitala mobilnego obejmują edukację zdrowotną, 

która odbywa się zarówno intensywnie, jak i ekstensywnie. Sześć głównych 

przedmiotów nauczania to: czystość (środowiskowa, domowa i indywidualna), 

odżywianie, zdrowe powietrze i woda, zapobieganie nawykom, takim jak palenie i 

alkoholizm, odpowiednie ćwiczenia fizyczne i relaksacja umysłu. Duży nacisk 

kładzie się na choroby NCD/choroby stylu życia. Edukacja na te tematy odbywa się 

na poziomie indywidualnym, rodzinnym i społecznościowym za pomocą różnych 

narzędzi, takich jak prezentacje audio-wizualne, pokazy, spotkania interaktywne, 

wystawa zdjęć itp. 

Kształcenie odbywa się o trzech różnych porach. Najpierw, przed 

rozpoczęciem usług leczniczych - w każdym punkcie węzłowym. Obecność 

mieszkańców 30 do 40 wsi pomaga w przekazywaniu wiadomości dla dużej 

populacji. Po raz drugi - podczas służby leczniczej, gdy różni specjaliści od czasu do 

czasu udają się do poczekalni i kształcą pacjentów w kwestiach związanych z ich 

leczeniem. Po raz trzeci edukacja zdrowotna odbywa się wieczorami, gdy 

mieszkańcy wsi wracają z pracy. Cała wioska jest ich adresatem, gdy aranżuje się 

program ośrodków wiejskich za pomocą narzędzi audiowizualnych, takich jak 

projektor LCD, filmy dokumentalne, przeplatane formalnymi i nieformalnymi 

mowami lekarzy. Edukacja zdrowotna jest realizowana nie tylko przez lekarzy, ale 

także przez wolontariuszy, którzy zostali przeszkoleni i powołani do prowadzenia 

zajęć z ochrony zdrowia. 

Jeśli chodzi o odżywianie, to podgrupy pacjentów, takie jak niedożywione 

dzieci, kobiety w ciąży otrzymują suplementy odżywcze, np. proteiny Sai, które jest 

lekkostrawne i bogate w białko. Można je przygotować przy użyciu składników 

dostępnych w domu. 

Innym działaniem prewencyjnym są badania profilaktyczne mające na celu 

wykrycie bezobjawowych dolegliwości lub stanów przedrakowych. Badanie 

profilaktyczne szyjki macicy (Światowa Organizacja Zdrowia) wykonywane 

najnowszą techniką, a mianowicie, metodą WIA są realizowane codziennie przez 

Wydział Położnictwa i Ginekologii. Metoda obejmuje diagnostykę i leczenie. 
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Współpraca z międzynarodową organizacją pozarządową PINCC (Prewention 

International No Cancer Cerwix) z siedzibą w USA doprowadziła do tego 

pożytecznego badania. 

Duchowa podstawa służby polega na motywowaniu mieszkańców wioski 

do pozytywnego myślenia, ludzkich wartości i starożytnych praktyk, takich jak 

modlitwa i medytacja, z których wszystkie sprzyjają pozytywnemu zdrowiu. 

Prowadzone są różne programy w tym kierunku. 

Wreszcie, mobilny szpital po ustabilizowaniu się we wszystkich obszarach, 

zajmuje się teraz badaniami we współpracy z Instytutem Wyższych Nauk Śri 

Sathya Sai. Realizują obecnie 2 projekty. Pierwszy to „Retrospektywna analiza 

danych szpitala mobilnego od kwietnia 2012 r. do marca 2018 r.”. Drugi to „Związek 

między dwoma chorobami endemicznymi, fluorozą i problemami tarczycy”. Szpital 

mobilny jest bogaty w materiały kliniczne i dzięki temu jest idealnym miejscem dla 

nauczycieli akademickich. 

Wpływ tej służby na życie na wsi 

Dzięki temu holistycznemu podejściu 90% problemów zdrowotnych w 

społeczności jest rozwiązywanych, ponieważ podejście to jest profesjonalne, 

proaktywne i zintegrowane oraz dba się w nim o powszechne dolegliwości, 

chroniczne dolegliwości, możliwe do uniknięcia, o bezobjawowe choroby i choroby 

endemiczne. Tylko pacjenci wymagający interwencji chirurgicznej są leczeni w 

szpitalach. 

Wpływ tej służby jest ogromny. Dała ona poczucie bezpieczeństwa ludziom 

żyjącym w blisko 300 wioskach wokół Puttaparthi. Wiedzą, że mają bezpłatny 

dostęp do szpitala wysokiej jakości albo do leczenia na progu ich domów albo w 

pobliżu przez co najmniej pół miesiąca. Jest to dobrodziejstwem dla pacjentów z 

przewlekłymi dolegliwościami, którzy nawet nie marzyli o kupowaniu leków. 

Badania prewencyjne ogromnie pogłębiły u nich świadomość głównych 

problemów zdrowotnych. 

Duchowy czynnik służby wzmocnił więzi społeczne i przypomniał ludziom, 

że pozytywne myślenie i praktykowanie ludzkich wartości prowadzi do dobrego 

zdrowia i szczęścia. Mieszkańcy wsi pomagają w tej służbie zdrowia w organizacji 

logistyki w każdym z punktów i wielu z nich stało się uczestnikami tej służby. 

Lekarze i ratownicy medyczni traktują tę służbę jako doskonałą okazję do 

okazania swojej wdzięczności społeczeństwu, które żywi je i karmi. Przyjmują to 

także jako sposób okazania miłości Bhagawanowi Sri Sathya Sai Babie, który 

zainspirował i zmotywował ich własnym przykładem, aby podążali tą ścieżką 

bezinteresownego służenia innym istotom ludzkim. 

Szpital mobilny Sri Sathya Sai jest nie tylko najnowocześniejszym sposobem 
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świadczenia pomocy na wsi, ale także serdeczną i pełną miłości służbą. 

- Autor jest dyrektorem Śri Sathya Sai Mobile Hospital. 

 

 

OD „DEALERSKIEJ”  DO IDEALNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

LIST DO BHAGAWANA 

Dr. Wenkatraman Sadanand 

 

Najdroższy Swami! 

Przez ponad tysiąc lat opieka zdrowotna na świecie dążyła do 

zrównoważenia przeciwstawnych sił: dobrej opieki nad pacjentem i zysków 

finansowych. Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że w ciągu ostatnich 

dziesięciu lat wydatki na służbę zdrowia w krajach OECD wzrastały. Bardzo często 

w dzisiejszej służbie zdrowia chodzi o sztukę zawarcia najlepszej transakcji. W 10-

letnim badaniu opublikowanym w British Medical Journal (Friebel, Hauck, Aylin i 

Stewenton, 2018) zwiększyła się częstość readmisji (ponownego przyjęcia do 

szpitala) pacjentów. Badanie przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, zgłoszone 

przez Projekt Utylizacji Zdrowia wykazało podobne wyniki (https://www.hcup-

us.ahrq.gow/reports/statbriefs/sb199-Readmissions-Payer-Age.jsp). 

Kiedy weźmiemy pod uwagę te wyniki, możemy zauważyć rażący brak 

korelacji pomiędzy tym, ile wydajemy na opiekę zdrowotną z jednej strony, a 

stanem zdrowia z drugiej. Gdzie popełniliśmy błąd? 

Umiłowany Swami! Pokazałeś nam drogę wyjścia z tego typu dealerskiej, 

komercyjnej opieki zdrowotnej. Nauczyłeś nas „idealnej opieki zdrowotnej”. 

Podarowałeś ludzkości drogę realizacji opieki zdrowotnej, która radykalnie zmienia 

nasz pogląd na kwestię służby zdrowia i zarządzania nią. Dostarczyłeś boskiej 

odpowiedzi na paradoks opieki zdrowotnej: dlaczego wydatki na opiekę zdrowotną 

nie są skorelowane z wynikami leczenia? Pokazałeś nam sposób na przekształcenie 

komercyjnej opieki zdrowotnej we współczującą opiekę zdrowotną. 

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai (ang.: SSIO) wydestylowała twoje 

nauki o idealnej opiece zdrowotnej z 204 dyskursów, które dałeś w latach 1960-

https://www.hcup-us.ahrq.gow/reports/statbriefs/sb199-Readmissions-Payer-Age.jsp
https://www.hcup-us.ahrq.gow/reports/statbriefs/sb199-Readmissions-Payer-Age.jsp
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2005 i opublikowała je dla świata w jednym kompendium. Jest wiele innych 

Twoich nauk, w tym osobiste doświadczenia, które stworzyły i rozpowszechniły 

Twoje zasady idealnej opieki zdrowotnej http://www.sathyasai.org/about-

us/serwice/healthcare/sai-ideal-healthcare. 

Idealna opieka zdrowotna Sathya Sai to nie tylko bezpłatna opieka 

zdrowotna, pełna opieka zdrowotna lub kompleksowa opieka zdrowotna, ale także 

opieka prewencyjna, najnowocześniejsza i na czas. W rezultacie, regresywne trendy 

wskaźników opieki zdrowotnej, które obserwujemy na świecie, nie są widoczne w 

Twoich szpitalach i wszędzie tam, gdzie praktykuje się Twoją idealną opiekę 

zdrowotną. Jaki piękny prezent dałeś światu! Nie tylko dałeś nam życie, ale 

również środki, by utrzymać to życie w zdrowiu. 

Zawsze jestem wdzięczny za Twoją łaskę, która pozwoliła mi uczestniczyć w 

tej chwalebnej misji. Jeśli pomyślę o tym, jak to się stało, mogę teraz zobaczyć, jak 

Ty zorganizowałeś każdy krok tej długiej podróży. Siedzę dzisiaj przed Twoim 

ołtarzem i wspominam o tym, czego nauczyłem się po drodze. Jeszcze kilka lat 

temu zawsze przekazywałem Ci listy, a czasem puste koperty. Twoja boska łaska w 

połączeniu z moją ekscytacją, kiedy wziąłeś koperty i stworzyłeś niezapomniane 

chwile, które zawsze uwielbiałem. 

Dzisiaj Twoja fizyczna obecność w naszym życiu zostaje zastąpiona głębokim 

zrozumieniem i doświadczeniem Twojej Boskiej Obecności w domu, który zawsze 

miałeś w każdym z naszych serc. Nigdy nie szukam Bhagawana poza mną, 

ponieważ nie mogę przestać rozkoszować się Bhagawanem we mnie. 

Nauczałeś, że indywidualne przemiany nie muszą być wielkim skokiem 

kwantowym w trajektorii życia. Każdy mały krok w życiu jest transformacją. 

Często myślę o tym, jak spadłem z podium naukowca, który nie chciał 

przyjść do Ciebie, porażony już pierwszym spojrzeniem i nie mogłem już trzymać 

się z daleka. Jak to się stało? Parafrazując Elizabeth Browning, pozwól mi policzyć 

drogi. 

Chciałem zostać fizykiem. Moja pierwsza praca naukowa w dziedzinie fizyki 

została przekazana Narodowej Radzie ds. Poszukiwań Talentów Naukowych w 

Indiach i otrzymałem nagrodę, gdy byłem jeszcze w liceum. Byłem zdecydowany 

zostać fizykiem. Potem nagle zostałem przekonany przez moją matkę i ojca, którzy 

byli wielbicielami Dewi i Śiwy, abym zamiast tego studiował inżynierię. Taki 

przekaz odebrali we śnie. Dla naukowca sen jest najsłabszą wymówką. Ustąpiłem. 

Byłem posłuszny. Zmieniłem się. Stałem się inżynierem będąc w głębi duszy 

fizykiem. 

Studiowałem przez pięć lat elektrotechnikę w IIT w Madrasie. W tym czasie 

odwiedzałem Sankaraczarję (Chandrasekharendra Saraswati) w Kanćipuram 

Kamakoti Peetham, uzyskując wskazówki i ucząc się od niego piękna samotności i 
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cichej medytacji. Chciałem zrobić karierę jako inżynier, Ty jednak pokazałeś mi 

ubóstwo, chorobę i cierpienie wokół mnie i łaskawie wskazałeś mi drogę do 

złagodzenia tych nierówności i cierpienia poprzez zdrową politykę gospodarczą. 

Napisałem kilka artykułów z dziedziny ekonomii i zwróciłem uwagę profesora J.N. 

Bhagwati, który pracował wtedy w MIT. W tamtym czasie nie wiedziałem o 

związku jego rodziny z organizacją Sathya Sai Sewa w Indiach. Dzięki Twojej łasce 

i osobistemu przewodnictwu Śankaraczarji zacząłem rozważać karierę w ekonomii i 

ostatecznie ukończyłem Caltech. Ustąpiłem. Byłem posłuszny. Zmieniłem się. 

Zostałem ekonomistą będąc w głębi duszy inżynierem i fizykiem. 

Kiedy po raz pierwszy odwiedziłem Cię, Drogi Swami, moja wiara w Ciebie 

była mała. Towarzyszyłem matce podczas jej podróży z USA do Prasanthi Nilayam. 

Twój pierwszy darszan był dla mnie prosty: sprawiłeś, że zrozumiałem jasno, że 

jesteś boski, że moja prawdziwa natura jest boska i każdy krok mojego życia był 

zaplanowany przez Ciebie. Powiedziałeś mi nawet, że moje życie jest w twoich 

rękach (i zacisnąłeś swoją pięść). Cóż za wspaniały początek! 

Od tego momentu nasączałem swój umysł Twoimi dyskursami, bhadźanami 

i zanurzyłem się w Tobie. Ciągle zadaję sobie pytanie, dlaczego nie mogę 

doświadczyć Twej boskości we mnie. Co musiałbym zrobić, aby doświadczyć Twego 

boskiego blasku? 

Jako naukowiec byłem przyzwyczajony do jasnej hierarchii podczas 

dociekań: zaczyna się od doświadczenia, potem nauka próbuje znaleźć wyjaśnienie 

za pomocą naszych zmysłów i buduje wiedzę. Następnie rozwijamy wiarę w 

wiedzę. Tak więc sekwencją, do której przywykłem, była: doświadczenie > wiedza > 

wiara. Nauczyłeś mnie w osobistej rozmowie, dlaczego wiara powinna mieć 

pierwsze miejsce w moim życiu. Kazałeś mi całkowicie odwrócić tę sekwencję w 

moim życiu: Zacznij od wiary w boskość. Potem przychodzi wiedza o boskości. 

Następnie przychodzi doświadczenie boskości i wreszcie stajemy się boscy. 

Nauczyłeś mnie sekwencji: wiara > wiedza > doświadczenie > bycie. 

Tak zaczęła się moja cicha edukacja. Do tej pory studiowałem, ale nie byłem 

wykształcony. Byłem posłuszny. Zmieniłem się. Zostawiłem wszystko, o czym 

myślałem, że wiem. 

Myślałem, że będę miał wygodne życie z tytułami profesorskimi z 

administracji biznesu, ekonomii i teorii gier. Pewnego dnia wezwałeś mnie i 

poprosiłeś, żebym studiował medycynę i został doktorem ze stetoskopem. Nie 

mając wakacji wróciłem do szkoły i zacząłem uczyć się biologii, biochemii i pisałem 

egzaminy, aby wstąpić do szkoły medycznej. Byłem posłuszny. Zmieniłem się. 

Zostawiłem za sobą to, co uważałem za cenne. Ale zdaję sobie sprawę, że to, co 

wiem, jest bezcenne. 

Kiedy kończyłem szkołę medyczną, prowadziłem także studentów na 

studiach doktoranckich z ekonomii i teorii gier. Myślałem, że zaliczę krótki staż i 



Sanathana Sarathi   Listopad 2018 

Organizacja Sathya Sai  Strona 60 

zakończę studia medyczne. Ale pewnego dnia wezwałeś mnie i podczas prywatnej 

rozmowy poprosiłeś, abym został neurochirurgiem. Moja pierwsza myśl była taka, 

że to kolejne sześć lat! Poprosiłeś, żebym przychodził do Ciebie dwa razy w roku. 

Zrobiłem to podczas stażu w klinice. Stałem się neurochirurgiem i pomyślałem, że 

to jest to. Byłem posłuszny. Zmieniłem się. 

Podczas ostatniego roku stażu powiedziałeś, bym wyspecjalizował się w 

nowotworach mózgu, neurochirurgii dziecięcej i udarach. Byłem posłuszny. 

Zmieniłem się. Przez dwa lata uczyłem się subspecjalizacji w neurochirurgii 

dziecięcej, chirurgii epilepsji i badaniach guzów mózgu. 

Podczas każdej wizyty u Ciebie, podczas tej długiej wędrówki, rozmawiałeś 

ze mną prywatnie lub od czasu do czasu w miejscach publicznych. W 1998 roku 

powiedziałeś mi, że nie powinienem zajmować się (to deal) medycyną, ale idealną 

medycyną. Stąd właśnie pochodzi tytuł tego artykułu – to Twoje słowa. Od 

medycyny komercyjnej (dealerskiej) moja uwaga została przekierowana do 

medycyny współczującej. Byłem posłuszny. Zmieniłem się. 

Pamiętam, jak kiedyś, kiedy potrzebowałem Twojego polecenia, aby 

zapewnić pacjentowi określone leczenie, wezwałeś mnie i powiedziałeś wprost, 

żebym zaczął podawać pacjentowi heparynę. To, co było w moich myślach, 

pojawiło się w Twoich słowach. Rozmawiałeś ze mną o raku, resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej, demencji, małżeństwie, dharmie, komputerze i jedzeniu. 

Byłeś lekarzem, kiedy myślałem o Tobie jako o lekarzu. Byłeś matką, kiedy 

myślałem o Tobie jako o matce. Byłeś przyjacielem, kiedy myślałem o Tobie jako o 

przyjacielu. 

Większość neurochirurgów wie, że nasz zawód jest tak fizycznie i 

emocjonalnie wyczerpujący, że pozbawia nas tchu. Ale dla mnie było to zapierające 

dech w piersiach doświadczenie, gdy pracowałem w superspecjalistycznym szpitalu 

w Whitefield, dzięki Twojej łasce. Przy zewnętrznym pięknie architektury szpitala i 

jego infrastruktury mogłem jeszcze oddychać wewnętrzną architekturą i 

infrastrukturą ludzkiego mózgu i rdzenia kręgowego, które stworzyłeś. Twoja łaska 

pozwoliła mi na satsang moich pacjentów i ich rodzin.  

Bhagawanie, Twoi pacjenci byli moimi nauczycielami. Twój wydział był 

moim nauczycielem. Twoi pracownicy byli moimi nauczycielami i każdy 

administrator w szpitalu był moim nauczycielem. Oddział Neurochirurgii w tym 

szpitalu jest bez wątpienia jednym z najlepszych ośrodków neurochirurgicznych na 

świecie. I są tu jedyne na świecie świadczenia neurochirurgiczne, za które nie 

pobiera się żadnych opłat od pacjenta. Można poczuć miłość płynącą pomiędzy 

chirurgiem a pacjentami. Właśnie to doświadczenie sprawia, że Twoje szpitale i 

Twoi lekarze na całym świecie wyróżniają się żyjąc Twoim przesłaniem. Kilka lat 

temu wykonaliśmy pierwszą operację przeciwko epilepsji w Twoim szpitalu. Był to 

trudny przypadek. Dzięki niekończącemu się pięknu Twojej łaski pacjent do dzisiaj 
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ma się dobrze. Nie miał już żadnego ataku, jest sportowcem i świetnie radzi sobie 

na studiach. Moje doświadczenie w Twoim szpitalu było dla mnie wzorcowym, 

edukacyjnym prezentem. 

Przez ostatnie 13 lat, dawałeś mi błogosławieństwo satsangu, inspirację i 

edukację dzięki obcowaniu z Twoimi zagorzałymi i kochającymi wielbicielami, 

którzy żyją Twoimi naukami. Potem pobłogosławiłeś mnie, bym pokierował 

międzynarodowymi obozami medycznymi w Prasanthi Nilayam. W początkowych 

latach nasz zespół niezwykle oddanych fachowców i wolontariuszy pracował przez 

12 godzin dziennie, z krótką przerwą na lunch. Każdy z nich był tak oddany służbie 

pacjentom, że widział każde spotkanie z pacjentami jako Twoje błogosławieństwo. 

Nie szli na darszan, aby mogli skorzystać z Twoich darszanów ucieleśnionych w 

spotkaniach z pacjentami. Pod koniec obozu medycznego, trwającego zwykle 5-7 

dni, cała drużyna szła na darszan, za każdym razem rozmawiałeś z nami o obozie 

medycznym, a pacjenci widzieli i błogosławili nas wszystkich. 

Najbardziej pamiętne błogosławieństwo dla obozu medycznego zdarzyło się 

25 listopada 2010 roku. Był to najcenniejszy podarunek dla grupy, ponieważ ten 

dzień był Twoimi Urodzinami Thithi - w kalendarzu hinduskim. Cała ekipa została 

wezwana do mandiru, gdzie poświęciłeś indywidualną uwagę i pobłogosławiłeś 

każdego z nas. Fizycznie spotkałeś się z każdym pracownikiem służby zdrowia i 

wolontariuszem, a następnie z radością płynącą z serca, wróciłeś do kolejnej rundy 

interakcji, błogosławiąc nas wszystkich wibhuti, sparszanem i sambhaszanem. 

Uczyłeś mnie o nietrwałości wiedzy i trwałości edukacji. Dzięki kilku 

pacjentom, którymi się opiekowałem i do których później się odwoływałeś w 

naszych rozmowach, nauczyłeś mnie, jak bezsilna jest opieka medyczna i jak 

skuteczna jest boska opieka zdrowotna. 

W końcu zdałem sobie sprawę, że opieka zdrowotna musi ewoluować, tak 

samo jak ludzkie życie. Ale ewolucja opieki zdrowotnej nie może wynikać z zachęt 

finansowych. Dobra opieka zdrowotna wynika z dobroci ludzkiej. Jest to usługa z 

serca do serca. Kiedy zapewniasz opiekę zdrowotną jako transakcję (deal), dajesz 

zestaw usług, który maksymalizuje zysk dla wszystkich interesariuszy, a pacjent jest 

jednym z wielu interesariuszy. Ale kiedy zapewniasz idealną opiekę zdrowotną, 

dobro pacjenta przewyższa wszystko inne. 

Najdroższy Bhagawanie, szczególnie pamiętam pewną chwilę, otwierającą 

oczy. Kiedyś zadałeś mi pytanie, które słyszało wiele osób: „Czego chcesz?” 

