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SANATHANA SARATHI 
Styczeń 2019  

 

Spis treści:  

 

 Módl się do Boga jedynie o wieczny pokój i błogość  

O Awatar Wani (Orędzie Bhagawana Śri Sathya Sai Baby)  

 Bhagawan pisze dla „Sanathana Sarathi”  

o Kolejna część „Lila Kajwalja Wahini” 

 Prowadźcie dalej boską misję Bhagawana  

o N. Ćandrababu Naidu, premier Andhra Pradesz  

 Życie pod życzliwą opieką Swamiego  

o Nidadawolu Suri Babu 

 Sankranti oznacza wewnętrzną przemianę  

o Przesłanie Bhagawana na Święto Sankranti  

 Święte obchody świąt Bożego Narodzenia  

o Sprawozdanie 

 Po prostu lekarstwo 

o Blask boskiej chwały 

 Dobro i zło tkwią w uczuciach człowieka 

o Ćinna Katha /Przypowieść/ 

 UROCZYSTOŚCI W PRASANTHI  NILAJAM  

o Sprawozdanie 

 NOWINY Z OŚRODKÓW SAI 

o Sprawozdanie 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Sanathana Sarathi” 

życzy wielbicielom świętego i pomyślnego 

Nowego Roku 
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AVATAR VANI 

MÓDL SIĘ DO BOGA JEDYNIE  
O WIECZNY POKÓJ I BŁOGOŚĆ 

 

Wszystkie imiona i kształty są przejawieniami Najwyższego Bytu, ucieleśnienia 

pokoju i pomyślności. Jest On istnieniem, wiedzą, absolutną błogością i jest 

niedwoiścią. Jest Satjam, Śiwam, Sundaram (Prawdą, Dobrem, Pięknem).  

 

Gdy myślisz o Bogu, wszystko staje się pomyślne  

 

Ucieleśnienia boskiej miłości!  

Pokój mieści się w sercach wszystkich istot niczym w relikwiarzu. Wszyscy rodzą się 

w pokoju i dążą do pokoju. Człowiek poszukuje pokoju we wszystkich swych czynach, 

od świtu do zmierzchu. Wykonuje duchowe ćwiczenia, szukając pokoju. 

 

Doczesne pragnienia wywołują w człowieku niepokój  

Każdy dąży do wszystkiego co pomyślne; nigdy nie chce niepomyślności, o żadnym 

czasie. Chce jedynie pomyślności, gdyż sam jest formą pomyślności. Pomyślność jest w 

nim i wszędzie wokół niego.  

Bóg jest przyczyną wszystkiego, zaś świat jest skutkiem. Człowiek to ucieleśnienie 

przyczyny i skutku. Dlatego człowiek ma w sobie zarówno boskość, jak i 

człowieczeństwo. Ale w dzisiejszym świecie widzimy niepokój, zamieszanie, nieład i 

nieograniczone pragnienia. Każda osoba jest pełna konfliktów. Spójrzcie na kłopoty 

jakie każdy napotyka, gdy usiłuje zaspokoić własne pragnienia. Człowiek ma również 

tęsknotę za Bogiem. Przede wszystkim, jeśli chce powodzenia w swoim staraniu, 

człowiek powinien pozbyć się swoich wad i wątpliwości. 

Wojna opisana w Mahabharacie trwała 18 dni. Bitwa pomiędzy Ramą i Rawaną 

trwała 75 dni. Podczas dalszych 5 tysięcy lat wojny nie ustawały. Dotychczas stoczono 

5600 wojen. Jakie zwycięstwo odniósł człowiek w tych wojnach? Ciągła wojna jest w 

sercu człowieka. Dla pozbycia się niepokoju człowiek podejmuje wiele duchowych 

ćwiczeń, jednak niezdolny jest osiągnąć spokoju. Zamiast tego, oddala się od spokoju z 

każdym dniem na skutek swych błędnych działań. Chociaż spokój jest mu wrodzony, z 

powodu doczesnych pragnień i przywiązań nie jest w stanie zaznawać go i czerpać z 

niego anandy. Przede wszystkim powinna nastąpić w człowieku przemiana umysłowa. 

Bez przemiany umysłowej cała jego sadhana jest na nic. Codziennie słuchamy śpiewu 
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mantr i wysłuchujemy orędzi. Jednak nie stosujemy ich w życiu. Bardzo ważna jest 

praktyka. Sama wiedza książkowa nie wystarczy do wywołania przemiany w 

człowieku. Konieczne są wiedza praktyczna oraz wiara w Boga. Idź za dharmą i 

wykonuj swe obowiązki. Człowiek przemienia się tylko przez swoje czyny.  