Najpierw powiedziałem Ci: „Nic, Swami”. Potem powiedziałeś: „Nawet mnie?” na 

co odpowiedziałem: „Już mam Ciebie, Swami”. Wtedy nastąpiły Twoje boskie 

słowa, które wyryły się w moim umyśle. Powiedziałeś: „Już mnie masz, ale jeszcze 

mnie nie urzeczywistniłeś”. Zapytałem Cię, czy mogę zmienić odpowiedź. Z miłością 

uśmiechnąłeś się i stwierdziłem „tak”. Powiedziałem więc: „Chcę doświadczyć i być 

świadomym doświadczania Twej boskości we mnie”. Uśmiechnąłeś się, przytuliłeś 
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mnie, z miłością uderzyłeś się w policzek i zmaterializowałeś mi trochę wibhuti. 

Nauczyłeś mnie, że wszystko, co mam (również życie, zdrowie i spokój) i 

wszystko, czym jestem, jest naprawdę Twoim darem, a każdy z nich jest 

tymczasowy. Wszystko, czym cieszy się to ciało, jest Twoim darem, który pewnego 

dnia skończy się. Moim obowiązkiem jest cieszyć się Twoją łaską, dopóki jestem w 

stanie. 

W 2005 r., podczas I Międzynarodowej Konferencji Medycznej w Prasanthi 

Nilajam, powiedziałem do Ciebie: „Wszystko, czym jestem i wszystko, co posiadam, 

składam u Twoich Boskich Lotosowych Stóp, abym mógł choćby przez mgnienie 

oka doświadczyć przebłysku tego, czym jesteś”. Kiedy to powiedziałem, 

natychmiast zmaterializowałeś lingam Sphatika i łańcuszek i wskazując na lingam, 

zapytałeś mnie: „Czy wiesz, co to jest?”. Odparłem, że nie wiem. Wtedy 

powiedziałeś: „To jest Śiwa lingam” i zapytałeś mnie: „Czy wiesz, kim jestem?”, a ja 

jeszcze raz odpowiedziałem, że nie wiem. Oświadczyłeś: „Jestem Śiwą”, a następnie 

zacząłeś mówić, jak korzystać z lingamu i zawiązałeś mi łańcuszek z lingamem na 

szyi.  

Zdaję sobie teraz sprawę, że wszystko, co mam, pochodzi od Ciebie i tylko 

dzięki Twojej łasce. Wszystko, czym jestem, pochodzi od Ciebie i tylko dzięki Twojej 

łasce. Kim jestem i co mogę Ci zaoferować? Ale nadal modlę się o przebłysk tego 

wszystkiego, czym jesteś. Modlę się, aby zanim życie tego ciała się skończy, 

doświadczyło ono i stało się świadome swojej boskiej natury. 

- Autor, neurochirurg dziecięcy, jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Medycznego Sathya 

Sai. 

 

 

Być lekarzem w boskiej owczarni Swamiego: 

życie błogosławione 

Dr Hari Conjiwaram 

Od dzieciństwa świat, który znałem, dorastając wraz z rodzicami, zawsze 

opierał się na pomaganiu innym i traktowaniu wszystkich jako równych sobie. 

Moi rodzice, będąc lekarzami, wpłynęli na mnie tak, że również zostałem lekarzem i 

pomogli ukształtować osobę, jaką jestem dzisiaj. Mając w domu taką możliwość, 

nosiłem jeden z długich białych kitli mojego ojca, który był dużo za duży i 

zachowywałem się jak prawdziwy lekarz. Mój ojciec wywarł wielki wpływ na 

mnie, ucząc mnie, bym dostrzegał potrzeby innych i oferował im pomoc. Przywoził 

ludzi z ulicy do naszego domu, aby się nimi zaopiekować i pozwalał pacjentom i 
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ich rodzinom pozostać w naszym domu, gdy nie mogli pozwolić sobie na nocleg. 

Często wracając ze szkoły do domu, spotykałem nieznajomych, którzy nocowali w 

garażu w naszym domu, czując się komfortowo i swobodnie. Ci obcy byli w 

rzeczywistości pacjentami mojego ojca i zajęło mi trochę czasu uświadomienie 

sobie, że wszyscy są dziećmi Boga. A kiedy poznałem Swamiego, zdałem sobie 

sprawę, że rzeczywiście są moimi siostrami i braćmi. 

Serdeczna komunikacja ze Swamim – dzięki sewie 

Moje pragnienie, by służyć innym, zaczęło się na początku moich 

młodzieńczych lat. Kiedy byłem w 11 klasie, czułem się zobowiązany do pomocy 

żyjącym w sąsiedztwie wieśniakom po wielkim uderzeniu cyklonu w Andhra 

Pradesz. To właśnie wtedy miałem wyjątkową okazję spotkać się z Matką Teresą, 

która swoim życiem uosabiała przesłanie Swamiego: „Kochaj wszystkich, 

wszystkim służ”. Był to także początek mojej własnej podróży, podążania za 

potrzebami innych i za własnym sercem, by służyć potrzebującym. 

Pierwszy raz odwiedziłem Puttaparthi, gdy byłem w szkole medycznej. 

Chociaż Bhagawan Sri Sathya Sai Baba nie był fizycznie obecny w Prasanthi 

Nilayam, czułem w sercu ciszę i spokój. Wkrótce pragnienie ujrzenia fizycznej 

postaci Swamiego zabrało mnie do Whitefield. Moje pierwsze spojrzenie na 

naszego Ukochanego Pana z daleka było początkiem nowego rozdziału w moim 

życiu. Jego przesłanie o uniwersalności wszystkich religii i „Kochaj wszystkich, 

wszystkim służ” było wszystkim, czego potrzebowałem, aby iść za Nim i szukać 

Jego wskazówek. Zostałem ogromnie pobłogosławiony przez Swamiego tak 

wieloma sposobami służenia Mu poprzez wszystkich naszych braci i siostry na 

całym świecie. Dzięki temu doświadczałem duchowej transformacji - którą uważam 

za największy cud Swamiego w moim życiu. Będąc lekarzem, miałem przywilej 

widzieć Go, kochać Go i służyć Mu poprzez innych oraz być stałym świadkiem 

własnego duchowego postępu. 

Przez lata nauczyłem się, że gdy pragniemy służyć innym, nie tylko musimy 

wykorzystywać oczywiste możliwości, które widzimy, ale musimy także dostrzegać 

potrzeby każdego, z kim się spotykamy, w każdym momencie naszego codziennego 

życia. Tam, gdzie byłem i gdzie teraz jestem jako człowiek i jako lekarz, wszystko 

zawdzięczam Swamiemu, który prowadził mnie w kierunku dostrzegania dobra i 

Boga oraz odczuwania Jego miłości u każdego pacjenta, jakim się opiekuję. 

Po raz pierwszy miałem okazję zostać jako lekarz wolontariuszem na obozie 

medycznym w Puttaparthi. W owym czasie odbywałem staż podyplomowy z 

gastroenterologii w Stanach Zjednoczonych. Było to jedno z najgłębszych 

doświadczeń w moim życiu, kiedy zdałem sobie sprawę, że wszystko, co robimy, 

aby pomagać innym, to komunikacja między naszym sercem a Swamim. Ta 

komunikacja między sercami nie może być pod wpływem nikogo, nawet tych, 

którzy mogą wydawać się fizycznie i duchowo bliscy Swamiemu. Od tego czasu 
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każdego roku służyłem w obozach medycznych w Prasanthi Nilayam, a także w 

innych krajach, takich jak Gujana i Kazachstan. Bezwarunkowa miłość, troska i 

empatia, które wyrażają lekarze i wolontariusze Sathya Sai podczas służby, są tak 

głębokie, że ludzie, którym pomagają, nie tylko rozpoznają miłość, ale także boską 

moc, jaka ją przenika. 

Miałem zaszczyt opiekować się starszą kobietą podczas pobytu na obozie 

medycznym w Kazachstanie - mogłem wyczuć, że martwi się o swoje zdrowie i 

spędziłem z nią trochę czasu, pytając o jej problemy i wyjaśniając wszystko 

szczegółowo. Wyraziła radość, że poświęciłem jej tyle czasu, ale właśnie to, co 

powiedziała mi bezpośrednio, było najważniejsze. Spojrzała na mnie spokojnym 

wzrokiem i powiedziała mnie i mojemu tłumaczowi: „Masz miłość w sercu i spokój 

w oczach”. Dla mnie było to odzwierciedlenie czystej miłości Swamiego i 

połączenia między sercami, którego doświadczała. To uświadomiło mi, że kiedy 

wykonujemy swoją służbę, miłość Swamiego zawsze będzie lśnić, a ludzie, którzy 

nawet nie wiedzą o Swamim, rozpoznają Jego miłość, która każe nam służyć 

wszystkim. Takie wydarzenia przypominają mi, że jesteśmy błogosławieni, bo 

możemy być częścią jego misji i możemy mu służyć. 

Przez lata byłem również świadkiem wielu klęsk żywiołowych na całym 

świecie i miałem niepowtarzalną okazję służyć ofiarom i potrzebującym w kilku 

krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych (huragan Katrina), Sri Lanka (tsunami), 

Haiti ( trzęsienie ziemi), Filipiny (tajfun Yolanda) i Ekwador (trzęsienie ziemi). Za 

każdym razem Swami prowadził mnie wraz z innymi. Byłem świadkiem, że 

dokonuje się to, co niemożliwe, gdy wykonujemy swoją pracę, aby pomagać 

innym i wierzymy w Niego. Jakimż niewiarygodnym błogosławieństwem jest 

uczestnictwo w takiej służbie, w której On dba o wszystkich, dając nam szansę na 

przekształcenie duchowe. 

Kazanie w kościele 

Jedno szczególne doświadczenie na Haiti nauczyło mnie również, że kiedy 

służymy bezwarunkowo, z miłością i troską, to boskość w nas objawia się i 

doświadczamy jej. To przełamuje wszelkie zewnętrzne bariery i wszystko, co 

widzimy i czujemy jest „uniwersalnie boskie”. Podczas wolontariatu w obozie 

medycznym, po trzęsieniu ziemi na Haiti, zostałem zaproszony przez jeden z 

kościołów w Port-au-Prince do udziału w niedzielnych modlitwach w kościele. 

Bardzo się ucieszyłem, ponieważ czuję, że Bóg jest taki sam we wszystkich religiach, 

nazywany różnymi imionami i wielbiony pod różnymi postaciami. Po kilku 

pierwszych modlitwach i kilku wystąpieniach głównego kapłana i innych księży, 

jeden z nich ogłosił, że wygłoszę niedzielne kazanie. 

Po początkowym szoku i lęku, gdy usłyszałem swoje imię, wezwany do 

wygłoszenia kazania, pomyślałem, że nie jestem chrześcijaninem, pominąwszy fakt, 

że nigdy wcześniej nie wygłaszałem kazania. Ale od razu zrozumiałem, że Swami 
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jednoczy boskość w każdym z nas i nie ma znaczenia czy jestem chrześcijaninem, 

czy nie. Boskość we mnie będzie komunikować się z boskością każdej z kilkuset 

osób zebranych tego ranka w kościele. To dało mi pewność, że rzeczywiście mogę 

wygłosić kazanie.  

W kazaniu podzieliłem się tym, czego nauczyłem się w owczarni Swamiego. 

Jego uniwersalne nauki miały zastosowanie do wszystkich, również do 

chrześcijańskich braci i sióstr, którzy obserwowali mnie i słyszeli, co mówiłem. 

Wiedziałem, że łączyłem się z nimi z sercem do serca, kiedy głośno wykrzykiwali 

„Alleluja” w czasie całego mojego kazania - gdy przekazywałem nauki Swamiego o 

miłości, empatii i służeniu wszystkim. 

Zespół endoskopii gastroenterologicznej w szpitalu w Puttaparthi 

W 2007 roku, kiedy przyjechałem do Puttaparthi, aby zgłosić się jako 

wolontariusz do obozu medycznego, podczas obchodów urodzin Swamiego, Swami 

zaszczepił w mojej głowie myśl, jak cudownie byłoby zapewnić bardzo potrzebne 

usługi gastroenterologiczne w jego szpitalu. Nie wiedziałem, że On umieszcza te 

myśli także w umysłach innych. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych 

otrzymałem telefon od dr. Narendranatha Reddy'ego, przewodniczącego Rady 

Prasanthi, z pytaniem, czy zbudowałbym zespół gastroenterologów, aby pomóc w 

stworzeniu usług gastroenterologicznych w Puttaparthi. Nie podzieliłem się 

wcześniej swoimi myślami z doktorem Reddy i wtedy uświadomiłem sobie, że 

było to częścią boskiej gry Swamiego, który koordynował wszystko.  

Gdy dr Reddy przedstawił wstępną listę dziewięciu gastroenterologów 

podczas obchodów Śiwaratri, Swami pobłogosławił i zatwierdził każdego z nich 

oraz poinstruował dr. Reddy'ego, aby kontynuował przygotowania. Swami 

wyznaczył nawet datę inauguracji Oddziału Endoskopii Gastroenterologicznej w 

szpitalu superspecjalistycznym. Był to początek niesamowitej, inspirującej i 

transformującej podróży. Byłem świadkiem tak wielu cudów, że jestem 

przekonany, że to, czego umysł ludzki nie może pojąć, może rzeczywiście nastąpić, 

jeśli Bóg tego chce. Jednak musimy mieć wiarę w Jego wolę, a także spełniać naszą 

rolę w Jego misji. Swami pobłogosławił nas i wszystkich obecnych w szpitalu 

superspecjalistycznym, inaugurując oddział endoskopii gastroenterologicznej w 

lipcu 2008 r. 12 lipca 2018 r. świętowaliśmy dziesiątą rocznicę wydziału 

gastroenterologii, a Jego błogosławieństwa nadal są udziałem wszystkich, łącznie z 

lekarzami, pielęgniarkami i personelem dbającym o pacjentów. A także samych 

pacjentów. 

Jako lekarz akademicki i gastroenterolog miałem wyjątkową okazję nie tylko 

uczyć stażystów i pielęgniarki w szpitalach Swamiego w Puttaparthi, ale także 

przywieźć stażystów z Uniwersity of Michigan w Ann Arbor, USA, których 

nadzorowałem - do jego szpitali, aby doświadczyli bezinteresownej służby. Jedna z 

naszych pielęgniarek na uniwersytecie, Śri John Whelan udała się do Puttaparthi w 
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lipcu 2008 roku, aby pomóc w instalacji aparatury endoskopowej w szpitalu 

superspecjalistycznym, a także szkolić pielęgniarki w zakresie procedur i usług 

endoskopowych. Świadcząc o bezinteresownej miłości i trosce, jakich doświadczyła 

w szpitalu, Śri Whelan napisała: „To, co osiągnięto w Puttaparthi, w szpitalu 

superspecjalistycznym, dzięki Organizacji Sai, to opieka zdrowotna, która jest 

autentyczną i praktyczną realizacją przesłania: „Służba człowiekowi jest służbą 

Bogu”. 

Dla mnie istotą bycia idealnym lekarzem jest bycie przykładem 

człowieczeństwa. Według Swamiego, człowieczeństwo jest „jednością myśli, słów i 

czynów” i starałem się ją praktykować przez cały czas jako lekarz i człowiek. Dla 

lekarza było to łatwiejsze, dzięki ćwiczeniu uważności i poświęceniu pełnej uwagi 

każdemu pacjentowi, jakiego spotykam i przypominaniu sobie, że to, co nas łączy, 

to Bóg w każdym z nas. Sposób, w jaki postępujemy z naszymi pacjentami i 

wszystkimi, z którymi spotykamy się i okazujemy im współczucie, empatię i miłość, 

łącząc serca w bezinteresowny sposób, jest najważniejszym aspektem bycia 

idealnym lekarzem i wzorową osobą. Czuję się bardzo pobłogosławiony, że mogę 

być lekarzem w owczarni Swamiego. Jestem mu bardzo wdzięczny za możliwości, 

które nam dał i nadal daje i za prowadzenie mnie po swojej ścieżce. 

- Autor, dr Hari Conjiwaram, jest profesorem medycyny na Uniwersity of Michigan w USA. 

Obecnie służy w Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai jako członek Międzynarodowego 

Komitetu Medycznego. 

 

 

ROZWIJAJCIE MIŁOŚĆ DO BOGA 

Urodzinowe przesłanie Bhagawana 

 

Ucieleśnienia Miłości! 

Każdy człowiek pragnie szczęścia, a chce unikać smutku. Jednak na tym 

świecie szczęście i smutek nie są trwałe; z czasem przemijają i zmieniają się. 

Szczęścia i smutku zaznaje każdy człowiek. Popada w przywiązanie i nienawiść, i 

dosłownie zaprasza zmartwienia i cierpienia. Jak człowiek może w tych warunkach 

doświadczać pokoju? Powinien witać smutek tak samo, jak wita szczęście. Ten kto 

ma zrównoważony umysł jest prawdziwą istotą ludzką. Dlatego człowiek powinien 

ufać boskości i zaznawać jej miłości w sercu.  
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Miejcie oddanie i wiarę  

Jeśli chcecie być szanowani przez wszystkich, powinniście wszystkich 

szanować. Każdy ma szacunek do samego siebie, bez względu na to czy jest bogaty 

czy biedny, ważny czy mało znaczący. Powinniście podtrzymywać szacunek dla 

siebie. Jeśli jesteście świadomi swojego szacunku dla siebie, wówczas będziecie 

szanować wszystkich.  

Ucieleśnienia Miłości! 

Nie ma nic nowego, czego można byłoby was dzisiaj uczyć. Każdy powinien 

osiągnąć błogość. Każdy powinien pokonać smutek, rozwijać prawdziwą miłość i 

zaznawać jedności i boskości. Oto dzisiaj moje zasadnicze dla was przesłanie. Życie 

ludzkie jest najcenniejsze i najszlachetniejsze. Człowiek jest obdarzony czułym 

sercem, słodkim umysłem i zasadą wiecznego życia. Każdy powinien rozpoznać tę 

prawdę. Człowiek powinien doświadczać w sercu słodyczy i rozwijać spokój 

umysłu. Oto najważniejsze bogactwo, jakie powinien zdobyć.  

Rozwijajcie miłość do Boga  

We wszystkich okolicznościach powinniście pozostawać szczęśliwi. W tym 

dualistycznym świecie naturalne jest, że zysk i ból występują na przemian. Nie 

możecie tego uniknąć. Nie powinniście rozpaczać, gdy stoicie w obliczu 

przeciwności losu, ani też unosić się radością, gdy spotyka was powodzenie. Każda 

przeciwność losu to krok ku wiecznej błogości. Dopiero kiedy Pandawowie 

doświadczyli podczas wygnania wiele trudów, zdobyli łaskę Kriszny i Pan wszędzie 

z nimi był. Pandawowie mieli właściwe priorytety w życiu. Pierwsze miejsce 

przyznali Bogu, drugie światu, zaś „ja” było u nich na samym końcu. Kaurawowie 

zaś szeregowali wszystko odwrotnie. Najpierw było `ja’, potem świat, a na końcu - 

Bóg. Dlatego przegrali bitwę. Im błogość się wymknęła. Ten kto zdobył bliskość 

Boga, jest zawsze pełen błogości.  

Dziś rano wielbiciele zgromadzili się w wielkiej liczbie już o drugiej w nocy, 

aby móc wejść do hali Sai Kulwant. Zapał ich był bezgraniczny. Wielu ludzi stoi w 

kolejkach, żeby wejść do teatru lub do autobusu. Jednak tutaj miłości i oddania 

wielbicieli dla Swamiego jest tak dużo, iż nie przejmują się żadnymi trudami i 

niedogodnościami, żeby tylko uzyskać darszan Swamiego. Miłość Boga trudno 

zdobyć nawet latami pokuty. Wy macie szczęście radować się dziś błogością przed 

boskim obliczem. Musieliście czynić pokutę w wielu poprzednich żywotach, 

wykonać wiele ofiar i podjąć różne duchowe wyrzeczenia, żeby zdobyć tę boską 

błogość. To moja miłość przyciąga tyle miłości od innych.  

Nie rańcie nikogo szorstkimi słowami i nie wchodźcie na złą ścieżkę. 

Rozpoznajcie prawdę, że Bóg przenika wszystko, od mikrokosmosu po 

makrokosmos. Prawda ta w was mieszka, jednak nie jesteście jej świadomi. To 

wielki błąd. Jesteście wcieleniem śraddhy i wiśwasy (wytrwałego oddania i wiary). 
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Z wiarą w siebie możecie osiągnąć na tym świecie wszystko.  

– Wybrane z urodzinowego orędzia Bhagawana z 23 listopada 2001 roku.  

 

 

 

WYDZIAŁ ORTOPEDYCZNY 

SUPERSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA 

Geneza i rozwój 

Dr R. Waradachari 

Pierwszy raz przybyłem do Puttaparthi w listopadzie 1999 roku z bardzo 

bliskim przyjacielem i jego żoną, którzy są gorącymi wielbicielami Bhagawana Sri 

Sathya Sai Baby. W trakcie mojego pobytu odwiedziłem Instytut Wyższych Nauk 

Medycznych Śri Sathya Sai, Prasanthigram (PG), popularnie zwany Szpitalem 

Superspecjalistycznym. Pracując przez dziesięciolecia jako chirurg ortopeda, byłem 

zawiedziony, gdy zauważyłem, że w szpitalu nie było ortopedy i żadnych usług 

ortopedycznych. 

Swami daje mi nowe życie 

Mówi się, że Swami powiedział, że nikt nie może przyjść do Niego, dopóki 

On nie wezwie tej osoby. Nigdy nie myślałem, nawet przez chwilę, że moje życie 

zmieni się od tej wizyty. Swami wezwał mnie na spotkanie, wraz z rodziną mojego 

przyjaciela, zanim opuściliśmy Puttaparthi. To było doświadczenie mojego życia. 

Swami zmaterializował piękny pierścień nawaratna i włożył go na palec mojej 

prawej ręki. W osobistej rozmowie zapytał o moje zdrowie. Powiedziałem: „Nic mi 

nie jest”. Powiedział: „Nie, nie jesteś zdrowy. Masz problem z żołądkiem”. 

Następnie pomasował mi 3 razy przód ciała, od podbródka do pępka, a następnie 

powiedział: „Teraz jest już dobrze”. Nie znałem wtedy znaczenia tych słów. 

Następnie, od 2000 roku, moja żona dr Chandra Waradachari i ja zostaliśmy 

pobłogosławieni uczestnictwem jako wolontariusze w każdym obozie medycznym 

w Puttaparthi podczas Guru Purnimy i obchodów urodzin Bhagawana.  

Podczas tych wizyt miałem wspaniałą okazję być pobłogosławionym przez 

Bhagawana kilkoma audiencjami. Podczas jednego z takich spotkań usłyszałem, jak 

mówił: „Dużo bólu w klatce piersiowej. Nic się nie martw. Swami się zaopiekuje. 

Swami jest z tobą, nad tobą, pod tobą, wokół ciebie”. Uświadomiłem to sobie kilka 

miesięcy później, w maju 2002 r., kiedy doznałem ciężkiego zawału serca, który 
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mógł być śmiertelny. Ale zostałem ocalony miłością i współczuciem Swamiego. 

Kilka miesięcy później podczas grupowej audiencji w Prasanthi Nilayam 

podziękowałem Swamiemu i wyraziłem wdzięczność za przywrócenie mi życia. 

Swami pobłogosławił mnie, materializując pierścień. 

Okazje do służenia w Puttaparthi 

W trakcie pracy w trakcie Guru Purnimy w 2005 roku jeden z starszych lekarzy ze 

Szpitala Ogólnego Sri Sathya Sai zapytał mnie o 60-letnią pacjentkę, która została przyjęta 

z silnym bólem w nodze. Była w bardzo złym stanie, z wieloma przykurczami mięśni 

kończyn i licznymi owrzodzeniami. Mając poważne dziecięce porażenie mózgowe, nigdy 

nie chodziła ani spójnie  nie mówiła. Doznała poważnego złamania trzonu kości udowej. 

Wymagało to operacji, ale stan pacjentki był zbyt ciężki. Wyjaśniłem lekarzowi 

kierującemu i ojcu pacjentki plusy i minusy operacji. 

Personel szpitala chciał, abym przeprowadził operację w Puttaparthi. Ponieważ 

jednak w Puttaparthi nie istniał żaden wydział ortopedyczny ani żadne urządzenia i 

przyrządy do wykonywania jakichkolwiek operacji ortopedycznych, zaleciłem zabranie go 

do Bengaluru. Około 4 lub 5 dni później starszy lekarz w Szpitalu Ogólnym, który 

skierował do mnie tę pacjentkę, zadzwonił do mnie i powiedział, że otrzymał wiadomość 

informującą, że Swami chciał, aby operacja została wykonana w Puttaparthi ja mam 

wykonać tę operację. Nie znałem szpitala superspecjalistycznego, ale wiedziałem, że nie ma 

tam żadnych udogodnień, aby wykonać jakąkolwiek poważną operację ortopedyczną.  

Tegoż samego dnia, w czwartek, dyrektor szpitala przyszedł do mnie i powiedział, że 

zapewni mi do wykonania operacji salę operacyjną Oddziału Urologicznego, a personel 

urologii mi pomoże. Udało mi się zdobyć potrzebne instrumenty i implanty, choć nie 

wszystkie rozmiary były dostępne. W poniedziałek skorzystałem z propozycji Urologii i 

modliłem się do Bhagawana, aby pomógł mi albo sam „wykonał” operację. Operacja 

przebiegła dobrze dzięki łasce Swamiego, a pacjentka nie doznała żadnych komplikacji. Jej 

złamanie wygoiło się bez żadnych problemów i do tej pory, 12 lat po operacji, radzi sobie 

bardzo dobrze. Było to możliwe tylko dzięki łasce Swamiego. 

Moja żona, Chandra i ja znaleźliśmy się ponownie w Puttaparthi uczestnicząc w 

obozie medycznym podczas urodzin Swamiego w 2005 roku. Podczas tej wizyty 

poproszono mnie, abym zobaczył staruszka, który został przyjęty do szpitala ogólnego ze 

złamanym biodrem. Zaleciłem, aby ten pacjent został przewieziony do Bengaluru, 

ponieważ potrzebował operacji. Wnuk pacjenta podkreślał, że powinienem operować jego 

dziadka w Puttaparthi. Nie był przekonany, kiedy powiedziałem mu, że nie mogę 

przeprowadzić operacji w Puttaparthi z powodu braku specjalnego stołu do złamań. Nie 

był szczęśliwy. Kilka dni później, zanim wyjechałem do USA po zakończeniu obozu 

medycznego, poinformowałem dr. Narendranatha Reddy'ego (przewodniczącego Rady 

Prasanthi) o wszystkich tych pacjentach i okolicznościach, w których wykonałem lub nie 

wykonałem operacji. 

Otwarcie Oddziału Ortopedycznego 

I Międzynarodowa Konferencja Medyczna dotycząca idealnej opieki zdrowotnej 

Sathya Sai odbyła się w dniach 3 i 4 września 2005 r. w Prasanthi Nilayam. Konferencja 
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pogłębiła świadomość zasad idealnej opieki zdrowotnej, w tym powszechnej i 

kompleksowej opieki zdrowotnej. Uznano, że istnieje zapotrzebowanie na profesjonalny 

wydział ortopedii w superspecjalistycznym szpitalu. Dr Reddy i dr Safaya modlili się do 

Swamiego o utworzenie takiego oodziału. 

Wkrótce po Mahaśiwarathri w 2006 r. dr Narendranath Reddy wrócił z Puttaparthi 

i zadzwonił do mnie, aby powiedzieć, że modlił się do Swamiego o założenie oddziału 

ortopedycznego w Puttaparthi i współczujący, kochający Bhagawan zgodził się. Ludzie z 

aszramu i sąsiednich wiosek, którzy nie mogli sobie pozwolić na podróż lub znaleźć 

transportu, aby udać się gdzie indziej, mogą teraz uzyskać zaawansowane leczenie w tym 

szpitalu. Powiedział mi także, że poprosił Bhagawana o inaugurację Oddziału Ortopedii w 

święto Guru Purnima w 2006 roku. To dało nam około trzech miesięcy na zorganizowanie 

oddziału. Dr Safaya, który był wtedy dyrektorem szpitala w Whitefield, zadzwonił do 

mnie w marcu 2006 roku i powiedział, że Swami polecił mu zwiększyć wsparcie niezbędne 

do założenia oddziału ortopedycznego w Prasanthigram. Powołał mnie na stanowisko 

specjalisty ds. ortopedii. 

W dniu 28 kwietnia 2006 roku dr Safaya, dr Narendranath Reddy i ja umieściliśmy 

Raport Projektu u boskich lotosowych stóp w Jego siedzibie, Trayee Brindawan, aby 

uzyskać błogosławieństwo i aprobatę. Bhagawan pobłogosławił i powiedział: „Kiedy 

kupujesz sprzęt, kupuj lokalnie (w Indiach), jeśli to możliwe”. W związku z tym wszystkie 

główne urządzenia, meble i wyposażenie oddziału i sali operacyjnej powstały w 

renomowanych firmach w Indiach. Pielęgniarki i dwaj starsi ortopedzi byli gotowi do 

pracy. Choć wydawało się to niemożliwe, aby wszystko przygotować do inauguracji, wiele 

cudów miało miejsce z łaską Swamiego, a wszystkie prace zostały zakończone do 10 lipca. 

Swami wysłał wiadomość, że jest szczęśliwy, a oddział ortopedyczny powinien zacząć 

działać natychmiast. Pierwszego dnia około 150 pacjentów leczono w oddziale. Swami 

udzielił błogosławieństw, aby rozpocząć wykonywanie całkowitej artroplastyki stawu, 

począwszy od dnia Jego urodzin w 2006 r., w ciągu czterech miesięcy od inauguracji 

oddziału. 

Rozwój Oddziału Ortopedii 

W pierwszą rocznicę tego Oddziału Ortopedii mieliśmy już 28 000 pacjentów z 

wielu części Indii i świata, a lekarze przeprowadzili 1800 operacji w pierwszym roku 

działalności. Byliśmy wdzięczni, że biedni wieśniacy mieli teraz miejsce na leczenie ich 

złamanych kości i podobnych dolegliwości. 

Wydział Ortopedyczny uzyskał uznanie i pełną akredytację Krajowej Komisji 

Egzaminacyjnej na podyplomowe studia stacjonarne prowadzące do uzyskania dyplomu w 

radach narodowych (DNB) w ciągu roku od otwarcia, co jest rzadkim zaszczytem i 

uznaniem. Pierwsza grupa studentów DNB została przyjęta 1 stycznia 2008 r. Obecnie 

odsetek kandydatów z tego programu, którzy uzyskali dyplom, wynosi ponad 80%, w 

porównaniu do średniej krajowej mniejszej niż 20%. Średnio około 150 pacjentów dziennie 

leczonych jest z dolegliwości wszystkich gałęzi ortopedii. Każdego roku wykonuje się około 

2000 dużych operacji, z dobrymi wynikami. Operacje obejmują leczenie ciężkich złamań, 

przypadków pediatrycznych, zabiegi artroskopowe i rekonstrukcyjne, całkowitą wymianę 

stawu, operacje kręgosłupa, metodę Ilizorowa leczenia urazów i korektę deformacji 

(technika oszczędzająca kończynę w leczeniu złamań złożonych i/lub otwartych kości), itp. 
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Miłość Swamiego i współczucie docierają do ludzi z całego kraju i nie tylko. W 

Puttaparthi było tak wiele osób z ogromnym bólem i ułomnymi deformacjami, które nie 

mogły podróżować do większych miast z powodu braku transportu i środków na 

kosztowne zabiegi. Starszy wyznawca, który nigdy nie zaprzestał wykonywania sewy w 

aszramie, miał paraliżujący ból stawów kolanowych i cierpiał z powodu bólu przez wiele 

lat. Po pobłogosławieniu przez Bhagawana przeszedł obustronną wymianę całego stawu 

kolanowego w 2006 roku. Był jedną z pierwszych osób poddanych tej operacji i był 

niezmiernie szczęśliwy, że jest wolny od bólu w stawach. Było kilka podobnych 

przypadków ludzi w aszramie korzystających z Oddziału Ortopedycznego dzięki łasce 

Bhagawana. 

Pewnego wieczoru w 2008 roku zostałem poproszony, bym zobaczył się z młodym 

człowiekiem w jego domu. Ten pacjent był studentem Swamiego, a następnie pracował 

jako wykładowca na Uniwersytecie Sri Sathya Sai. Miał bardzo wysoką gorączkę, 

wyglądał toksycznie i wykazywał przewlekłe zapalenie kości i szpiku (przewlekłe zakażenie 

kości) z ostrą infekcją - stan, który jest bardzo trudny do wyleczenia. Prześwietlenie 

wykazało znaczną utratę kości i sekwestrum (fragmenty martwych kości) oraz metalowy 

pręt, który wcześniej umieścili w nim chirurdzy. Aby zlikwidować infekcję, powiedziałem 

mu, że muszę usunąć metalowy pręt. Powiedział, że to niemożliwe, a Swami na to nie 

pozwolił.  

Przez te wszystkie lata korzystał z wózka inwalidzkiego lub kul. Kilka lat temu, 

zanim go zobaczyłem, chirurg chciał usunąć pręt. Według pacjenta, Swami odmówił zgody. 

Powiedziałem mu, że jedynym sposobem leczenia i kontrolowania infekcji jest usunięcie 

pręta podczas operacji. Napisałem szczegółowy raport o aktualnym stanie pacjenta i 

poprosiłem Swamiego o zgodę na operację. Tego wieczoru pacjent zabrał mój raport do 

bhadźanowego mandiru i umieścił go u boskich lotosowych stóp. Swami przeczytał cały 

raport, pobłogosławił go materializując piękny szmaragdowy pierścień, włożył go w 

dłonie i powiedział: „Idź, zrób operację. Wyciągnij kij i wróć do mnie chodząc bez 

wsparcia”. Zrobiliśmy operację i, jak Swami zalecił, zaczął chodzić bez kul i wsparcia, 

biegając wszędzie i stał się bardzo aktywny. Kiedy Swami zechce, to nawet rzeczy 

niemożliwe stają się możliwe. Obecnie ten dżentelmen jest profesorem w koledżu 

Swamiego. 

Nauczanie lekarzy rezydentów obejmuje także udział w edukacyjnych 

konferencjach ortopedycznych organizowanych w różnych miastach i ośrodkach. Oddział 

ortopedyczny przeprowadził kilka międzynarodowych konferencji ortopedycznych w 

szpitalu w Prasanthigram od maja 2008 r. Na drugą międzynarodową konferencję 

ortopedyczną zgromadzono międzynarodowy i uznany na szczeblu krajowym zespół, w 

tym jedna osoba z USA, dwie z Anglii i przynajmniej sześć z Indii. Konferencja 

obejmowała również dwie operacje na żywo, które były transmitowane z sali operacyjnej. 

Nasze szczęście nie znało granic, kiedy Swami przybył na inaugurację konferencji. 

Do tej pory 34 lekarzy rezydentów zostało przyjętych na szkolenie DNB w Oddziale 

Ortopedycznym, a 24 z powodzeniem ukończyły szkolenie. Pozostali są obecnie w trakcie 

szkolenia. Utworzono Towarzystwo Medycyny Sportowej. Rezydenci i pracownicy 

Oddziału Ortopedycznego publikowali artykuły w renomowanych czasopismach, a także 

prezentowali referaty i raporty na różnych konferencjach i spotkaniach zawodowych.  
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We współpracy z Instytutem Wyższych Nauk Sathya Sai trwa obecnie kilka 

projektów badawczych. Stworzono pełnoprawną „szkołę kości” (szkolenie praktyczne w 

laboratorium) dla studentów DNB. Oddział Ortopedyczny przeprowadził już kilka tysięcy 

operacji w przypadku poważnych złamań, artretyzmu, deformacji i innych problemów 

ortopedycznych. Od lipca 2006 r. do marca 2018 r. oddział zrealizował 359 880 wizyt 

ambulatoryjnych, 29 137 hospitalizacji w szpitalach, 18 905 dużych operacji i 755 769 sesji 

fizykoterapii. 

Zawsze będę wdzięczny Bhagawanowi, że zapewnił mi i mojej żonie tak wiele 

okazji, by Mu służyć przez te wszystkie lata. 

- Autor, dr R. Waradachari, jest byłym ordynatorem Oddziału Ortopedii Szpitala 

Superspecjalistycznego, Prasanthigram. 

 

 

 

Moje doświadczenie z medycyną Sai 

Dr Hector J. Castaneda 

Od 1984 do 2011 roku podróżowałem co roku do Prasanthi Nilayam. Miałem 

przywilej służenia Bogu poprzez Międzynarodową Organizację Sathya Sai. Nauczyłem się 

cierpliwości, aby tolerować innych i tolerować siebie. Moja praca jako lekarza zmieniła 

moje widzenie i wierzę, że modlitwa wzmaga uzdrawiające działanie leków. 

Jestem neurologiem z Salwadoru. Miałem to błogosławieństwo, że znałem Awatara 

tej epoki przez 36 lat. Teraz widzę, jak Swami prowadził mnie przez całe moje życie, abym 

służył w Jego medycznej misji. Miałem siedem lat, kiedy zdecydowałem się zostać 

lekarzem. Ta decyzja została zainspirowana przez starszą kobietę, która była bardzo chora. 

Nie mogłem nic zrobić, z wyjątkiem przekazania współczucia i miłości. Spowodowała ona 

we mnie mocną determinację, by zostać lekarzem, który pomoże w przyszłości takim 

ludziom. Później, gdy dorastałem, Swami poprowadził mnie do udziału w skautingu, gdzie 

zdecydowałem się służyć Bogu, moim rodzicom, mojemu krajowi i pomagać każdej osobie, 

jaką spotkam. 

Główne zasady idealnej opieki zdrowotnej 

Medyczne szkolenie odbyłem w szpitalu ogólnym, gdzie zobaczyłem ludzkie 

cierpienie i byłem tym poruszony. To doświadczenie pomogło mi przyjąć sposób myślenia, 

który doprowadził mnie do polityki, której celem była pomoc moim rodakom. Jako lekarz z 

doświadczeniem politycznym nauczyłem się przekazywać społeczeństwu ideały prawości i 

służby. W końcu znalazłem drogę do Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai (SSIO), 

gdzie wykorzystałem te umiejętności, aby wygłaszać przemówienia o Sathya Sai Babie i 

znaczeniu bezinteresownej służby. 
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W 1984 roku przeczytałem pierwszą książkę o Sathya Sai - zatytułowaną „Od Sai do 

Sai”. Dzięki tej książce dowiedziałem się o współczuciu Swamiego i bezgranicznej miłości. 

Natychmiast utożsamiłem się z Jego naukami i stało się to moim pierwszym 

doświadczaniem Jego. Uświadomiłem sobie, że Jego miłość wykracza poza wszelkie 

bariery narodowości, religii, pochodzenia etnicznego i kultury. 

Postanowiłem podążać za Jego naukami, zwłaszcza dotyczącymi praktyki lekarskiej. 

W szczególności wyryły się w moim sercu następujące zasady: 

Globalizacja: Najnowocześniejsza opieka zdrowotna powinna być dostępna dla 

chorych w dowolnym miejscu na świecie. 

Brak komercjalizacji: Opieka zdrowotna powinna być bezpłatna dla wszystkich 

ludzi. 

Humanizacja: Opieka zdrowotna powinna być dostarczana ze współczuciem, 

miłością i w zgodzie z ludzkimi wartościami Sathya Sai. 

Duchowość: Osoby zaangażowane w opiekę nad pacjentem muszą znać znaczenie 

duchowości w uzdrawianiu i powinni próbować włączyć ją do swojej praktyki. 

Po przeczytaniu tej książki zostałem przyciągnięty do Bhagawana i postanowiłem 

odwiedzić Go. Po raz pierwszy pojechałem do Indii i spędziłem miesiąc ze Śri Sathya Sai 

Babą, ucząc się Jego nauk. Kiedy wróciłem do Salwadoru, próbowałem wprowadzić te 

nauki do programu nauczania w szkole medycznej, w tym koncepcje wartości ludzkich 

Sathya Sai i bezinteresownej służby. 

Możliwości służenia potrzebującym 

W 1986 roku, kiedy nasz kraj był uwikłany w wewnętrzny konflikt i rewolucję, 

zorganizowaliśmy wiejski obóz medyczny. Podczas obozu byliśmy myleni z jedną z grup 

„partyzantów opozycyjnych”. Przysłano helikoptery wojskowe. Tylko dzięki łasce Pana 

zostaliśmy oczyszczeni z zarzutów i chociaż zapewnialiśmy opiekę zdrowotną po raz 

pierwszy, musieliśmy wstrzymać nasze medyczne obozy, dopóki nie zakończy się walka 

polityczna. 

W 1993 roku, po ustabilizowaniu się sytuacji politycznej w kraju, wznowiliśmy 

nasze bezpłatne usługi medyczne - z sześcioma lekarzami i grupą 16 wielbicieli Sathya Sai 

odwiedzających rozdartą wojną społeczność. Zebraliśmy 200 USD i zakupiliśmy potrzebne 

leki. Następnie, dzięki łasce Swamiego, zaczęliśmy służyć tej społeczności raz w miesiącu. 

Kontynuowaliśmy ten bezpłatny obóz medyczny przez następne 13 lat. Bhagawan 

zapewnił wszystko, co było nam potrzebne do obozów medycznych, bez potrzeby zbierania 

funduszy. Ostatecznie zaprzestaliśmy służyć w tej lokalizacji ze względu na obawy 

związane z bezpieczeństwem, z powodu rozwoju gangów przestępczych. 

Jednak nasz Ukochany Swami dał nam kolejną szansę. Otworzyliśmy stałą klinikę 

medyczną w jednym z naszych centrów Sathya Sai przy pomocy prywatnego szpitala, 

który zapewnił meble i leki. Dzięki błogosławieństwu Bhagawana, klinika ta do dzisiaj 

służy z miłością pacjentom. Bhagawan zawsze dba o tych, którzy służą Mu 
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bezinteresownie. Dziś prywatny szpital, który nam pomaga, jest jednym z najlepszych w 

kraju. 

Jestem również bardzo wdzięczny Swamiemu za możliwość służby w Szpitalu 

Ogólnym Śri Sathya Sai w Puttaparthi oraz na obozach medycznych w Prasanthi Nilayam 

podczas urodzinowych uroczystości. W tych obozach medycznych miałem szczęście służyć 

razem z moją żoną, córką i zięciem, którzy są także lekarzami. 

W 1986 i 2001 roku Salwador był dotknięty przez niszczycielskie trzęsienia ziemi. W 

odpowiedzi, Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai (MOSS), na szczeblu 

międzynarodowym i krajowym, wraz z naszym lokalnym zespołem medycznym, 

zapewniła bardzo potrzebną opiekę zdrowotną, a także żywność i materiały budowlane. 

W 2010 r. szybko zareagowaliśmy na niszczycielskie trzęsienie ziemi na Haiti. Zespół 

medyczny Sathya Sai przybył tydzień po trzęsieniu ziemi i wraz z innymi ekspertami i 

wolontariuszami MOSS przez ponad rok zapewniał usługi medyczne, żywność, wodę, 

kanalizację i edukację na Haiti, a nawet budował domy dla bezdomnych.  

Swami zapewnił nam kilka okazji, by Mu służyć, a jednocześnie przypomina nam o 

swojej boskiej obecności poprzez swoje lile (cuda). Pewnego razu zostałem poproszony o 

przeprowadzenie konsultacji lekarskiej dla starszego dżentelmena, który był mieszkańcem 

Prasanthi Nilayam. Moja żona i ja poszliśmy do pacjenta. Po dokładnym badaniu 

lekarskim było dla nas błogosławieństwem spędzanie czasu z pacjentem, słuchając 

opowieści o cudach Bhagawana. Słuchanie Bhagawatam Swamiego było radosnym, 

słodkim darem dla duszy. 

Doświadczanie mocy mantry Gajatri 

Idealna Opieka Medyczna Sathya Sai to łagodne połączenie najnowocześniejszej 

medycyny z dozą współczującej opieki zanurzonej w wierze i nieskończonej miłości 

Bhagawana. W czasie, gdy byłem na dyżurze w Szpitalu Ogólnym Śri Sathya Sai w 

Puttaparthi, znaleziono Japonkę z udarem mózgu w jej sypialni. Została przywieziona do 

szpitala, w którym ją przebadałem. Moja diagnoza to wylew (krwawienie w mózgu) 

prawdopodobnie spowodowany wewnątrzczaszkowym zniekształceniem naczyń 

(nieprawidłowość naczyń krwionośnych). Rozpoczęliśmy leczenie obrzęku mózgu. Prognozy 

medyczne były ponure, ale wszechobecność i wszechwiedza Bhagawana kierowały nami, 

aby zapewnić najlepszą nowoczesną opiekę medyczną, dostarczoną ze współczuciem, 

miłością, wiarą i dużą dawką modlitw. Pacjentka całkowicie wyzdrowiała i wróciła do 

Japonii. Czuje się dobrze, pokazując, że szczere ludzkie wysiłki uzupełnione boską łaską 

mogą zadziwiać cuda. 

Praktykowanie idealnej opieki Sathya Sai to ciągłe ćwiczenie bezinteresownej 

służby. Kiedyś Swami powiedział do mojej żony: „Wasza praca jest służbą dla Boga”. Od 

1987 roku staram się żyć ze stałą świadomością tych boskich słów. Swami zawsze pomaga 

tym, którzy pomagają innym. Zapewniam bezpłatną usługę medyczną w katolickiej klinice 

w ubogiej dzielnicy w San Salwador raz w tygodniu. Dzięki łasce Bhagawana klinika 

odwzajemnia się co roku lekami i dostawami dla naszych wiejskich obozów medycznych i 

kliniki Sai. Służę również w radzie dyrektorów prywatnego szpitala, który dostarczył naszej 
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klinice Sai lekarstwa i zaopatrzenie szpitalne dla obozów medycznych na Haiti. Oto kilka 

przykładów tego, jak Swami pomaga tym, którzy służą. 

W październiku 1998 roku miałem okazję doświadczyć siły modlitwy. Swami 

obdarzył nas Mantrą Gajatri i nieustannie przypominał nam o jej mocy. Był sobotni 

poranek i szykowałem się do odwiedzin terenu realizacji projektu zalesiania w północnej 

części kraju, gdzie prowadziliśmy także obozy medyczne. Z Mantrą Gajatri na ustach 

zostawiłem moje domowe psy. Zazwyczaj towarzyszyły mi podczas takich wizyt, ale tym 

razem to boska interwencja Swamiego sprawiła, że zostawiłem psy w domu. Kiedy 

wsiadłem do samochodu, kontynuowałem intonowanie Gajatri, a następnie zatrzymałem 

się, by zabrać przyjaciela, który towarzyszył mi w podróży. 

Dzień był jak każdy inny deszczowy dzień, a my spacerowaliśmy po terenie, który 

ponownie zalesiono. Nagle zostaliśmy otoczeni przez pięć osób w czarnych mundurach i 

maskach, którzy grozili nam karabinami i strzelbami. Natychmiast zacząłem intonować w 

umyśle Mantrę Gajatri. Efekt był niemal natychmiastowy. Ogarnął mnie spokój, który 

powoli rozprzestrzeniał się na naszych prześladowców. Udało mi się uwolnić mojego 

przyjaciela i rozpocząć negocjacje z uzbrojonymi porywaczami. Trwało to trzy dni, podczas 

których szli ze mną lasami. Intonowałem ciągle Mantrę Gajatri i za każdym razem, gdy 

zatrzymywali się na odpoczynek, medytowałem. Wkrótce zacząłem odczuwać obecność 

Swamiego. Wyzwaniem było ujrzeć Boga w moich prześladowcach, nawet w tak 

niesprzyjających warunkach. Porywacze zaczęli coraz bardziej ze mną współdziałać. 

Tymczasem w domu moja żona, bliscy przyjaciele i wielbiciele zebrali się, by 

intonować Gajatri. Wszystkie te modlitwy i dobre myśli doprowadziły do szczęśliwego i 

szybkiego zakończenia tej próby. Zgodnie z planem, żądane pieniądze okupu zostały 

przekazane przez kuriera. Kiedy porywacze otrzymali pieniądze, stwierdzili, że okup został 

zapłacony w całości. Kiedy wróciłem do domu po uwolnieniu, ku mojemu miłemu 

zaskoczeniu, pokojówka poinformowała mnie, że znalazła walizkę w samochodzie z 

połową okupu. Dwa lata później porywacze zostali aresztowani przez policję. Podczas 

aresztowania stwierdzili, że porwali lekarza, którego podejrzewali, że jest czarodziejem, bo 

„zaczarował” ich, że kurier dostarczył im cały okup, podczas gdy w rzeczywistości otrzymali 

tylko połowę pieniędzy. Był to przykład zadziwiającej lili naszego Pana Sai i mocy 

modlitwy. 

Modlitwa wykorzenia pragnienia z umysłu  

Potem zastanawiałem się nad znaczeniem tego wydarzenia w moim życiu. 

Widziałem duchową metaforę Swamiego. Pięciu uzbrojonych porywaczy reprezentowało 

moje pięć zmysłów, które porwały mój umysł. Drzewa tekowe, które zasadziłem, były 

pragnieniami, które zasadziłem w moim umyśle; a moje zmysły trzymały mnie w niewoli 

wśród moich pragnień. Kiedy ścina się drzewo tekowe, ono szybko odrasta. Konieczne jest 

ich wykorzenienie, aby nie wyrosły ponownie. W moim życiu modlitwa była jedyną 

bronią, która kontrolowała moje zmysły i pozwalała tylko na dobre myśli, które mogą 

wykorzenić i zniszczyć moje pragnienia. Nadal borykam się z tym i mam nadzieję, że do 

końca tego życia będę miał lepszą kontrolę nad moimi pragnieniami. 

Od 1984 do 2011 roku podróżowałem do Prasanthi Nilayam co roku. Miałem 

przywilej służenia Bogu poprzez Międzynarodową Organizację Sathya Sai. Nauczyłem się 
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cierpliwości, by tolerować innych i tolerować siebie. Moja praca jako lekarza zmieniła moje 

widzenie i wierzę, że modlitwa wzmaga uzdrawiające działanie leków. 

Czuję, że ze Swamim po mojej stronie, ta podróż mojego życia, poświęcona Bogu, 

jest przyjemniejsza i wszystkie wyzwania zostaną przezwyciężone. 

- Autorem jest dyrektorem medycznym (Strefa 2A) w Ameryce Środkowej, 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai. 

 

 

 

Służba w światowej misji zdrowotnej Sathya Sai: 

perspektywy neurochirurgii 

Dr K. Nadanachandran 

Swami powiedział, że nasza matka jest pierwszym nauczycielem duchowym - guru, 

kiedy w prosty sposób wprowadza dziecko w ideę najwyższej istoty, a potem przekazuje 

dziecko ojcu, następnemu guru. W moim przypadku to moja matka sprowadziła Swamiego 

do mojego życia, jak również życia mojego sześciorga rodzeństwa. To doprowadziło mnie i 

moją żonę do pierwszej wizyty w Prasanthi Nilajam w 1981 roku. W późniejszych latach 

Swami pobłogosławił moją matkę mieszkaniem w aszramie, w którym przebywała. 

Okresowo odwiedzaliśmy zarówno naszą biologiczną matkę, jak i naszą duchową matkę - 

Swamiego - w Prasanthi Nilayam. 

Swami wchodzi do mojego życia 

Opuściliśmy wybrzeże Sri Lanki w 1972 roku, ze względu na moje medyczne studia 

podyplomowe w Wielkiej Brytanii. Po pięciu latach spędzonych w Wielkiej Brytanii 

osiedliliśmy się w Australii, gdzie moja matka mieszkała z nami przez dwa lata. To właśnie 

ona zasiała ziarno wiary w Swamiego, zanim wyjechała, aby zamieszkać w Prasanthi 

Nilajam. Zaangażowaliśmy się w małe centrum Sai, w garażu domu wielbiciela i z garstką 

wyznawców - w 1981 roku. Wraz z upływem czasu pojawiły się różne skrzydła tego 

centrum i zaczęły się zakorzeniać różne formy służenia. Dzisiaj w Canberze, w Australii 

działa bardzo dynamiczna rodzina Sai. Przez ponad 30 lat moja rodzina i ja odegraliśmy 

aktywną rolę w Centrum Sai w Canberze. Moje dwoje dzieci uczestniczyło w programie Bal 

Wikas, w który byłem zaangażowany jako nauczyciel. 

W moich wczesnych latach w Australii nie mogłem uzyskać odpowiedniej pozycji w 

lokalnych szpitalach jako neurochirurg, czyli w dziedzinie, której uczyłem się ponad 6 lat. 

Podjąłem tymczasowe zatrudnienie jako lekarz rodzinny i lekarz medycyny ratunkowej. W 

międzyczasie modliłem się do Swamiego, abym otrzymał możliwość najlepszego 

wykorzystania moich umiejętności zawodowych wypracowanych przez wiele lat przez 
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trening w neurochirurgii. Spełnił moje życzenie w 1980 r., kiedy zostałem mianowany 

neurochirurgiem w szpitalu w Canberze, gdzie pracowałem wcześniej przez rok w 1978 r. 

Miałem ogromne pragnienie, aby zaoferować moje usługi i pomóc ludziom w 

północnej Sri Lance, gdzie się urodziłem, a następnie przez dwa lata pracowałem jako 

młodszy lekarz, w dowód wdzięczności dla mojej ojczyzny. Wojna domowa szalejąca w 

tym kraju, która była również przyczyną naszej emigracji do Australii, bardzo to utrudniła. 

Uczestniczyliśmy w niektórych obozach medycznych w Prasanthi Nilayam, a nawet w 

północnej Sri Lance, gdzie utworzyliśmy zespół medyczny w 2005 r., by pomóc ludziom po 

tsunami. 

W 1991 r. utworzono australijski zespół medyczny Sai, a ja zostałem mianowany 

koordynatorem medycznym, a kilka lat później koordynatorem medycznym strefy 3 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai (MOSS). Australia ma kompleksowy, 

powszechny program usług medycznych. Dlatego możliwości prowadzenia aktywnej 

opieki medycznej na terenie kraju są bardzo ograniczone. 

Swami mówi: „Pokaż mi swoją dostępność; a dam ci umiejętność”. W związku z tym 

nadarzyła się okazja do zaoferowania moich umiejętności służenia innym wyspiarskim 

państwom w roku 2001. Był to kraj Fidżi z populacją 800 000 ludzi, bez dostępnych usług 

neurochirurgicznych. Royal Australasian College of Surgeons co roku wysyłał zespół 

neurochirurgii pro bono, aby świadczyć takie usługi. Poproszono mnie o poprowadzenie 

tego projektu, a dzięki Jego łasce mogłem służyć w tym charakterze do 2012 roku. W skład 

zespołu wchodził anestezjolog i kilka pielęgniarek, które zapewniły doskonałą obsługę, 

chociaż żadna z nich nie była członkiemi SSIO. 

Powołanie zespołu neurochirurgicznego na Fidżi 

Pomiędzy tymi corocznymi wizytami na Fidżi pacjenci cierpiący na schorzenia 

zagrażające życiu ginęli, jeśli nie mieli dostępu do ograniczonej pomocy rządowej dla 

leczenia wymagającego podróży za granicę. Dzieci z chorobami mózgu wymagającymi 

pilnej operacji doświadczały trwałego uszkodzenia mózgu. Biorąc pod uwagę panujące 

warunki, byliśmy w stanie zorganizować drugi zespół do pracy na Fidżi. Linie Fijian 

Airlines dały nam trzy bezpłatne bilety lotnicze na podróżowanie przez sześć lat, a 

niektórzy lokalni filantropi oferowali różne formy wsparcia. Firmy pomagały nam hojnie 

przy wyposażaniu i zaopatrzeniu medycznym. 

Jednak naszym celem była samowystarczalność, czyli stworzenie miejscowych usług 

neurochirurgicznych i neurologicznych na Fidżi. Wszystko dzieje się według Jego woli w 

odpowiednim czasie. W końcu znaleźliśmy młodego stażystę, który był gotów podążać tą 

ścieżką medycyny. Ówczesny minister zdrowia na Fidżi był wizjonerem i utorował drogę 

profesjonalistom do szkolenia w oddziale neurochirurgicznym w Canberze, gdzie byłem 

kierownikiem jednostki neurochirurgicznej i opiekunem szkolenia. Moi koledzy i cały 

szpital również mocno wspierali ten wysiłek. Praktykant zdobywał z nami praktyczne 

doświadczenia przez dwa lata, a w ramach stypendium zdobywał doświadczenie w szpitalu 

dla dzieci w Sydney przez sześć miesięcy. Po powrocie założył pierwszą jednostkę 

neurochirurgiczną na Fidżi w 2013 roku. 
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W tym czasie zorganizowaliśmy dla lekarza z Fidżi szkolenie z neurologii i dla 

młodszego lekarza szkolenie z radiologii w Canberze. W dalszym ciągu pomagaliśmy 

oddziałowi, zapewniając sprzęt i regularne spotkania z ministrem zdrowia na Fidżi, aby 

zapewnić im dalsze wsparcie. Ów neurochirurg wykonuje obecnie ponad 300 operacji 

rocznie i jest gotów przeszkolić drugiego chirurga w tej specjalności. 

Wiejskie obozy medyczne Sai na Fidżi 

Podczas interwiew w Kodaikanal moja żona poprosiła Swamiego, aby pozwolił mi 

pracować w swoim szpitalu. Swami odpowiedział „w każdej chwili”, dając mi możliwość 

pracy w jednostce neurochirurgicznej w Instytucie Wyższych Nauk Medycznych Sathya Sai 

(SSIHMS) w Whitefield. To dało mi wgląd w olbrzymią pracę wykonywaną pod 

kierownictwem doktora Hegde, znakomitego i znanego neurochirurga, a także w doskonałe 

udogodnienia w SSSIHMS dostarczone przez Swamiego, w Jego nieskończonym 

współczuciu. 

Chociaż możliwości te były satysfakcjonujące, czułem, że potrzebujemy poszerzyć 

nasz horyzont. Dr Dinesh Lal, gastroenterolog z Nowej Zelandii, zorganizował zespół 

medyczny Sai, który odwiedzał obszary wiejskie na Fidżi w 2016 r., Aby zapewnić 

niezbędną, podstawową opiekę medyczną, dr Gunu Naker, starszy lekarz ogólny w Sydney 

i długoletni wielbiciel Sai, członek jednostki medycznej i ja osobiście rozważaliśmy 

dołączenie do zespołu medycznego z Nowej Zelandii. Wcześniej zorganizował on dwa 

obozy medyczne w rdzennej społeczności, a także podjął kilka innych projektów. W tym 

czasie nie mieliśmy wielu lekarzy z rodziny Sai służących potrzebującym, głównie z 

powodu braku okazji do służby lokalnej. 

Dr Gunu Naker został mianowany kierownikiem zespołu ds. opieki zdrowotnej i 

zorganizował nasz pierwszy wyjazd na wiejski obszar Fidżi w 2007 roku. W 2008 roku 

zrganizowaliśmy niezależną wizytę australijskiego zespołu wolontariuszy medycznych i 

specjalistów. Nawiązaliśmy współpracę z lokalną szkołą medyczną, w której mogliśmy 

zorganizować sesję nauczycielską trwającą przez cały dzień. Aby zdobyć praktyczną wiedzę, 

około 40 studentów medycyny podróżowało z nami przez następne pięć dni i 

obserwowało, w jaki sposób nauki Sai wprowadzamy w życie. W międzyczasie zespół 

medyczny z Nowej Zelandii nadal odwiedzał wiejskie Fidżi. Obecnie mają oni 90 

wolontariuszy, a lokalna rodzina Sai i lekarze Sai również zapewniają bardzo potrzebną 

pomoc. 

Swami powiedział: „Służba powinna być świadczona tam, gdzie jest najbardziej 

potrzebna”. Mówił także: „Służba jest najwyższą dyscypliną duchową. Modlitwa i 

medytacja lub znajomość pism świętych i Wedanty (święte pisma Indii) nie pomogą ci 

osiągnąć celu tak szybko, jak służenie. Służba ma podwójny efekt; gasi ego i przynosi 

błogość”. W związku z tym poczuliśmy, że musimy wyjść z naszej strefy komfortu. Byliśmy 

świadomi złego stanu służby zdrowia w Wanua Lewu, drugiej co do wielkości wyspie Fidżi 

i potrzebnych usług medycznych. Jednak transport wolontariuszy i sprzętu medycznego 

oraz miejscowe zakwaterowanie były sporym wyzwaniem.  

Dzięki błogosławieństwu Swamiego, projekt rozpoczął się w 2014 roku, a związek ze 

szkołą medyczną trwa do dziś. Zespół opieki zdrowotnej składa się z około 60 

wolontariuszy, w tym lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalistów, ginekologów, okulistów, 
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optometrystów, psychiatrów, psychologów, dentystów, protetyków dentystycznych, 

pielęgniarek, fizjoterapeutów, specjalistów IT i wolontariuszy. Wszyscy wolontariusze sami 

opłacają swój pobyt, korzystając ze wsparcia społeczności Sai w zakresie produktów 

farmaceutycznych i sprzętu. W 2016 roku do zespołu dołączył lekarz ogólny i chirurg 

urologiczny, którzy byli w stanie zapewnić bardzo potrzebne usługi w głównym szpitalu 

lokalnym. Kilka firm medycznych hojnie przekazało sprzęt i materiały eksploatacyjne. 

Wszystkie te prace obejmują logistykę, planowanie i kontakty z Fidżijskim 

Zarządem Medycznym, Ministerstwem Zdrowia i departamentami celnymi na Fidżi. 

Poświęcenie i efektywność zespołu organizacyjego, składającego się z lidera zespołu Dr. 

Gunu Nakera, menedżera logistyki, Lawrence Kissuna oraz analityka IT i danych Anurag 

Prasada, oraz wspomagającego ich dr. Saras Nandana, dyrektora medycznego w 

Organizacji Sai na Fidżi jest godna wielkiego uznania za bezinteresowną służbę. 

 Chociaż prowadzone przez rząd wiejskie kliniki zdrowia znacznie poprawiły swą 

działalność na przestrzeni lat, to brak świadomości prozdrowotnej, niestosowanie się 

pacjentów do zaleceń i kwestie społeczno-polityczne nękają mieszkańców Fidżi, wpływając 

na ich zdrowie. Pomimo faktu, że jest to kraj rozwijający się, Fidżi przewyższa niektóre 

kraje rozwinięte pod względem występowania chorób niezakaźnych. Ma jeden z 

najwyższych wskaźników amputacji kończyn z powodu cukrzycy na świecie. Pedagodzy 

medyczni z naszego zespołu są aktywnie zaangażowani w edukację pacjentów na obozach. 

Do tej pory zorganizowaliśmy trzy konferencje dla lokalnych pracowników służby zdrowia 

i studentów medycyny w zakresie chorób niezakaźnych (NCD) w odpowiedzi na tę 

kwestię. 

Ludność Fidżi skorzystała z usług zdrowotnych świadczonych przez zespoły 

Organizacji Sai z Australii i Nowej Zelandii, ale musimy pamiętać, że nie jest to tylko 

profesjonalne ćwiczenie, ale coś o znacznie większym znaczeniu. Sewa jest najwyższą 

sadhaną, jak podkreślił Swami. Wolontariusze, niezależnie od ich umiejętności, postrzegają 

to jako ćwiczenie duchowe, dające im wzniosłe doświadczenie, szczególnie gdy otrzymują 

słowa wdzięczności od pacjentów. Pełna miłości i troski postawa wolontariuszy sama w 

sobie ma ogromny wpływ terapeutyczny na pacjentów. Jest powszechnym 

doświadczeniem, że miłość jest „walutą wymiany”. Jest to doświadczenie z serca do serca. 

Studenci medycyny widzą miłość w działaniu i autentyczny przykład współczucia i 

altruizmu. Przynoszą do domu przesłanie miłości w działaniu, oprócz wiedzy medycznej i 

szkolenia. Wielu wolontariuszy opieki zdrowotnej, którzy uczestniczyli w bezinteresownej 

służbie, ma teraz kwalifikacje zawodowe. Opowiadali mi o tym, jak przyswoili wartości 

poznane w obozach i wprowadzili je w życie. 

Było to błogosławieństwo i przywilej, że mogłem uczestniczyć w dziele Sai i przez 

te wszystkie lata związany byłem z wolontariuszami Sai, za co jestem wdzięczny moim 

rodzicom i Swamiemu. Zachęta i pomoc udzielona przez moją żonę dla tych działań została 

z wdzięcznością przyjęta. 

- Autor jest emerytowanym neurochirurgiem z Australii i zasłużonym członkiem Międzynarodowej 

Organizacji Sathya Sai. 
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Służenie w misji medycznej Sri Sathya Sai 

Dr Kalpalatha K. Guntupalli 

Byłem wyznawcą Swamiego, lecz trzymałem się z daleka. Telefon od dr. 

Narendranatha Reddy'ego, przewodniczącego Rady Prasanthi w kwietniu 2011 roku, 

zmienił moje życie. Zostałem poproszony o dołączenie do zespołu medycznego zajmującego 

się przez tydzień  Swamim, podczas tego pamiętnego miesiąca, kiedy opuścił swoją 

fizyczną formę. To była moja pierwsza wizyta w Puttaparthi i pierwszy darszan Baby. 

Jak dołączyłem do Swamiego i misji Sai 

Ostatnie kilka dni Awatara w kwietniu 2011 r. są opisane i nie wymagają kolejnego 

opracowania. Kiedy po raz pierwszy przyleciałem do Puttaparthi, nastrój nie był zbyt 

optymistyczny. Niemniej jednak dało mi to okazję do poznania filozofii i kultury świata 

Sai – wtedy obcego dla mnie świata. 

Kiedy udałem się do Puttaparthi, moje początkowe wrażenia związane z tym 

miejscem i kulturą były pełne podziwu, ale i niewiary w imponujące obiekty szpitala 

superspecjalistycznego, który wyłaniają się nagle z pustyni, gdy jedzie się drogą, jak oaza 

nadziei w morzu rozpaczy. Imponujący budynek, starannie wypielęgnowane tereny i 

etycznie urządzone wnętrza charakteryzują tenszpital. To płynnie funkcjonująca maszyna, 

która działa przez całą dobę z szacunkiem i współczuciem dla pacjentów, którzy przybyli z 

całego kraju. 

Nie chodziło tylko o finansowe poświęcenie oddanych lekarzy, którzy zarabiają 

dużo mniej niż ich odpowiednicy w świecie zewnętrznym. Chodziło jeszcze bardziej o cichą 

siłę miriadów wolontariuszy Sewa Dal, którzy utrzymywali szpital w nienagannej czystości 

i pomagali pacjentom. 

Dlaczego ja? I dlaczego teraz? 

Często zastanawiałem się, dlaczego tak późno zaangażowałem się w misję 

Swamiego, chociaż miałem bardzo bliskich przyjaciół, którzy od wielu lat byli w owczarni 

Sai. Byłem świadomy Jego nauk i medycznej misji - ale tylko jako niezaangażowany 

obserwator. 

Odpowiedź uzyskałem, gdy natknąłem się na przesłanie przekazane Charlesowi 

Pennowi ponad dwie dekady temu, w którym Swami mówił: „Wasza misja rozpoczęła się. 

To są moje słowa do was, moi wielbiciele. Każdy z was ma wyjątkową i wartościową rolę 

do odegrania w tym życiu. Tylko ci, których powołałem, mogą mi służyć”. Po wielu 

rozmyślaniach doszedłem do wniosku, że tylko On wie dlaczego; moim obowiązkiem jest 

tylko cieszyć się z tej możliwości i działać - przynajmniej na razie. 

Podczas następnych wizyt w aszramie rozpocząłem swoją medyczną pielgrzymkę i 

kontynuowałem zwiedzanie placówek medycznych w Puttaparthi, Bengaluru i mobilnego 
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szpitala. Niewielka grupa wielbicieli w USA zaczęła opracowywać plany rozpoczęcia 

zarówno współpracy edukacyjnej, jak i usługowej z placówkami medycznymi Instytutu 

Wyższych Nauk Medycznych Śri Sathya Sai. Nie wiedząc o tym dr Kolli Chalam, szef 

Departamentu Critical Care w szpitalu w Whitefield próbował ze mną współpracować - ale 

bez powodzenia. Spotkałem go podczas mojej pierwszej wizyty w Bengaluru, a wtedy 

nasze pomysły na edukację medyczną i usługi zbiegały się - bez wysiłku. 

Moje życie przed kwietniem 2011 

Odwiedzam Indie, moją ojczyznę i regularnie uczestniczę w edukacji medycznej od 

ponad 30 lat. Podróżowanie do Indii, prowadzenie konferencji medycznych, opieka nad 

pacjentami, organizowanie spotkań towarzyskich nie jest dla mnie nowością. Jeżdżę do 

Indii co roku, znacznie częściej niż raz w roku, od czasu mojej emigracji do Stanów 

Zjednoczonych w 1974 roku – to niewielki zwrot za dar edukacji, jaką otrzymałem w 

Indiach. W USA zgłosiłem się na ochotnika i przez dłuższy czas prowadziłem zespoły do 

zarządzania klęskami żywiołowymi w Houston, podczas huraganów i sztormów. Mając 

uprzywilejowaną pozycję udało mi się zorganizować zespoły pedagogiczne i opracować 

narzędzia dla społecznościowej pomocy w powstrzymaniu epidemii tytoniu w Indiach. 

Ani Puttaparthi, ani instytuty Baby nie były na mojej mapie akademickiej w ciągu 

trzech dekad, które minęły po moim wyjeździe z Indii. Okazje do służby wydawały się 

praktycznie nieograniczone, dla tych, którzy dostrzegają boskość wśród ubogich. Muszę 

jednak wyznać, że ze wszystkich podejmowanych przeze mnie działań i wszystkich 

wyrazów uznania, jakie otrzymałem, moje zaangażowanie w medyczną misję Sathya Sai 

było najbardziej satysfakcjonującym i duchowo podnoszącym na duchu doświadczeniem 

w moim życiu. Tym, co sprawiło różnicę, była kultura instytucji zbudowanych przez 

Swamiego. 

Moje życie po kwietniu 2011 

Po tym, jak zacząłem chodzić do Centrum Sathya Sai w Houston, widziałem tylko 

kochających i opiekuńczych ludzi, którzy robili, co mogli, dla społeczeństwa. Nie było 

niepotrzebnej socjalizacji, plotek, nagabywania ani narzucania norm społecznych. 

Postanowiłem wnieść wszystko, co mogłem, do misji medycznej; a Swami umożliwił mi to, 

wiążąc mnie z odpowiednimi ludźmi w USA i Indiach. 

W 2015 r. zaczęliśmy planować coroczne spotkania dotyczące medycyny krytycznej 

dla lekarzy i pracowników służby zdrowia. Pierwsza konferencja, która odbyła się w 

styczniu 2016 r., była dwudniowym kursem z udziałem czołowych przedstawicieli 

indyjskich i amerykańskich. Składała się z całodniowej serii seminariów dydaktycznych - 

pierwszego dnia i sesji praktycznych w małych grupach - drugiego dnia. Dla lekarzy i 

pielęgniarek zajmujących się opieką krytyczną zorganizowano dwa oddzielne, równoległe 

kursy. 

W 2017 roku, oprócz organizacji II Corocznej Konferencji Krytycznej Opieki i 

warsztatów w szpitalu w Whitefield, zorganizowaliśmy kolejną całodzienną konferencję 

CME w Szpitalu Ogólnym Śri Sathya Sai w Puttaparthi, pod entuzjastycznym 

przywództwem dr. Winoda K. Warmy, kuratora medycznego w szpitalu ogólnym.  
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W styczniu 2018 r. zorganizowano trzecią coroczną konferencję na temat krytycznej 

opieki i warsztaty w szpitalu w Whitefield oraz drugą roczną konferencję opieki 

podstawowej w Szpitalu Ogólnym w Puttaparthi. Tym razem zorganizowaliśmy także małe 

sesje grupowe w szpitalu ogólnym.  

Programy edukacyjne na styczeń 2019 r., które odbędą się w szpitalach Puttaparthi i 

Whitefield, są już w przygotowaniu. Nie ma wątpliwości, że nauczyliśmy się bardzo dużo 

od wykładowców i uczestników, tak jak i oni od nas. 

Badania medyczne personelu szpitali 

Specjaliści medyczni notorycznie zaniedbują swoje zdrowie i zdrowie swoich rodzin. 

Podczas naszej drugiej dorocznej konferencji w styczniu 2017 r. jeden z naszych lekarzy Sai, 

dr Sridewi Dewaraj wpadł na pomysł, że może powinniśmy przebadać lekarzy, personel i 

ich rodziny w szpitalu Whitefield. Z zachętą ze strony dr. Sundaresh Dabira, dyrektora 

szpitala Whitefield, zorganizowaliśmy badanie krwi na tydzień przed naszym przyjazdem. 

Wyniki zostały przeanalizowane, a osoby z nieprawidłowymi wynikami lub wymagające 

dalszych konsultacji były badane przez nasz zespół lekarzy. Interesujące było to, że na 

ponad 100 badanych pacjentów wielu miało anomalie, takie jak cukrzyca, dyslipidemia, 

dysfunkcja tarczycy, anemia i niedobór witaminy B12. Zidentyfikowano kilka przypadków 

szczepienia przeciw zapaleniu wątroby typu „hepatitis”.  

Cud na kółkach – szpital mobilny 

W 2012 roku miałem przywilej odwiedzania szpitala mobilnego, wyjątkowego daru 

Swamiego. Pomysł polegał na tym, aby opiekę medyczną świadczyć pod drzwiami 

potrzebujących - nie odwrotnie, jak to zwykle się robi. Ten cud na kółkach jest tak 

wyjątkowy, że wątpię, aby taki program istniał gdzie indziej i był realizowany z takim 

zapałem przez ponad dekadę. Sukces mobilnego szpitala można przypisać ponad 300 

wyspecjalizowanym lekarzom-wolontariuszom, kierowanym przez innowacyjne i pełne 

poświęcenia wysiłki dyrektora mobilnego szpitala, dr Narasimhana. Uznając wyjątkowość 

tego doświadczenia, zorganizowaliśmy rotacyjny udział studentów medycyny z 

amerykańskich szkół medycznych, którzy uznali to doświadczenie za najbardziej 

wartościowe. 

Współpraca badaczy 

Ciągłość podstawowej opieki medycznej, która dociera bezpośrednio do 

mieszkańców wiosek od ponad dekady, stanowi ogromny potencjał dla naukowców 

akademickich. W styczniu 2017 r. pod przewodnictwem dr. Siwy Sankara Sai, dyrektora 

kampusu Prasanthi Nilayam i dr. Narasimhana, dyrektora szpitala mobilnego, 

przeprowadzono spotkanie analityczne. Liderzy tych programów badawczych z Indii i USA 

spotkali się za pośrednictwem wideokonferencji i odkryli kilka ekscytujących możliwości 

dalszej pracy. 

W lipcu 2017 r. dr Arun Sreekumar, profesor Baylor College of Medicine 

kontynuował inicjatywę i przeprowadził warsztaty „Metodologia badań” oraz kilka innych 

inicjatyw. Obecnie trwają prace nad wieloma projektami, po ich rozpatrzeniu i 

zatwierdzeniu przez Komisję Etyki. 
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Swami błogosławi konferencje! 

Wielu z nas, którzy nie mieli tyle szczęścia, aby rozmawiać i wchodzić w interakcje 

ze Swamim, obdarzył On swoją łaską, błogosławieństwem i aprobatą poprzez 

materializację wibhuti w broszurze konferencyjnej, co zdarza się każdego roku! 

Podsumowanie 

Temat tych inicjatyw można podsumować w następujący sposób: 

 Nasza filozofia brzmi: „Buduj z każdym rokiem sukces i wprowadzaj nowe 

programy synergiczne”. 

 Zapewniaj to, co jest potrzebne: (a) sponsoruj medyczną wymianę 

edukacyjną dla ekspertów, specjalistów, pielęgniarek; (b) kupuj sprzęt; (c) 

subskrybuj czasopisma/książki; (d) sponsoruj operacje oraz (e) motywuj 

lekarzy do świadczenia usług wolontariackich. 

 Przekazuj aktualne informacje poprzez warsztaty praktyczne i sesje 

interaktywne. 

 Wspieraj poszukiwania - sieć łącząca z badaczami z USA i z 

superspecjalistycznego szpitala; programy mentoringu. 

 Poinformuj o tym najlepiej strzeżonym sekrecie – ustnie i poprzez publikacje. 

 Połącz zasoby, ludzi i sieć z organizacjami Sathya Sai. 

 Ciągła ocena potrzeb - przy ocenie skuteczności obecnych inicjatyw. 

 Podkreśl inicjatywy „Czuj dobro vs rób dobro” - zachęcaj do realizacji 

zrównoważonych projektów i rekrutuj wolontariuszy do obsługi tych 

projektów. 

Co w przyszłości? 

Proponujemy realizować „Jego” dzieło w oparciu o Jego podstawową filozofię 

mocno osadzoną w naszych umysłach.  

Gdzie jest wiara, tam jest miłość; gdzie jest miłość, tam jest pokój; gdzie jest pokój, tam jest 

Bóg; Gdzie jest Bóg, tam jest błogość. 

 Sri Sathya Sai Baba 

- Autor jest profesorem i dyrektorem programowym, Critical Care Fellowship, departmentu medycznego w 

Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA. 
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Duchowa podróż lekarza serca  

– z serca do serca 

Dr Juglans Alvarez 

Pierwszym wynikiem wyszukiwania, który pojawił się w internecie, był ten 

wspaniały szpital w Indiach, w którym kardiochirurgię oferowano nieodpłatnie, zgodnie z 

najlepszymi protokołami klinicznymi, z miłością i współczuciem i w świętej duchowej 

atmosferze. Było to ogromne odkrycie i byłem podekscytowany nie mogąc uwierzyć, że coś 

tak doskonałego może istnieć na tej planecie! 

Mówienie o osobistych doświadczeniach w podróży duchowej jest trudnym 

zadaniem. Chociaż jestem dorosły i jestem chirurgiem serca, nadal duchowo jestem 

dzieckiem. Jest we mnie walka, czy mówić o  moich najważniejszych osobistych i głębokich 

doświadczeniach z Bhagawanem Sri Sathya Sai Babą. Jednak spróbuję podzielić się Jego 

miłością, której doświadczyłem. Moje doświadczenia są głęboko transformujące, piękne i 

wzruszające. Modlę się do Swamiego, aby pozwolił mi być pokornym narzędziem Jego 

miłości. 

Urodziłem się w południowej Brazylii we wczesnych latach siedemdziesiątych, w 

społeczności mocno zakorzenionej w chrześcijaństwie. Większość Ameryki Południowej z 

pasją podąża za wiarą chrześcijańską. Zostałem ochrzczony jako katolik, chodziłem do 

katolickiej szkoły i wychowałem się w ciepłej i kochającej rodzinie, dzieląc miłosierne i 

pełne miłości wartości zapisane w złotej regule: „Czyńcie innym to, co byście chcieli, aby 

inni wam czynili”. 

Brazylia jest społeczeństwem wielokulturowym. Życie w Brazylii pozwoliło mi 

uczyć się od wielu osób z różnych kultur. Podczas mojego dzieciństwa, rodzima 

amerykańska i afrykańska duchowość oraz moje chrześcijańskie pochodzenie otworzyły mi 

drzwi do uniwersalnej wiary i duchowości. To doprowadziło mnie do odkrycia braterstwa 

ludzi i jedności stworzenia. 

Od tego momentu jako młody dorosły rozpocząłem duchową podróż, badając 

aspekty różnych religii i tradycji wielokulturowej brazylijskiej duchowości. Proste, pełne 

miłości i serdeczności są słowa, które trafnie opisują cechy mieszkańców Ameryki 

Południowej. 

Moje pierwsze spotkanie ze Swamim 

Szczęśliwie szedłem radosną duchową autostradą, kiedy pierwszy raz usłyszałem o 

Śri Sathya Sai Babie. Miałem wtedy 19 lat i byłem studentem medycyny. Brazylijski 

wielbiciel powrócił z wizyty w aszramie  Prasanthi Nilajam i podzielił się swoimi 

wrażeniami i cudownymi przeżyciami. W tamtym czasie Indie były dla mnie 

wyimaginowanym miejscem, ponieważ była to epoka przed internetem i trudno było o 

informacje o Azji, a szczególnie o Indiach. To, co wiedziałem o Indiach, zostało zaczerpnięte 

z książek i z magazynu National Geographic. Żywo pamiętam silne uczucia towarzyszące 

temu wstępnemu zapoznaniu się z Sai Babą. Wiedziałem, że święci istnieją i czynią cuda. 

Ale czułem, że cuda Sathya Sai Baby były tylko małą częścią czegoś bardziej wzniosłego. 
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Było to przeobrażające doświadczenie, wywołane czystą miłością i współczuciem. Byłem 

zdumiony, gdy dowiedziałem się, że miliony ludzi realizują idealne wartości ludzkie w 

edukacji, opiece zdrowotnej i codziennym życiu przez dziesięciolecia, w odległym kraju. 

Byłem także zdumiony, że ta duchowa transformacja miała miejsce w świecie chaosu, pod 

koniec XX wieku. Wreszcie, tajemne pragnienie zaczęło się zakorzeniać i rosnąć we mnie, 

abym bezpośrednio doświadczył tego zdumiewającego zjawiska. Ale Indie zdawały się być 

tak odległe jak inna galaktyka w tym momencie mojego życia. 

Minęło wiele lat i kontynuowałem swoją duchową, osobistą i zawodową podróż, 

zawsze chętny, by uczyć się z wielu różnych duchowych tradycji. Ukończyłem szkołę 

medyczną i kontynuowałem specjalizację z zakresu chirurgii sercowo-naczyniowej. 

Poznałem Alice, endokrynologa i pobraliśmy się w 2003 roku. Moje życie zawodowe 

prosperowało, ale myślałem, że czegoś mi brakuje. Czułem, że prowadzenie życia 

duchowego i praktykowanie medycyny nie są ze sobą zgodne i nadal szukałem sensu 

życia. 

To było pod koniec 2005 roku, kiedy Alice i ja otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość, 

że wkrótce zostaniemy rodzicami. Nasza córka Isadora, po przybyciu do naszej rodziny, 

odegrała ważną rolę w przywróceniu Baby z powrotem do naszego życia. Gdy zostałem 

ojcem, moje pragnienie, by żyć znaczącym, duchowym życiem zintensyfikowało się i 

zacząłem integrować duchowość ze wszystkimi aspektami mojego życia, wewnętrznego i 

zewnętrznego. Moje pragnienie uczenia się sprawiło, że zacząłem szukać odpowiedzi w 

internecie. Wpisałem słowa „duchowość - kardiochirurgia” i wcisnąłem enter. Pierwszym 

wynikiem wyszukiwania, jaki pojawił się, był ten wspaniały szpital w Indiach, w którym 

kardiochirurgię oferowano nieodpłatnie, ale zgodnie z największymi wymaganiami 

klinicznymi, z miłością i współczuciem, w świętej duchowej atmosferze. Było to ogromne 

odkrycie i byłem podekscytowany nie mogąc uwierzyć, że coś tak doskonałego może 

istnieć na tej planecie! 

Gdy czytałem dalej, by uzyskać szczegóły, pojawił się znowu - 15 lat później - 

Sathya Sai Baba! To był jeden z jego szpitali. Zastanawiałem się, czy mogę odwiedzić ten 

szpital, ale Indie wciąż były odległym celem podróży. Isadora wkrótce się urodzi i będę 

zajęty swoją karierą. Pomyślałem, że może uda mi się spełnić pragnienie odwiedzenia tego 

szpitala, pewnego dnia w odległej przyszłości. 

Drogi Swamiego są tajemnicze. Był dopiero początek. Wkrótce potem pojawiło się 

wiele ciekawych „zbiegów okoliczności”, ponieważ ludzie zaczęli mi dawać zdjęcia, książki i 

inne materiały medialne związane ze Śri Sathya Sai Babą. Ponieważ od dzieciństwa byłem 

dobrze zakorzeniony w duchowych tradycjach, starałem się z otwartym umysłem i 

ciekawością zrozumieć i doświadczyć Swamiego jako ostatecznej manifestacji Boga, 

prawdziwego awatara - Purnawatara. Przez następne trzy lata czytałem, oglądałem i 

słuchałem o Swamim wszystko, co do mnie trafiało. Ale Indie były wciąż zbyt daleko dla 

młodego kardiochirurga, który niedawno został ojcem. 

W 2008 roku odwiedziła nas znajoma. Zdjęcie Swamiego było w naszym domu i 

zawołała: „Znam go! I mam tu w mieście innych przyjaciół, którzy go odwiedzili”. Byłem 

bardzo podekscytowany spotkaniem tych ludzi, którzy podzielili się swoimi pięknymi 

doświadczeniami z dziewięciu wizyt w aszramie Swamiego. Promiennie dzielili się 

podnoszącymi na duchu boskimi doświadczeniami z tych wizyt. 
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Wizyta w Prasanthi Nilayam w 2009 roku 

Alice, moja żona, była już „kandydatem na wielbicielkę”, tak jak ja. Na początku 

2009 r. w Brazylii zaplanowano wyprawę do aszramu na święto Guru Purnima. Chociaż 

chciałem jechać do Indii, byłem zniechęcony z powodu powtarzających się problemów. 

Bardzo trudno było odjąć 2-3 tygodnie od mojej praktyki kardiochirurgicznej i nie 

mogliśmy zabrać naszej trzyletniej córki. Ale nasz kochający Swami pokazał nam tyle 

ekscytujących, niewyobrażalnych lil, że stało się jasne, że powinniśmy jechać. W końcu 

Alice kupiła nam bilety na samolot do Indii na Guru Purnimę w Puttaparth - jako prezent 

z okazji rocznicy ślubu. 

Podczas tej niesamowitej wycieczki byłem przekonany, że moje duchowe 

pragnienia i dążenie do boskości zostaną zrealizowane. Wszystko, czego szukałem przez tyle 

lat, było tuż przede mną: Śri Sathya Sai Baba był Bogiem w fizycznej postaci. Jako grupa 

zostaliśmy pobłogosławieni, aby śpiewać dla Swamiego dzień przed Guru Purnimą. 

Wreszcie, mieliśmy również okazję odwiedzić Institut Wyższych Nauk Medycznych, jeden 

ze szpitali superspecjalistycznych Swamiego – będący błogosławieństwem dla tak wielu 

pacjentów - co Swami objawił mi podczas moich poszukiwań w internecie. 

Po powrocie do Brazylii stopniowo angażowaliśmy się w duchowe i służebne 

działania wraz z naszymi braćmi i siostrami Sai, uczestnicząc w wielu wydarzeniach. 

Jednym z takich wydarzeń była światowa prekonferencja, w kwietniu 2010 r. w Buenos 

Aires w Argentynie. Tuż przed tym spotkaniem miałem sen, w którym Swami mówił mi o 

interesującej sposobności - w październiku 2010 r. odbędzie się w Chennaj  Światowa 

Konferencja Kardiochirurgii. Ponieważ oczekiwano, że wezmą udział kardiolodzy i 

kardiochirurdzy z całego świata, zapytałem Go, czy nie byłaby to idealna okazja do 

zaprezentowania imponującej pracy wykonywanej w szpitalu w Puttaparthi. W moim śnie 

Swami powiedział: „Możesz to zaproponować” i odszedł. Po przebudzeniu nie miałem 

pewności, co do dalszych kroków, ale byłem pewien, że wszystko stanie się dokładnie tak, 

jak chciał tego Swami. 

Podczas światowej prekonferencji w kwietniu 2010 r. w Buenos Aires spotkałem dr 

Narendranatha Reddy'ego, przewodniczącego Rady Prasanthi. Przedstawiłem się mu i nie 

przytaczając sen, jaki miałem ze Swamim, powiedziałem mu, że międzynarodowa 

społeczność kardiologów i kardiochirurgów spotka się na konferencji w Chennaj, blisko 

Puttaparthi i byłoby cudownie, gdyby mogli spędzić dzień lub dwa w Puttaparthi i odbyć 

tu konferencję. Dr Reddy powiedział, że osobiście poprosi Swamiego. 

Konferencja na temat chorób układu krążenia 

Minęło dwa i pół miesiąca od dnia, kiedy dostałem e-maila od doktora Reddy’ego, 

informującego mnie, że Swami powiedział, że po konferencji w Chennaj należy 

zorganizować w Puttaparthi konferencję na temat chorób sercowo-naczyniowych. Swami 

podkreślił, że czasu jest niewiele. Natychmiast zaczęliśmy planować i działać, ponieważ 

mieliśmy tylko 15 tygodni. Dzięki łasce Swamiego i Jego błogosławieństwom 

przygotowania poszły gładko, a konferencja odniosła spektakularny sukces. Setki 

delegatów ze wszystkich kontynentów przybyło do Puttaparthi, a Swami osobiście 

uczestniczył w wykładach w audytorium szpitala i pobłogosławił wszystkich uczestników. 
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W ostatnim dniu konferencji medycznej poszliśmy na specjalny darszan ze 

wszystkimi uczestnikami konferencji, siedząc przed Swamim. W końcu, tuż przed arati, 

Swami wezwał mnie. Byłem tak pełen emocji i szczęścia, że nie mogłem powstrzymać łez. 

Płakałem z radości i wdzięczności za wszystkie możliwości i błogosławieństwa, które mi 

dał. Kiedy łkałem, otarł mi łzy chusteczką, a nawet podarował mi chusteczkę. Wtedy 

zacząłem jeszcze bardziej płakać, z nieopisaną radością i emocjami. Jego boska energia była 

tak intensywna, że przez wiele dni czułem się fizycznie wypełniony czymś podobnym do 

silnego prądu elektrycznego. 

Po otarciu łez, Swami zadał mi standardowe pytanie: „Czego chcesz?” Moja 

odpowiedź pojawiła się spontanicznie, z serca. Miałem pięć próśb. Chociaż może wydawać 

się, że jest ich zbyt wiele, to pochodziły prosto z serca jako nieprzerwany strumień. 

Poprosiłem Go: 1) Chcę wszystkich kochać, 2) Chciałbym służyć wszystkim, 3) Niech Swami 

zawsze mnie prowadzi, 4) Niech Swami chroni mnie i 5) Obym cały czas był świadomy 

mojej atmicznej istoty. 

Doświadczanie kosmicznej obecności Swamiego 

Wtedy Swami pobłogosławił mnie i otrzymałem padanamaskar. Nie potrafię opisać 

błogiego, boskiego doświadczenia i poczułem Jego kosmiczną obecność jako czyste światło 

(dżioti), czystą błogość (ananda) i najwyższy pokój (prasanthi). 

Moje doświadczenia, począwszy od snu, udanej konferencji medycznej i kulminacji 

w postaci boskiego błogosławieństwa Swamiego, były jasnymi demonstracjami Jego 

boskości. Będę na zawsze wdzięczny Swamiemu za tak wyjątkowe prezenty i 

błogosławieństwa. 

Miałem to niesamowite doświadczenie w ostatnim tygodniu października 2010 

roku, zaledwie sześć miesięcy przed Jego mahasamadhi. Od tego czasu Swami prowadził i 

błogosławił naszą rodzinę w naszej podróży, tak jak prosiłem. Pomimo naszych ludzkich 

ograniczeń robimy wszystko, aby kochać wszystkich i służyć wszystkim - zgodnie z Jego 

błogosławieństwami. 

Nasza rodzina się rozrosła i teraz mamy syna, Santiago, który przybył w 2012 r. 

Wyemigrowaliśmy do Kanady w 2014 r., gdzie pracuję w Toronto General 

Hospital/Uniwersity of Toronto jako kardiochirurg, głównie wykonując operacje 

kardiochirurgiczne u pacjentów z niewydolnością serca. Myślę, że zrealizowałem marzenie 

o świadomej pracy, miłości i służeniu wszystkim pacjentom, rodzinom i kolegom, których 

spotykam podczas podróży mojego życia. 

Mocno odczuwam wszechobecność i wszechwiedzę Swamiego i wszędzie czuję Jego 

obecność, tak silną jak zawsze. Również wewnątrz każdego z nas. Wszyscy są jednym. 

- Autor jest kardiochirurgiem z Toronto w Kanadzie. 

 

  



Sanathana Sarathi   Listopad 2018 

Organizacja Sathya Sai  Strona 88 

Opieka zdrowotna ze współczuciem i wiarą 

Dr Harini Reddy 

 

Świadomość, że Swami jest zawsze przy mnie, dała mi odwagę i pewność, że mogę 

stawić czoła wyzwaniom, które napotykam. Jako ginekolog-położnik często znajduję się w 

sytuacjach, w których życie matki lub dziecka jest poważnie zagrożone. Wiara w Boga stała 

się integralną częścią mojej praktyki lekarskiej. Kiedy mocna wiara kojarzy się z 

bezinteresowną miłością, wierzę, że modlitwy skierowane do Bhagawana muszą do Niego 

dotrzeć. 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba stał się integralną częścią mojego życia, odkąd 

skończyłam dziewięć lat. Zostałam pobłogosławiona życiem w rodzinie, gdzie są cztery 

pokolenia wielbicieli Sathya Sai Baby, z których wielu jest lekarzami. Od najmłodszych lat 

wiedziałam o Bhagawanie i Jego naukach od moich dziadków, rodziców i dzięki 

uczestniczeniu w zajęciach Bal Wikas. Przez lata nie tylko studiowałam wiele dyskursów 

Swamiego, ale także coraz bardziej zdawałam sobie sprawę z Jego nauk dotyczących opieki 

zdrowotnej i najważniejszych cech dobrego lekarza. 

Serdeczne związki ze Swamim  

Moje wprowadzenie do nauk Swamiego zaczęło się na początku mojego życia 

podczas niedzielnych zajęć Bal Wikas. Transformacja, którą nauki Swamiego spowodowały 

u moich rodziców, wywołała głębokie wrażenie na moim młodym umyśle. Od ich 

osobistego życia po lekarską karierę, Swami prowadził ich, by kroczyli ścieżką 

bezinteresownej służby, zakorzenionej w głębokiej miłości do Boga. Stał się przedmiotem 

ich życia tak samo jak mojego. Mniej więcej w tym samym czasie moi dziadkowie 

postanowili przenieść się do Prasanthi Nilayam. To było błogosławieństwo dla mojej 

siostry i dla mnie, ponieważ pozwalało nam spędzać w aszramie lata szkolne. Z 

niecierpliwością oczekiwaliśmy na te wyprawy, często wylatując do Indii tego samego 

dnia, kiedy skończyły się nasze lekcje. Czułam ogromny spokój i miłość w obecności 

Swamiego i każdego roku przyciągało mnie to do Prasanthi Nilayam. 

Zbudowałam wtedy moją serdeczną relację ze Swamim. Miałam szczęście być 

wolontariuszem w Szpitalu Ogólnym Sathya Sai w Prasanthi Nilayam i po raz pierwszy 

zostałam poddana działaniu idealnej opieki zdrowotnej Sathya Sai. Podobnie jak w 

przypadku wszystkich instytucji Swamiego, miłość jest tu przekazywana podczas każdego 

spotkania z pacjentem, a szpitale przekształciły się w „świątynie uzdrawiania”. Praca w 

tym szpitalu przyniosła mi transformację. 

Na trzecim roku szkoły medycznej odbywamy dwumiesięczne staże w różnych 

specjalnościach, takich jak pediatria, medycyna chorób wewnętrznych, chirurgia i 

położnictwo/ginekologia. Podobały mi się wszystkie moje staże, z wyjątkiem 

położnictwa/ginekologii. Przejawiałam bardzo małe zainteresowanie i włożyłam 

minimalny wysiłek w ten staż. Tymczasem mój ojciec przygotowywał się do wyjazdu do 

Indii, a ja w ciągu najbliższych miesięcy musiałam wybrać specjalność, by ubiegać się o 

przyjęcie na szkolenie podyplomowe. W razie gdyby mój ojciec miał taką możliwość, 
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poprosiłam go, aby zapytał Swamiego, w czym powinnam się wyspecjalizować. Mój ojciec 

odpowiedział pytaniem, czy na pewno tego chcę, ponieważ wtedy będę musiała 

postępować zgodnie ze wskazówkami Swamiego. Wierzyłam, że Swami wybierze 

specjalność, która jest dla mnie najlepsza, i nalegałam, aby mój ojciec Go poprosił.  

Po przybyciu do aszramu, mój ojciec zapytał o to Swamiego, a On doradził mi, 

żebym studiowała ginekologię/położnictwo! Byłam zaskoczona, ale w głębi duszy 

wiedziałam, że to będzie dla mnie najlepsze, skoro Swami mi to polecił. Swami jednak 

nigdy nie zmusza nas do robienia czegokolwiek. Powiedział mi: „to powinno wypływać ze 

źródła, a nie z przemocy”. Kilka tygodni później otrzymałam wyniki egzaminu na 

położnictwo/ginekologię, w których zajęłam pierwsze miejsce w klasie. Otrzymałam 

również nagrodę dla studenta roku na położnictwie/ginekologii. Byłam zaskoczona. 

Wiedziałam, że osiągnięcia te były wynikiem łaski Swamiego. Od tego czasu, po 

zakończeniu mojego stażu na położnictwie/ginekologii, od wielu lat z przyjemnością 

pracuję w prywatnej praktyce. Nic dziwnego, że cieszę się tym, co robię i uważam, że jest to 

satysfakcjonujące, ponieważ opiekuję się zarówno matką, jak i dzieckiem, a także kobietami 

przez całe życie, aż do podeszłego wieku. Świadomość, że Swami wybrał dla mnie tę 

dziedzinę, daje mi dodatkową pewność podczas trudnej operacji lub w przypadku trudnej 

pacjentki. Zaczęłam dostrzegać, że nasze interakcje z pacjentami są równie ważnym 

elementem zdrowia i dobrostanu pacjentów, jak leczenie medyczne. 

Współczucie jako część praktyki medycznej 

Gdy zetknęłam się z praktykowaniem medycyny w „świątyniach uzdrawiania” 

Swamiego, postanowiłam wprowadzić te same ideały, których byłam świadkiem w 

szpitalach Swamiego, do własnej praktyki. Relacje pacjentów z lekarzami są nieocenionym 

źródłem siły dla nich i ich rodzin. Współczucie wykazywane przez lekarzy, pielęgniarki i 

innych pracowników służby zdrowia dzięki nawet drobnym aktom dobroci, może mieć 

duże znaczenie. Jednak zapewnienie pełnej współczucia opieki nie zawsze jest łatwe w 

naszej gorączkowej pracy. Ale tam, gdzie jest tak wola, Swami zapewni właściwą drogę.  

Centrum Współczującej Opieki Zdrowotnej Schwartz stara się zapewnić traktowanie 

ze współczuciem wszystkich pacjentów i ich rodzin oraz wspiera w tym pracowników 

służby zdrowia. Aby pomóc w stworzeniu środowiska, które dąży do współczucia w każdej 

interakcji z pacjentem, niedawno wprowadzaliśmy zasady Schwartz w szpitalu, w którym 

pracuję, starając się poprawić relacje i komunikację pomiędzy personelem i pacjentami, jak 

również między samymi pracownikami. Możemy bowiem mieć lepsze kontakty z 

pacjentami i kolegami, gdy mamy lepszy wgląd w nasze własne reakcje i uczucia. Budując 

i wzmacniając te związki, możemy wypracować bardziej współczującą opiekę zdrowotną. 

Nie mamy wielu okazji do rozmowy o naszych doświadczeniach pracowników 

służby zdrowia. Praca według zasad z Centrum Schwartz daje nam oderwanie się od biur, 

aby porozmawiać o znaczeniu i wpływie, jaki troska o naszych pacjentów i ich rodziny ma 

na naszą pracę i nas samych. W jaki sposób praca, którą wykonujemy, wpływa na nas w 

dłuższej perspektywie? Jak wpływa na nasze współczucie dla pacjentów i ich rodzin? 

Trzeba również porozmawiać o czynnikach, które kolidują ze współczuciem wobec innych i 

nas samych. Omawiając złożoność naszych relacji z naszymi pacjentami i personelem, 

możemy uzyskać lepszy wgląd w nasze uczucia, abyśmy mogli pokonać te bariery i wnieść 

więcej współczucia w te interakcje. Od momentu rozpoczęcia pracy z zasadami Schwartz, 
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podmioty świadczące opiekę zdrowotną okazują więcej współczucia dla pacjentów i rodzin 

oraz lepszą zdolność radzenia sobie z emocjonalnymi wymaganiami pracy klinicznej. 

Zwiększa się zadowolenie pacjentów i rodzin oraz poprawia się praca zespołowa i 

komunikacja. Bez wątpienia, współczucie wykazywane przez personel może mieć wpływ 

zarówno na samopoczucie i zdrowie pacjentów, jak i na dobro świadczeniodawcy. 

Wiara i bezinteresowna miłość pokona wszystkie wyzwania 

Zasady Swamiego idealnej opieki zdrowotnej pomogły mi w interakcji z pacjentami, 

personelem i współpracownikami. Swami doradził mi, że praca jest oddawaniem czci i 

powinna być wykonywana jako ofiara miłości i wdzięczności dla Boga. Próbuję zrobić 

dodatkowy krok, aby rozwiać obawy pacjentów i odpowiedzieć na ich potrzeby, 

pamiętając o radach Swamiego, by traktować naszych pacjentów jak rodzinę. Kiedy czuję 

się zestresowana lub zirytowana, staram się pamiętać, że wykonuję Jego pracę i dlatego 

powinnam upewnić się, że robię to z miłością i poświęceniem, pozostawiając rezultaty dla 

Niego. 

Świadomość, że Swami jest zawsze przy mnie, dała mi odwagę i pewność, by 

stawiać czoła wyzwaniom, które napotykam. Jako ginekolog-położnik często znajduję się w 

sytuacjach, w których życie matki lub dziecka jest poważnie zagrożone. Wtedy wiara w 

Boga staje się integralną częścią mojej praktyki lekarskiej. Kiedy mocna wiara kojarzy się z 

bezinteresowną miłością, wierzę, że modlitwy skierowane do Bhagawana muszą do Niego 

dotrzeć. Modlę się do Swamiego tak często, jak tylko potrafię, szczególnie w tych trudnych 

chwilach - a potem jestem zdumiona, jak płynnie toczą się sprawy. W rezultacie, mogę 

spokojnie poradzić sobie z trudną sytuacją, przekonana, że On mi pomoże. 

Jeśli mamy pełną wiarę w Boga, Bóg pomoże nam i sprawi, że będziemy 

nieustraszeni. Pełna wiara jest niezbędna, jeśli chcemy doświadczyć boskości. Zasady opieki 

zdrowotnej Swamiego stają się „idealne”, gdy ich przestrzeganie połączone jest z wiarą. 

Pewnego razu byłam zarówno świadkiem, jak i podmiotem uzdrawiającej mocy 

wiary w Boga. Po powrocie z jednej z moich podróży do Indii miałam wysoką gorączkę z 

ciężkimi wymiotami i biegunką. Lekarze zaaplikowali mi płyny dożylne, żeby mnie 

nawodnić i przesłali próbki krwi do laboratorium w celu analizy. Okazało się, że w mojej 

próbce krwi rosną bakterie tyfusu. Nie wiedziałam, jakie są tego następstwa, ale z wyrazu 

twarzy mojej matki wywnioskowałam, że nie jest dobrze. Nie wiedziałam czy zostanę 

objęta kwarantanną. Wtedy straciłabym całe miesiące nauki w szkole. Moja siostra i ja 

poszliśmy do pokoju modlitwy i modliliśmy się do Swamiego, aby wyleczył moją chorobę. 

Mieliśmy wiarę w Niego i wiarę w moc modlitw. Wkrótce po tym, jak wyszliśmy z sali 

modlitewnej, moja matka odebrała kolejny telefon z laboratorium. Ponownie przyjrzeli się 

próbie i nie znaleźli bakterii tyfusu! Wiedziałyśmy, że to błogosławieństwo Swamiego. W 

pełni powróciłam do zdrowia kilka dni później. Podczas naszej następnej podróży do Indii 

podziękowałam Swamiemu za uzdrowienie. Potwierdził, że pomógł mi i przypomniał, że 

przyszedł do mnie tym czasie we śnie w i uzdrowił mnie. 

Muszę zawsze pamiętać, że każdy pacjent, każdy incydent i każde spotkanie w 

naszym życiu dzieją się z woli bożej. On stawia nas wobec trudnej sytuacji i daje nam siłę i 

wsparcie, aby sobie z nią poradzić. Powinniśmy mieć w wiarę w Niego - ta siła da nam 

wiarę w pokonanie każdego wyzwania w życiu. Następnie z radością przyjmujemy pracę i 
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jej rezultaty ze spokojem umysłu i dzielimy się radością i pokojem z naszymi rówieśnikami 

i pacjentami. To idealna opieka zdrowotna. 

Sposób bycia i postawa lekarza są bardziej skuteczne w wydobywaniu ukrytych 

źródeł siły u pacjenta niż najsilniejszy lek. Modlitewna atmosfera pokory i czci w dużym 

stopniu pomaga w wyleczeniu. 

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, wrzesień 1980  

- Autorka jest dyrektorem ds. edukacji w South Bay Medical Center, Kalifornia, USA. 

 

 

 

Idealna opieka zdrowotna Sathya Sai  

z punktu widzenia radiologa 

Dr Vijay Chundi 

Odkryłem, że gdy praktykujemy nauki Swamiego w miejscu pracy, to miejsce to 

staje się uświęcone. Nasza praca staje się wtedy wielbieniem - rozwijanie boskiej miłości w 

naszym miejscu pracy i poza nią naprawdę jest spełnieniem. 

W szkole średniej wiedziałem, że zostanę lekarzem. Chociaż mój ojciec był 

inżynierem, mnie pociągała medycyna. Moim wzorem do naśladowania była moja ciocia, 

która mieszkała z nami w Miami na Florydzie, w USA. Była specjalistką od raka, naprawdę 

kochała swoich pacjentów i ich rodziny. Moja ciotka nawet odwiedzała swoich pacjentów 

w domu, gdy byli zbyt chorzy, aby pójść do szpitala. Pamiętam jedną z takich wizyt, kiedy 

byłem bardzo młody - miałem około sześciu lub siedmiu lat, kiedy zabrała ze sobą ojca i 

mnie do domu pacjenta. Rodzina pacjenta przywitała nas z miłością i zobaczyłem, jak 

bardzo kochali i szanowali moją ciotkę. To tak, jakby moja ciotka była częścią ich rodziny. 

Byłem wzruszony, że lekarz i profesja medyczna mogą mieć taki wpływ na życie ludzi! 

Hipnotyzująca atmosfera szpitali Swamiego 

Latem 1995 roku zostałem znalazłem się pod wpływem Śri Sathya Sai Baby, Jego 

miłości i uniwersalnych nauk. Moje życie rodzinne, życie zawodowe i, co najważniejsze, 

moje życie duchowe było kierowane przez Swamiego. W następnych latach przeczytałem 

wiele książek duchowych, w tym te napisane przez Swamiego i Jego wielbicieli. Miałem 

też wielkie szczęście, że miałem bezpośredni kontakt i instrukcje od Swamiego. Dzięki temu 

dogłębnemu badaniu nauk Swamiego i dzięki Jego pełnemu miłości przewodnictwu, 

zyskałem lepsze zrozumienie siebie i mojej roli w tym pięknym świecie. 

Obecnie jestem radiologiem (specjalistyczne szkolenie z zakresu neuroradiologii 

interwencyjnej) i mam prywatną praktykę na Florydzie. Miałem również szczęście, że 
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mogłem uczestniczyć w opiece nad pacjentami i uczyć w superspecjalistycznych szpitalach 

Swamiego, prowadząc wielu lekarzy rezydentów w tym czasie. Mam również szczęście 

służyć w Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai i uczestniczyć w międzynarodowych 

konferencjach medycznych, które odbyły się w Anaheim w Kalifornii w 2009 i 2017 roku. 

Jestem wdzięczny Swamiemu za to, że dał mi szansę służenia w Jego misji, bo bardzo to 

kocham. 

Podczas mojej pierwszej wizyty w superspecjalistycznym szpitalu w Puttaparthi 

byłem zahipnotyzowany atmosferą miłości. Nie czułem się tak w jakimkolwiek szpitalu, w 

którym prowadziłem szkolenie lub gdzie pracowałem; czułem się raczej jak w pokoju 

modlitewnym w naszym domu lub w aszramie. Lekarze byli tak pokorni, że trudno było 

odróżnić ich od personelu szpitala. Chociaż wiedziałem, że moja rodzina i życie zawodowe 

związane jest z USA, czułem silną potrzebę, aby wnieść swój wkład w Jego medyczną 

misję i modliłem się do Swamiego o możliwość służenia i wykorzystywania moich 

umiejętności, aby pomóc potrzebującym. 

Instytucje Swamiego opierają się na zasadach idealnej opieki zdrowotnej Sathya 

Sai, którą Swami pięknie wpoił wszystkim pracownikom służby zdrowia, którzy zetknęli 

się z Nim. Jej przewodnią zasadą jest powszechna, bezpłatna, pełna współczucia i 

kompleksowa opieka zdrowotna, z naciskiem na zapobieganie chorobom. Wszystkie nauki 

Sai dotyczące idealnej opieki zdrowotnej Sathya Sai można podsumować jako opiekę nad 

pacjentem z miłością i współczuciem, tak jakby ta osoba była twoją matką, ojcem, 

współmałżonkiem, bratem, siostrą lub Bogiem. 

Dzięki łasce Swamiego miałem szczęście uczestniczyć w szkoleniach w 

superspecjalistycznym szpitalu przez prawie dwie dekady. Uczestniczę również w 

regularnych szkoleniach radiologicznych on-line rezydentów i kolegów, wygłaszając 

wykłady i prowadząc dyskusje na temat różnych przypadków, a także przeglądy kliniczne. 

Kiedy zacząłem nauczać, podróżowałem tam dwa lub trzy razy w roku i spotykałem się z 

rezydentami i personelem dając kilka wykładów. Jednak chciałem zrobić więcej, w tym 

wprowadzić interwencyjne procedury neuroradiologiczne, które przyniosłyby korzyści, ale 

szpital w Puttaparthi nie miał specjalizacji neurologii lub neurochirurgii. 

Po otwarciu szpitala w Whitefield, w Bengaluru w 2001 roku, oferowane były 

zarówno usługi neurologiczne, jak i neurochirurgiczne. Usługi te były wielkim 

dobrodziejstwem dla pacjentów przybywających z całych Indii i szukających terapii dla ich 

chorób neurologicznych. Większość z tych pacjentów jest uboga i przebywa długą drogę do 

szpitala, szukając uzdrowienia, ponieważ ich lokalna opieka medyczna jest 

niewystarczająca. Oczywiście, otrzymują również najwiekszą korzyść: błogosławieństwa 

Swamiego. 

Nauczanie w superspecjalistycznym szpitalu w Puttaparthi  

W szpitalu w Whitefield zaoferowałem interwencyjne usługi neuroradiologiczne. 

Spotkałem się z administratorami szpitala, ordynatorami wydziałów radiologii i 

neurochirurgii i otrzymałem pozwolenie na leczenie bardzo trudnego przypadku tętniaka 

mózgu. Tętniaki są bąblowymi wypukłościami naczyń krwionośnych powstającymi z 

powodu osłabienia ich ścian. Mogą pękać, a krew może rozlewać się z niesamowitą 

szybkością, powodując poważne obrażenia mózgu lub śmierć. Była to młoda kobieta, która 
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miała w swoim mózgu wiele tętniaków, a jeden z nich pękł, powodując poważny krwotok. 

Przeżyła początkowe krwawienie, ale jej stan był zbyt ciężki na leczenie chirurgiczne. 

Tętniak jednak musiał być leczony, ponieważ była narażona na duże ryzyko wylewu, co 

prawie na pewno by ją zabiło. 

 Po przeanalizowaniu tego przypadku, nasz zespół zastosował najnowocześniejszy 

sprzęt do angiografii w szpitalu i skutecznie leczył pękniętego tętniaka za pomocą 

specjalnego urządzenia medycznego zwanego „cewkami GDC”. Ten typ zabiegu 

wykorzystuje cewniki i wtłacza wnętrze tętniaka małymi cewkami platynowymi (cewki 

GDC), zapobiegając w ten sposób ponownemu krwawieniu tętniaka. Ta młoda dama, 

dzięki łasce Swamiego, odzyskała zdrowie i wróciła do domu. Byłem bardzo szczęśliwy, że 

mogłem jej pomóc i miałem nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli skorzystać z tego 

mało inwazyjnego leczenia interwencyjnego. 

Nadal mieszkałem w USA i mogłem odwiedzać Indie co najwyżej kilka razy w 

roku. Tak więc, nadal nie byłem pewien, jak będę służyć w superspecjalistycznym szpitalu. 

Napisałem do Swamiego i modliłem się o Jego przewodnictwo. W 2003 roku Swami 

wezwał nas na audiencję i miałem okazję osobiście zapytać Swamiego. W pokoju 

interwiew była mistyczna, ekscytująca i  duchowa atmosfera. Swami zręcznie odpowiedział 

na moje pytanie, jak służyć, kierując mnie do nauczania, a nie do wykonywania operacji. 

To była kompletna zmiana w stosunku do sposobu, w jaki myślałem wtedy o służbie. 

Myślałem, że prawdziwa służba medyczna to wykonywanie zabiegów i bezpośrednie 

zaangażowanie w opiekę nad pacjentem; jednak Swami wyjaśnił mi, że w mojej sytuacji 

najlepiej mogę służyć przez nauczanie i szkolenie innych. 

Nadal obawiałem się, czy mieszkając w USA i pokonując duże odległości mogę być 

użytecznym nauczycielem. Ale to również, tak jak wszystko, co postanowił Swami, 

rozwiązało się we właściwym czasie. Rozwój internetu umożliwił mi regularne nauczanie 

online. Szpital rozpoczął program radiologiczny DNB w 2005 r., a następnie realizował 

regularny harmonogram szkolenia online. Obecnie jestem w stanie uczyć radiologów, 

rezydentów i kolegów (lekarzy na różnych etapach treningu) kilka razy w tygodniu, mimo 

że jestem fizycznie na drugiej półkuli globu. Naprawdę mam wrażenie, że jestem obecny 

wśród mieszkańców i wykładowców w instytucjach Swamiego. Pacjenci otrzymują 

najlepszą opiekę radiologiczną całkowicie za darmo. Jestem wdzięczny, że należę do tak 

szlachetnego przedsięwzięcia i wielokrotnie podkreślam mieszkańcom i członkom 

społeczności, jak ważne jest być gotowym do pomocy innym w jakikolwiek możliwy 

sposób, po przeszkoleniu w instytucjach Swamiego. 

Lekarze rezydenci i stażyści uczący się w dziedzinie radiologii również otrzymują 

szkolenie całkowicie za darmo. Ponadto mają bardzo wysoką zdawalność (znacznie wyższą 

niż średnia krajowa) egzaminu DNB, który muszą zdawać absolwenci radiologii 

dyplomowanej w Indiach. Szkolenie to kosztowałoby w Indiach miliony rupii. Co 

najważniejsze, ci radiolodzy wprowadzają idealną metodę opieki nad pacjentami i 

praktykują ją na swój własny sposób.  

Wielu rezydentów, którzy ukończyli studia i praktykują w innych instytucjach, 

powiedziało mi, że są bardzo wdzięczni za szkolenie w szpitalu Swamiego i brakuje im 

wyjątkowej atmosfery miłości, której doświadczyli tu od nauczycieli, personelu i 

pacjentów. Ci lekarze tworzą różnicę, praktykując zasady idealnej opieki zdrowotnej w 
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swoich społecznościach. Ta metoda upowszechniania podstawowych ludzkich wartości, 

takich jak prawda, pokój, miłość, brak przemocy i prawość, w odniesieniu do medycyny, 

pokazuje jak Swami rozprzestrzenia swoje przesłanie - z jednej osoby na drugą, z serca do 

serca, nawet jeśli znajdują się bardzo daleko od siebie. 

Telemedycyna pomaga nie tylko w nauczaniu, ale także w opiece nad pacjentami - 

odbywają się robocze konferencje radiologiczne w większości innych oddziałów szpitala, 

prowadzone przez specjalistów z całego świata. Ponadto możliwości telemedyczne są 

wykorzystywane do monitorowania pacjentów i pomagają lekarzom podstawowej opieki 

zdrowotnej z odległych rejonów Indii oceniać lokalnych pacjentów. Ta ważna usługa 

pomaga uniknać zbędnych podróży, oszczędzając pacjentowi zarówno czas, jak i wydatki. 

Praktykowanie nauk Swamiego w miejscu pracy 

Można się zastanawiać, czy możliwe jest uprawianie idealnej opieki zrowotnej w 

tak zwanym „realnym świecie”, w którym dominuje korporacyjna opieka zdrowotna. 

Każdego dnia staram się jak najlepiej stosować nauki Swamiego i staram się, aby moja 

praca i działalność mówiły same za siebie. Swami powiedział przy wielu okazjach, że 

„praca jest wielbieniem”. To powinna być mantra dla nas wszystkich. Powiedział także, że 

On jest zawsze z nami i jeśli szczerze Go poprosimy poprzez modlitwę, On będzie słuchał. 

Osobiście doświadczałem tej mocy modlitwy wiele razy.  

Dlatego też proponuję modlitwę przed rozpoczęciem pracy i modlę się, aby 

prowadził mnie, bym wykonywał swoją pracę najlepiej, jak potrafię. Staram się również 

spersonalizować każdy przypadek i unikać pośpiechu, bez względu na to, jak bardzo zajęty 

mam dzień. Musimy nie tylko patrzeć na naszą pracę w odpowiedniej duchowej 

perspektywie, ale także traktować z miłością i szacunkiem wszystkich pracowników 

medycznych i tych, z którymi mamy kontakt. 

Odkryłem, że gdy praktykujemy nauki Swamiego w miejscu pracy, miejsce to staje 

się uświęcone. Nasza praca staje się wtedy wielbieniem - rozwijanie boskiej miłości w 

naszym miejscu pracy i poza nią naprawdę jest spełnieniem. 

Lekarze powinni dodawać odwagi pacjentom i mówić kojąco, promieniując 

współczuciem i miłością. Podczas badania pacjenta powinieneś mieć uśmiechniętą twarz i 

słodko rozmawiać z pacjentami.  

- Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, 6 lutego 1993 r 

- Autor jest neurologiem na Florydzie, USA. 
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Służenie człowiekowi to służenie Bogu 

Dr Githa Kamath 

 

Po raz pierwszy trafiłam do owczarni Ukochanego Bhagawana Sri Sathya Sai 

Baby w 1961 roku w wieku 10 lat, kiedy odwiedziłam Go wraz z moimi rodzicami i 

rodzeństwem. Mój ojciec spotkał się już wcześniej ze Swamim, który poprosił go, 

aby powrócił do Puttaparthi wraz z rodziną. W czasie naszej wizyty mój ojciec 

przeżywał trudności finansowe. Wciąż żywo pamiętam, jak Swami mówi mojemu 

ojcu: „Twoja łódź ratunkowa jest gotowa, by zatonąć. Nie pozwolę na to. 

Przeprowadzę cię przez ocean życia. Wasze dzieci są moimi dziećmi, a ja nimi się 

zaopiekuję”. Od tego pierwszego spotkania moja rodzina podróżowała z Mangalore 

do Puttaparthi kilka razy w roku, aby odwiedzić naszego drogiego Pana. Swami 

nagradzał audiencją każdą naszą wizytę. Podczas tych spotkań Swami udzielał nam 

duchowych porad i wskazówek dotyczących życiowych decyzji.  

Po skończeniu szkoły średniej przyszedł czas, abym uczęszczała do koledżu. 

Jeden z moich wujków, który jest lekarzem, zachęcił mnie do złożenia podania w 

szkole medycznej. Ku swojemu niedowierzaniu zostałam przyjęta do Kasturba 

Medical College w Manipal. Kiedy moi rodzice dowiedzieli się o tym, sprzeciwili 

się. Wiedziałam, że jedynym sposobem na spełnienie mojego marzenia, by zostać 

lekarzem, jest pokładanie wiary w Swamim. Moi rodzice byli wiernymi 

wielbicielami Bhagawana, więc błagałam ich, aby zapytali Swamiego przed 

podjęciem ostatecznej decyzji. Podczas naszej kolejnej wizyty w Puttaparthi Swami 

odpowiedział na moje modlitwy i powiedział moim rodzicom, że powinnam zostać 

lekarzem. Swami w swojej nieskończonej łasce odpowiedział także na modlitwy 

moich rodziców i przyczynił się do zaaranżowania mojego małżeństwa. 

Moc bezinteresownej służby w obozach medycznych 

Po ślubie, mój mąż i ja przyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych, aby 

ukończyć nasze szkolenie lekarskie. Pod koniec lat 70. zaangażowałam się w 

międzynarodowe obozy medyczne podczas obchodów urodzin Swamiego w 

Prasanthi Nilayam. Te obozy medyczne zapewniały bezpłatną opiekę medyczną 

tysiącom pacjentów z całych Indii. Możliwość uczestnictwa w tych obozach miała 

na mnie głęboki wpływ. To w tych obozach byłam świadkiem mocy 

bezinteresownej służby prowadzonej zgodnie z naukami i wskazówkami naszego 

Ukochanego Bhagawana. Obozy te były później przeprowadzane dwa razy w roku 

podczas obchodów Guru Purnimy i urodzin Swamiego, a ja uważałam za przywilej 

brać co roku udział w tych obozach w Prasanthi Nilayam. 

Pomimo szczerego pragnienia zapewnienia odpowiedniej opieki nad 

pacjentami, początkowo zmagałam się z barierą językową i polegałem na moim 



Sanathana Sarathi   Listopad 2018 

Organizacja Sathya Sai  Strona 96 

łamanym telugu podczas wielu spotkań z pacjentami na obozach medycznych w 

Prasanthi Nilajam. Pamiętam, jak próbowałam doradzić kobiecie, jak ważne jest 

stosowanie diety i ćwiczeń fizycznych, aby znormalizować jej wysokie ciśnienie 

krwi. Dopiero później koleżanka uświadomiła mi, że jej mąż niedawno zmarł, 

powodując znaczny smutek i stres dla pacjentki. Nie trzeba dodawać, że zasmuciło 

mnie to, że nie mogłam jej zapewnić pomocy, której tak bardzo potrzebowała i na 

którą zasługiwała. Modliłam się gorąco do Swamiego o Jego pomoc. Natychmiast 

przybyła pielęgniarka ze szpitala w Hyderabadzie, która mówiła płynnie po 

angielsku i w telugu. Pomagała mi w tłumaczeniu przez resztę obozu medycznego i 

podczas kolejnych obozów. To doświadczenie i wiele innych nauczyło mnie 

pokładać pełną wiarę w Swamiego i pamiętać, że On będzie prowadził mnie i 

kierował każdym mym krokiem. 

Po skończeniu stażu i szkoleń, mój mąż i ja przeprowadziliśmy się do St. 

Petersburga na Florydzie, aby rozpocząć praktykę medyczną w naszych 

specjalnościach. Chociaż początkowo angażowaliśmy się w gotowanie i rozdawanie 

zupy wraz z innymi członkami ośrodka, nasz drogi Pan zachęcał nas do włączenia 

szkolenia medycznego do naszych działań służebnych. Pamiętam, jak Swami 

powiedział mi: „Jest wielu ludzi, którzy mogą służyć w kuchniach, ale jest tylko 

kilku lekarzy, którzy mogą złagodzić cierpienie pacjentów”. Porady udzielone przez 

Swamiego podczas tego spotkania skłoniły mnie do zwiększenia lokalnej 

aktywności służebnej w Stanach Zjednoczonych. Mając Jego słowa w umyśle i 

sercu, zafascynowałam się perspektywą organizacji darmowych obozów 

medycznych w St. Petersburgu na Florydzie. 

Obozy medyczne na Florydzie 

Nauki Swamiego zaowocowały pierwszym obozem badań profilaktycznych 

dla bezdomnych i nieubezpieczonych mieszkańców Petersburga na Florydzie w 

2004 roku. Dzięki błogosławieństwom Swamiego i pomocy Armii Zbawienia 

pierwszy obóz odbył się w kampusie Armii Zbawienia w Petersburgu. W latach 

2004-2008 współpracowaliśmy z kilkoma organizacjami w Sankt Petersburgu na 

Florydzie, aby rozszerzyć zasięg naszych działań na rodziny będące w potrzebie. Na 

drugim obozie pracowaliśmy z Homeless Emergency Project (HEP), organizacją 

non-profit, która zapewnia wsparcie dla rodzin bezdomnych i rodzin o niskich 

dochodach. Nasz trzeci obóz badań medycznych przeprowadziliśmy w Harborwiew 

Center w Clearwater na Florydzie. W następnym roku przeprowadziliśmy 

największy i ostatni obóz profilaktyczny w Koloseum w St. Petersburgu na 

Florydzie. Mieliśmy zaszczyt służyć ponad 1200 pacjentom z pomocą 352 

wolontariuszy w tym regionalnym obozie medycznym.  

Obozy te świadczyły szerokie usługi, począwszy od ogólnych badań 

lekarskich, po oduczanie palenia i naukę opanowania gniewu. Nigdy nie zapomnę 

młodego człowieka, który uczestniczył w sesji opanowania gniewu. Wrócił po 

zakończeniu obozu i poprosił lekarza, aby powtórzył z nim tę sesję, do czego lekarz 
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łaskawie się zobowiązał. Gdy wychodził, zapytałam go, dlaczego chciał wziąć 

udział w sesji dwa razy. Młody człowiek powiedział, że czuł wielki gniew i urazę 

do swojej matki i nawet chciał ją skrzywdzić, ale sesja sprawiła, że poczuł się 

spokojniejszy i zaopatrzony w narzędzia potrzebne do zmniejszenia gniewu. Był 

bardzo wdzięczny i oświadczył, że nie chce już sprawiać bólu swojej matce. 

Podczas tych obozów przeprowadziliśmy wywiady, aby zbadać potrzeby naszej 

społeczności. W wyniku tych ocen stało się jasne, że w naszej społeczności było wiele 

niespełnionych potrzeb. Wielu odwiedzających wskazywało na pilną potrzebę obozów 

medycznych, które by oferowały leczenie, a nie badania lekarskie. Kilka osób stwierdziło, 

że nie są w stanie pozwolić sobie na leczenie w celu zmniejszenia swego cierpienia. Wtedy 

przypomniałem sobie prorocze słowa Swamiego, że służba ta powinna łagodzić cierpienie. 

Po długiej introspekcji spotkałem się z dyrektorem medycznym bezpłatnej kliniki w St. 

Petersburgu, aby omówić, w jaki sposób moglibyśmy zwiększyć zakres usług 

terapeutycznych dla naszych pacjentów. Dzięki warunkowej akceptacji dyrektora 

medycznego, rozpoczęliśmy comiesięczną darmową klinikę - w sobotę, z początkowym 

trzymiesięcznym okresem próbnym. Dzięki łasce Swamiego klinika ta trwa od 2008 roku 

do dnia dzisiejszego. 

Ta współpraca z bezpłatną kliniką w Sankt Petersburgu doprowadziła do innych 

możliwości służenia naszej społeczności. Młoda kobieta w lokalnej społeczności zmarła z 

powodu infekcji stomatologicznej, która wpłynęła na zastawkę serca. Zasmucony tym 

faktem dyrektor medyczny bezpłatnej kliniki zwrócił się do nas z ideą przeprowadzenia 

obozów leczenia dentystycznego w społeczności petersburskiej. Nasz ukochany Bhagawan 

Sri Sathya Sai Baba przekazał swoje osobiste instrukcje i błogosławieństwa dla tych 

obozów, z których pierwszy odbył się w 2008 roku. Dzięki ogromnym wysiłkom naszych 

wolontariuszy Sai i miejscowych dentystów przeprowadziliśmy ekstrakcje zębów i 

wypełnienia ubytków u wielu pacjentów. Jedną z takich pacjentek była kobieta, która 

cierpiała z powodu bólu zębów od siedmiu lat, ale nie mogła sobie pozwolić na 

ubezpieczenie stomatologiczne potrzebne do ekstrakcji zęba. Po leczeniu na obozie wyraziła 

swoją wdzięczność i udała się do lokalnego banku żywności, aby mogła przysłużyć się 

społeczności. Historie takie jak ta przypominają, że bezinteresowna służba może 

zainspirować i zmotywować każdego! 

W następnym roku przeprowadziliśmy obóz higieny jamy ustnej, a opinie, które 

otrzymaliśmy od naszych pacjentów, były zdecydowanie pozytywne. Rozszerzyliśmy więc 

naszą ofertę do dwóch obozów higieny jamy ustnej i dwóch obozów dentystycznych. Od 

momentu powstania tych specjalistycznych obozów byliśmy w stanie zidentyfikować inne 

obszary szczególnych potrzeb w naszej społeczności, w tym terapię oczu i stóp. Wraz z 

powołaniem obozów podiatrycznych myliśmy nogi naszych pacjentów przed ich oceną 

podologiczną. Każdy odwiedzający otrzymał nowe skarpety i buty. We współpracy z Lion's 

Club, międzynarodową organizacją służebną, zaoferowaliśmy szereg usług okulistycznych, 

które obejmowały kontrolę wzroku, refrakcji, badanie ciśnienia i badania podstawowe oraz 

rozdawaliśmy bezpłatne okulary do czytania i na receptę. Dzięki ciągłym 

błogosławieństwom Swamiego i niestrudzonym wysiłkom niezliczonych wolontariuszy 

Sai, grupa Clearwater Sathya Sai organizuje obecnie sześć darmowych obozów medycznych 

rocznie w St. Petersburgu na Florydzie, sponsorowanych przez Wolną Klinikę St. 

Petersburga i Wydział Zdrowia w hrabstwie Pinellas.  
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Czujemy miłość i przewodnictwo Swamiego podczas wszystkich tych obozów i we 

wszystkich ich aspektach. Odczuwamy Jego obecność w każdym pacjencie, któremu mamy 

przywilej służyć. Jak mówi nasz drogi Bhagawan: „Jeśli podajesz rękę, aby służyć, pomóc, 

pocieszyć, zachęcić innego człowieka, podajesz ją Bogu, ponieważ Bóg jest w każdym 

człowieku”. 

- Autorka zdobył wiele nagród za udział w wielu obozach medycznych w St. Petersburgu na 

Florydzie. 

 

Żywność mająca zbyt dużą ilość soli lub pieprzu jest radżasowa 

(wzbudzająca emocje) i należy jej unikać. Należy również unikać zbyt 

dużej ilości tłuszczu i skrobi, które są tamasowe (powodujące 

ospałość) w działaniu na organizm. Spożycie zbyt dużej ilości jedzenia 

jest również szkodliwe. Gdy smaczne jedzenie jest dostępne, 

przychodzi ochota, by się przejadać. Mamy wokół siebie powietrze, 

ale nie wdychamy więcej, niż potrzebujemy. Jezioro jest pełne, ale 

pijemy tylko tyle, ile chce nasze pragnienie. Lecz przejadanie się stało 

się społecznym złem, modnym nawykiem. 

Sathya Sai Baba 

 

 

Raport 

Oddanie i pobożność cechowały obchody Daśary 

Święto Dasary było celebrowane w Prasanthi Nilayam z głębokim oddaniem. 

Oddawanie czci Boskiej Matce, będące ważną częścią obchodów Dasary, rozpoczęło się 10 

października 2018 r. uczczeniem świętej kalashy przez kapłana. Oddawanie czci kalashy 

kontynuowane było 11 i 12 października, w czym uczestniczyło wielu wielbicieli. 

Weda Purusza Saptaha Dżniana Jadźnia 

13 października 2018 r. kalasha została przeniesiona do audytorium Purnachandra w 

wielkiej procesji prowadzonej przez ritwików i studentów intonujących Wedy. Kiedy 

ritwikowie i studenci siedzieli już w jadźniasali, w audytorium Purnaczandra, rozpoczęła się 

Weda Purusza Saptaha Dżniana Jadźnia. 
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Dwóch kapłanów rozpoczęło proces wytwarzania ognia w tradycyjny sposób, 

pocierając jeden kawałek drewna o drugi. Tymczasem całe audytorium rozbrzmiewało 

świętymi wedyjskimi śpiewami kapłanów i studentów. Po otrzymaniu błogosławieństw 

Weda Puruszy, Bhagawana Śri Sathya Sai Baby, ogień został umieszczony w jadżnia 

kundzie, a czterech kapłanów zaczęło składać ofiary po rytuałach przygotowawczych. 

Jednocześnie czterech kapłanów zaczęło intonować święte wersety Kriszna Jadżurwedy, a 

trzech starszych rozpoczęło parajanam (czytanie) świętych tekstów. Jeden kapłan rozpoczął 

ceremonię Sahasra Lingarczana (czczenie tysiąca ling), a inny kapłan zaczął odprawiać 

Surja Namaskar. Oddawanie czci świętej kalaszy, ustawionej w prawym rogu sceny, 

rozpoczęło dwóch kapłanów. 

 Całe audytorium było pełne wielbicieli i studentów, którzy z uwagą obserwowali 

przebieg jadźni i słuchali świętych mantr wedyjskich. O godzinie 10.20 kapłani i studenci 

rozpoczęli zbiorowe śpiewy wedyjskie, które nasyciły całe środowisko boskimi wibracjami. 

Arati zostało ofiarowane Bhagawanowi o 10.30. Wykonywanie jadźni w ten święty i 

wysublimowany sposób trwało przez siedem dni. Codziennie brało w niej udział bardzo 

wielu wielbicieli. 

Purnahuti (końcowe ofiary) zostały wykonane na zakończenie tej jadźni w święty 

dzień Widżaja Dasami, 19 października 2018 roku. Wielbiciele licznie zgromadzili się w 

audytorium Purnachandra od godziny 7 rano, aby być świadkami wielkiego finału jadźni i 

uczestniczyć w obchodach tego świętego wydarzenia które rozpoczęło się wcześnie rano 

wedyjskimi śpiewami. Celebrowanie Purnahuti rozpoczęło się o godzinie 9.30 przybyciem 

ritwika do audytorium Purnachandra w wielkiej procesji. Przyniósł cenne materiały 

służące do Purnahuti i dharani (dużą łyżkę). Jadźniasala była już przygotowana na tę 

uroczystość. W pobliżu jadżnia kundy umieszczono srebrne krzesło dla Weda Puruszy, 

Bhagawana Sri Sathya Sai Baby, aby przewodniczył temu świętemu wydarzeniu o 

wielkim duchowym znaczeniu. O 9.40 rano, rozpoczęły się ofiary Purnahuti pośród 

głośnych wedyjskich pieśni i muzyki. Ceremonii towarzyszyły zbiorowe śpiewy wedyjskie. 

Tak zakończyła się Weda Purusza Saptaha Dźniana Jadżnia wykonana dla pokoju na 

świecie i dobrobytu wszystkich. Kiedy uczniowie zaczęli bhadźany, kapłani i studenci 

obeszli całe audytorium i pokropili tirthamą (świętą wodą kalashy) wszystkich 

wyznawców. Ceremonia zakończyła się wraz z arati o godzinie 10.40. 

Prasanthi Widwan Mahasabha 

Kiedy w dniu 13 października 2018 r. rozpoczęła się Weda Purusza Saptaha Dźniana 

Jadżnia w audytorium Purnachandra, w hali Sai Kulwant odbywała się Prasanthi Widwan 

Mahasabha. 

Prelegentem pierwszej sesji Prasanthi Widwan Mahasabhy był Śri Sai Shyam 

Sharma, z kampusu Instytutu w Prasanthi Nilayam, który rozważał na temat „Daiwa preeti 

papa bheeti” (Miłość do Boga, lęk przed grzechem) i zaobserwował, że człowiek może 

pozbyć się złych skłonności tylko wtedy, gdy rozwinie miłość do Boga i uwolni się od 

grzechu. Dr Anand Kumar Krishnamurthy, z kampusu Brindawan, był mówcą 14 

października 2018 r. Mówiąc o temacie „Współczucie Boskiej Matki”, mówca opowiadał o 

swoich osobistych przeżyciach z Bhagawanem i stwierdził, że czystość serca jest 

najważniejsza, gdy pragnie się umieścić współczującego Pana w swoim sercu. 
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15 października 2018 r. prelegentem był erudyta, uczony i sekretarz Uniwersytetu Sri 

Wenkateswara w Tirupati, prof. G.S.R. Krishnamurthy, który mówił na temat „Analogia 

między Ram Charita i Sai Charita”. Podając przykłady z Ramajany i historii życia Pana Sai, 

uczony mówca podkreślił, że awatary zarówno chronią dharmę, jak i ugruntowują ją na 

twardych fundamentach świata. W czwartej sesji Prasanthi Widwan Mahasabhy, która 

odbyła się 16 października 2018 r., dr. Sharada Subramaniam z kampusu Anantapur 

powiedziała, że wielbienie Boskiej Matki w trzech formach:  Durgi, Lakszmi i Saraswati 

podczas dziewięciu dni Nawaratri oznaczało rozwijanie trzech mocy człowieka, mianowicie: 

krija shakti (moc działania), ichchha shakti (moc aspiracji) i dźniana shakti (moc wiedzy), 

które powinny być wykorzystane na świętej drodze do osiągnięcia duchowego postępu. Sri 

Sanjay Sahni, kontroler egzaminów Instytutu, był mówcą 17 października 2018 r. 

Opowiedział o wydarzeniach z życia Śirdi Sai Baby i Bhagawana Sri Sathya Sai Baby, aby 

pokazać boską chwałę tych dwóch awatarów. 

Siódma i ostatnia sesja Prasanthi Widwan Mahasabhy, która odbyła się 19 

października 2018 r., zawierała wykład prof. Śiwa Sankara Sai, dyrektora kampusu 

Prasanthi Nilayam, który opisał niektóre ze swoich doświadczeń z Bhagawanem i 

podkreślił, że człowiek powinien przekształcić swoją pracę w wielbienie i zrozumieć, że 

życie duchowe nie różni się od życia zawodowego - co ustanowił Bhagawan 

Boskie dyskursy 

Bhaktowie zostali podczas Prasanthi Widwan Mahasabhy  pobłogosławieni 

boskimi dyskursami Bhagawana. Te oświecające i inspirujące dyskursy stanowiły 

kwintesencję wedyjskiej mądrości i kultury indyjskiej. Bhagawan podkreślał w nich, że 

Wedy przekazują wizję boskości tym, którzy rozumieją ich znaczenie i wprowadzają w 

życie ich nauki. Bhagawan zachęcał wielbicieli do rozwijania bezinteresowności i 

samopoświęcenia, aby osiągnąć szczęście. Ubolewając nad samolubstwem człowieka, 

Bhagawan oznajmił, że ludzie dzisiaj są pełni egoizmu, nawet kiedy modlą się do Boga. 

Czystość serca, jak powiedział Bhagawan, jest esencją Wed. Człowiek powinien skierować 

swój umysł do swego wnętrza i odnaleźć cenne klejnoty mądrości. Ostrzegł wielbicieli, aby 

porzucili swoje zauroczenie ziemską władzą i bogactwem. Nieśmiertelność można osiągnąć 

dzięki poświęceniu, a nie gromadzeniu dóbr na świecie, powiedział Bhagawan. 

Programy muzyczne i kulturalne 

W dniu rozpoczęcia Prasanthi Widwan Mahasabha, 13 października 2018 r., studenci 

z Muddenahalli zagrali wysublimowany i wzniosły koncert, która obejmował m.in. 

piosenkę poświęconą Boskiej Matce i kolejną poświęconą Matce Ziemi. Zakończyli swój 

prezentację żywą interpretacją „Mahishasura mardini stotry”. 14 października studenci z 

Brindawanu przedstawili muzyczny program, który rozpoczęli inwokacyjnymi pieśniami 

poświęconymi Matce Saraswati. Pięknie wykonali „Parwati Wallabhashtakam Stotrę” i 

połączyli ją z kompozycją na temat Ramajany, której towarzyszyły piękne ilustracje na 

ekranie.  

Równie zachwycającą prezentację muzyczną przygotowały studentki z Anantapur, 

16 października 2018 roku. Rozpoczynając prezentację piosenką poświęconą Boskiej Matce, 

oczarowali publiczność wciągającymi utworami, które zakończyły się słynną piosenką 

„Bhakta jana watsale yei ho Witthale „(Pan Witthala kocha swoich wielbicieli). 17 
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października 2018 r. Grupa Taneczna Prasanthi, w skład której wchodzili studenci instytucji 

edukacyjnych Sai, zaprezentowała szereg ekscytujących tańców, aby przedstawić historię 

życia Shirdi Sai Baby w stylu burra katha. W tym wyjątkowym programie zatytułowanym 

„Dewudu cheppina katha” (Jego własna historia) były piosenki, dialogi i narracje. W 

przedostatnim dniu Prasanthi Widwan Mahasabhy, 18 października 2018 roku, 

zorganizowano wciągający program dla poetów zatytułowany „Kawana wijayam” 

(poetycka adoracja), w którym dziesięciu słynnych poetów telugu z Andhra Pradesh 

wychwalało Pana Sai wspaniałymi poematami które zostały specjalnie przez nich napisane 

na to ważne wydarzenie. Poeci, którzy brali udział w tych spotkaniach to: Sri Gandluri 

Dattatreya Sarma, Sri Payasam Puli Ranga Reddy, Sri Eluru Yenganna, Sri Elamarthy 

Ramanaiah, Sri K.W. Mahidhara Rao, Sri Karanam Madhusudhan Rao, Sri M. 

Suryanarayana Moorthy, Sri G. Ankaiah, Dr. J. Shyama Sundara Shastri i Sri W.S.R. 

Moorthy, który moderował to wydarzenie. 

 Instrumentalny program znanego skrzypka Sri Embar S. Kannana i jego zespołu 

zakończył te zachwycające programy muzyczne i kulturalne. Muzycy oczarowali wielbicieli 

szeregiem instrumentalnych utworów przez prawie półtorej godziny. Utwory muzyczne 

obejmowały m.in. Bhasma bhushitanga Sai (Sai, którego ciało jest ozdobione wibhuti) i 

Mahishasura mardini stotrę. Dzień zakończył się bhadźanami i ceremonią arati. 

Sri Sathya Sai Grama Sewa: zrównoważony rozwój wiosek 

Śri Sathya Sai Grama Sewa w nowej i innowacyjnej formule została zorganizowana 

przez Sri Sathya Sai Central Trust we współpracy z Instytutem Wyższych Nauk Śri Sathya 

Sai, w ramach obchodów święta Dasara w Prasanthi Nilayam. Studenci i pracownicy 

wszystkich czterech wydziałów Instytutu w Prasanthi Nilajam, Brindawan, Muddenahalli i 

Anantapur zaadoptowali trzy wioski wokół swoich kampusów w celu wszechstronnego ich 

rozwoju, aby stały się samowystarczalne i tętniące życiem i duchową atmosferą. 

 

 

 

Uroczystości W Prasanthi Nilajam 

Pielgrzymka wielbicieli z Uttar Pradesh i Uttarakhandu 

Organizacja Śri Sathya Sai Sewy ze stanów Uttar Pradesh i Uttarakhand 

zorganizowała pielgrzymkę swoich wielbicieli do Prasanthi Nilayam w dniach 21-23 

września 2018 r. i przedstawiła programy muzyczne i kulturalne. W dniu 22 września 2018 r. 

Organizacja Sai zorganizowała program muzyczny, w którym znana piosenkarka Anurita 

Rai ofiarowała bukiet pieśni oddania, w tym „Ghanashyama Muraliwala” (Kryszna grający 

na flecie), „Sai naam bolo” (recytuje imię Sai), „Śri Kriszna Gowinda Hare Murare” (Śri 

Kriszna, niszczyciel demona Mury). 23 września 2018 r. Organizacja Sai tych stanów 
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zorganizowała „Sundarakanda Parajanam” (recytacja Sundarakandy z Ramajany) w 

audytorium Purnachandra, w której uczestniczyło wielu wielbicieli. 

Pitambaradhari murari 

To krótkie przedstawienie zostało 1 października 2018 roku pięknie zagrane przez 

uczniów Szkoły Średniej Sathya Sai Baby z Thuthukudi w Tamil Nadu, w ramach 

programu Sri Sathya Sai Widya Wahini. Dramat pokazał boską chwałę Kriszny jako 

dziecka, kiedy poniżył dumę pana Indry i podniósł górę Gowardhanę, aby ocalić 

mieszkańców Gokuli przed gniewem Indry. Bhadźany również były prowadzone przez tych 

uczniów. 

Dzień Sai Sannidhi 

W dniu 2 października 2018 r. Grupa Sai Sannidhi, forum absolwentów 

zatrudnionych w różnych instytucjach Sai, ofiarowała Bhagawanowi swoją miłość i 

wdzięczność, przedstawiając program pieśni religijnych przeplatanych narracją 

inspirujących boskich wspomnień o ich bliskości z Bhagawanem w programie 

zatytułowanym „Oświecające wizje podczas interview”.  Sri Sanjay Sahni, kontroler 

egzaminów Instytutu, uchwycił istotę forum Sai Sannidhi, określając je jako „Bóg mieszka 

z nimi i żyją z Bogiem”. Opowiadając o niektórych swoich osobistych doświadczeniach z 

Bhagawanem, Śri Sahni oświadczył, że wspomnienia tych złotych chwil ze Swamim muszą 

być cenione przez całe życie. Potem nastąpiły melodyjne pieśni przeplatane krótkimi 

przemówieniami absolwentów. Śpiewacy wykonali trzy wiecznie świeże pieśni, w tym 

„Parthiswara Parameśwara prema mandira” (Oh, Panie Parthi, personifikacjo miłości), 

„Dandal aja dandal aja koti dandalu” (Miliony pozdrowień dla Ciebie, o Panie) i „Shirdi 

wale Sai Baba aja hai tere dar pe sawali. „(Och, Panie Śirdi, przybywamy do ciebie, aby 

błagać o Twoją łaskę). 

Pielgrzymka z okregu Chittoor w Andhra Pradesz 

Ponad 3 tysiące wielbicieli przybyło na pielgrzymkę do Prasanthi Nilayam z okregu 

Chittoor w Andhra Pradesh i zaprezentowało program muzyczny i kulturalny w dniach 6 i 

7 października 2018 r. Rankiem 6 października 2018 r. grupa wielbicieli z Kuppam 

przedstawiła musical, który wprowadził słuchaczy w żarliwy nastrój pełen oddania. 

Zaśpiewali m.in. „Śri Ganesha Siwuni Kumara” (Ganesza, syn Pana Śiwy), 

„Chudawegaraaraija Puttaparthini” (Przybyj natychmiast, aby zobaczyć Puttaparthi), 

„Teliyaga tarama narulu kanugona wasama”? (Czy śmiertelnicy mogą zrozumieć chwałę 

Bhagawana?). Poranny program w Sai Kulwant Hall zakończył się bhadźanami 

zaspiewanymi przez Młodzież Sai, a następnie wykonano arati. 

O 10.30 rozpoczęła się „Sriniwasa kalyanam”, wydarzenie o dalekosiężnym 

duchowym znaczeniu dla rozwoju ludzkości. Program został przeprowadzony z tradycyjną 

świętością w audytorium Purnachandra przez kapłanów z Tirumala Tirupati 

Dewasthanams wśród tłumu wielbicieli. Po pudży intonowano święte mantry i 

odprawiono ceremonie raksha bandhan, wymianę girland, mangala sutry itp. Zostały one 

przeprowadzone zgodnie z nakazami pism świętych. Wieczorem młodzież Sai z Chittoor 

zaprezentowała Sangeeta wibhawari (program muzyczny), który zawierał pieśni religijne: 

„Jaya jaya shubhakara Winayaka” (Och Winajako, obdarzający wszelką pomyślnością), 
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„Śiwa Śiwa śankara bhaktawa śankara” (Śiwa odkupiciel wielbicieli), „Gowinda srita 

gokula wrinda”, a następnie bhadźany prowadzone przez młodzież Sai z tego okregu. 

7 października 2018 r. dzieci Bal Wikas i młodzież Sai zaprezentowali taneczny 

dramat „Abhajadaji Sathya Sai” (Sai, który daje wolność od strachu), który pięknie 

przedstawił cuda Bhagawana i ukazał Jego boską chwałę. 

Po spektaklu maszyny do szycia, rowery i inne użyteczne przedmioty zostały 

rozdane potrzebującym przez Organizację Sai w okręgu Chittoor. 

Nawa widha bhakti 

Uczniowie Śri Sathya Sai Gurukulam, Rajamahendrawaram zaprezentowali 11 

października 2018 r. teatr tańca „Nawa widha bhakti” (9 ścieżek oddania). Opowiedzieli 

treść przesłania poprzez innowacyjną pantomimę, wspartą przez piękne tańce dzieci. 

Uczniowie zafscynowali publiczność dzięki świetnemu aktorstwu. Dramat opisywał 

wielkich wielbicieli Boga, takich jak Parikszit, Prahlada, Hanuman itd., którzy osiągnęli 

wzniosły stan idąc dziewięcioma ścieżkami oddania, mianowicie śrawanam (słuchanie), 

kirtanam (śpiew), Wishnusmaranam (kontemplacja Wisznu), padasewanam (służenie Jego 

Lotosowym Stopom), wandanam (pozdrawianie), archanam (wielbienie), dasjam (służenie), 

sneham (przyjaźń), atmaniwedanam (całkowite poddanie się Bogu). 

Pielgrzymka z okręgu Namakkal w Tamil Nadu 

Grupa wielbicieli przybyła z okręgu Namakkal w stanie Tamil Nadu w ramach 

trzydniowej pielgrzymki do Prasanthi Nilajam w dniach 12-14 października 2018 roku, aby 

rozkoszować się świętą atmosferą tego przybytku pokoju. 12 października 2018 r. 

zorganizowali instrumentalny program muzyczny, który został wykonany przez znanego 

saksofonistę Sri Jaya Kumara z zespołem. Grali pieśni religijne i bhadżany na saksofonie, w 

tym „Manasa bhajare guru charanam”, „Janani janani Sathya Sai shubha janani”, „ 

Gowinda Kriszna Jai Gopala Kriszna Jai ”,” Brahmamokkate para Brahmamokkate” (Bóg 

jest jeden). 

Dzień Deklaracji Awatara 

Dzień Deklaracji Awatara był 20 października 2018 r celebrowany z pobożnością i 

entuzjazmem w Prasanthi Nilayam . Z tej okazji, Córki Matki Sai, absolwentki 

Uniwersytetu Sai z Anantapur zorganizowały programy muzyczne i kulturalne. 

Program poranny zaczął się od pomyślnych melodii Nadaswaram, wykonanych 

przez grupę absolwentek. Następnie odbyła się recytacja Ashtottara Shata Namawali (108 

imion Bhagawana) przez całą grupę, podczas gdy na ekranie pojawiły się animacje, w 

których młody Sathya napisał słowa „Sai Baba”, rozrzucając jaśminowe kwiaty, aby 

zadeklarować, kim jest, jak również pokazujące śpiewanie pierwszego bhadźanu przez 

Bhagawana w ogrodzie inspektora akcyzowego Andżanejulu „Manasa bhadżare guru 

charanam”. Następnie odbył się koncert muzyki nabożnej, w którym absolwentki 

ofiarowały swoją miłość i wdzięczność Matce Sai. Niektóre z wykonanych utworów to: 

„Pawana shuba charita” (Twoja historia jest najbardziej święta i pomyślna), „Na dehame ni 

dewalam” (Moje ciało jest Twoją świątynią), Sai namame madhuram”(Imię Sai jest 
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słodkie). Następnie nastąpiły bhadźany, które również były prowadzone przez 

absolwentki. 

Program wieczorny rozpoczął się od zachwycającego koncertu zespołu muzycznego, 

a następnie przedstawiono dobrze zaplanowany program kulturalny, który ukazywał 

chwałę Awatara Sai. Obejmował wizualizacje na ekranie na temat nieśmiertelnych słów 

Bhagawana o Jego misji awatara, wywiady z niektórymi starszymi wielbicielami i pieśni, 

np. „Tum aasha wiswas hamare” (Jesteś naszą nadzieją i wiarą), „Sainath tere hazaron 

hath” (Pan Sai ma tysiące rąk), „Warade warade warade weena wadini warade” (O bogini 

Saraswati, udziel nam łaski). 

Program zakończył się fragmentem boskiego dyskursu Bhagawana, w którym 

opowiedział o doniosłych wydarzeniach od czasów, gdy porzucił szkołę w Urawakondzie, 

przybył do Puttaparthi, gdzie założył Prasanthi Nilayam i rozwinął je w światowe 

centrum. Bhagawan zakończył swój dyskurs bhadźanem „Hari bhadźan bina sukha śanti 

nahin”. 

Pielgrzymka z okręgu Tirupur w Tamil nadu 

Ponad 700 wielbicieli przybyło do Prasanthi Nilayam z okręgu Tirupur w Tamil i 

przedstawiło w ramach pielgrzymki programy muzyczne i kulturalne. 21 października 2018 

r. dzieci z ruchu Bal Wikas z okręgu Tirupur zaprezentowały taneczny dramat zatytułowany 

„Andal waibhawam” (Chwała Andali), przedstawiający znakomitą historię życia tej 

wielkiej wielbicielki Pana Ranganathy. Dzieci wspaniałymi tańcami przedstawiły, w jaki 

sposób ta wielka wielbicielka Pana przyozdobiła się girlandą, zanim ofiarowała ją Panu i 

jak Pan ostatecznie przyjął ją jako Jego prawdziwą wielbicielkę - w duchowym 

małżeństwie. 

63. rocznica Szpitala Ogólnego Śri Sathya Sai 

63-lecie Szpitala Ogólnego Śri Sathya Sai obchodzono 21 października 2018 r. 

Program rozpoczął się od mowy wspartej statystyką o rozszerzeniu usług szpitala 

wygłoszonej przez emerytowanego zastępcę marszałka lotnictwa dr. W.K. Warmę i 

inspektora medycznego szpitala. On leczy, uzdrawia, podsumował doktor Warma, odnosząc 

się do Bhagawana jako boskiego lekarza. Potem odbyła się muzyczna prezentacja 

zatytułowana „SAI: Służba, Adoracja, Iluminacja” wykonana przez personel szpitala. Były 

to melodyjne piosenki i stotry (pieśni pochwalne), na przykład „Saiśwara ni padumula 

sannidhini” (Panie Sai, chcemy bliskości Twoich Lotosowych Stóp), „Waidyanathashtakam” 

i „Niravanashatakam”. Pieśni przeplatały się z pięknymi komentarzami. 

Końcowym punktem programu był wspaniały dyskurs Bhagawana, w którym 

wyjaśnił, że wszystkie kończyny ludzkiego ciała funkcjonują dzięki boskiej mocy i powinny 

być używane w świętym celu. Poradził lekarzom, aby leczyli pacjenta, a nie tylko chorobę. 
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Moje życie jest moim przesłaniem 

Sam jesteś Bogiem. Bóg jest wiecznym mieszkańcem twojego serca. Dlatego na 

tym świecie nie ma nic większego niż twoje serce. Powinniście kochać wszystkich 

i nie  czuć niechęci do nikogo. Inni mogą cię nienawidzić, ale ty nie powinieneś do 

nikogo czuć nienawiści. To właśnie pokazuję w moim życiu. Moje życie jest moim 

przesłaniem. Niektórzy ludzie mogą mnie nienawidzić i krytykować, ale ja nie 

będę nikogo nienawidzić ani krytykować. Kiedy przestrzegasz tej zasady, możesz 

także osiągnąć Boskość, którą jest Sai Baba. 

- Baba 

 

Tłumaczenie: Bogusław Posmyk, Grzegorz Leończuk,   