Błędem jest modlić się o spełnienie doczesnych pragnień  

Był raz bogaty człowiek, który ciągle modlił się do Boga. Pewnego dnia przybył do 

niego przyjaciel i zapytał go: „Masz mnóstwo majątku i wielką sławę. Nie brakuje ci 

pieniędzy. Masz nie tylko materialne bogactwo, ale także dobre zdrowie i dzieci. Zatem 

o co się modlisz?”.  

„Głupcze - odrzekł bogacz - modlitwy nie prowadzi się o doczesne bogactwo i 

dobrobyt. Od ubogiego po bogacza, wszyscy mają środki i wygody, na jakie zasługują. 

Zarówno biedni jak i bogaci zaspokajają głód jedynie pożywieniem. Bogacz nie może 

jeść złota i diamentów. Człowiek ubogi może jeść tanie jedzenie. Jedzenie może być 

różne, jednak głód jest ten sam. Zarówno człowiek bogaty, jak i biedny rodzi się z łona 

matki. Obaj rodzą się na ziemi i cierpią ten sam głód. Powinniśmy zdawać sobie 

sprawę z zasady jedności w Stworzeniu. Jest jeden, jeden, jeden i tylko jeden. Wedy 

mówią: jest tylko jeden, nie dwóch”.  

Bogacz rzekł: „Nie modlę się o mienie czy bogactwo. Czy dążysz do nich czy nie, 

dostaniesz je, jeżeli twoim przeznaczenie jest je dostać. Przyjdą do ciebie, nawet jeżeli 

ukrywasz się w lesie. Choćbyś najlepiej chronił swoje ciało i troszczył się o nie, musi 

ono któregoś dnia odejść. Nawet jeśli lekarz daje ci najlepsze lekarstwa, ciało i tak się 

rozpadnie. Dostaniemy to, co mamy przeznaczone dostać, gdziekolwiek jesteśmy - w 

mieście, lesie, na górze czy pośrodku morza. Dostaniemy to, na co zasługujemy. 

Modlenie się do Boga o doczesne pragnienia jest błędne. Nie modlę się do Boga o 

ziemskie dobra”. 

 Przyjaciel zapytał: „O co się więc modlisz, o zdrowie?”. „Nie bądź śmieszny” - 

odrzekł bogacz, - „To ciało, złożone z pięciu żywiołów, jest workiem brudów, chorób, 

klatką z kości. Wiedząc to, nie modlę się o zdrowie ani o długie życie. Jaki z nich 

pożytek? Nie modlę się nawet o rozum. Modlę się o to, co jest u Boga, a czego ja nie 

mam. Nie mam wiecznego pokoju. Mam tylko spokój tymczasowy i przemijający. Bóg 

to ucieleśnienie pokoju. Modlę się więc o wieczny pokój, wieczny pokój. Moja miłość 

jest ograniczona; dąży do samolubnych zysków i ma zawsze na celu otrzymywanie. 

Bóg zawsze jest gotów dawać. Miłość Boga jest rozległa i nieskończona. Dlaczego 

miałbym modlić się o to, co już mam? Modlę się o coś, czego nie mam. Oto prawdziwe 

bhakti (oddanie). Nie modlę się do Boga o swoje mało ważne pragnienia i doczesne 

rzeczy”.  

Kiedy przed sobą masz Kalpawrikszę (drzewo spełniające życzenia),  

dlaczego pragniesz błahych rzeczy? 

Kiedy masz u siebie Kamadhenu (krowę spełniającą życzenia),  

skąd potrzeba kupowania krowy? 
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Kiedy masz u siebie lśniącą górę Meru, dlaczego pragnąć marnego srebra i złota? 

Podobnie, gdy masz w sobie, u siebie i wokół siebie wszechmocnego Pana Krisznę, 

dlaczego wpadasz w popłoch z powodu takiej błahej sprawy? 

Gdy Bóg jest gotów dać ci siłę, oddanie i wyzwolenie, dlaczego pragniemy 

doczesnego życia i modlimy się o doczesne rzeczy? Powinniśmy modlić się do Boga 

o miłość i pokój, których nie mamy. Bóg jest ucieleśnieniem miłości i oceanem 

pokoju. Powinniśmy uzyskać parę kropel miłości z tego Oceanu Miłości. 

Powinniśmy ofiarować swoje życie Bogu i całkowicie poświęcić je Jemu. On będzie 

się o nas troszczył i nas ochraniał. Powinniśmy przekazać swe powinności Bogu, 

który jest jedynym wykonawcą. Bóg jest wszystkim.  

Zdobywaj wiedzę opartą na doświadczeniu  

Pierwiastek atmy jest taki sam w każdym. Aby dotrzeć do tej wiedzy, powinniśmy 

prowadzić samodociekanie. Są trzy rodzaje wiedzy: wiedza książkowa, wiedza 

rozróżniająca i wiedza praktyczna. Wiedza książkowa jest powierzchowna. Wiedza 

rozróżniająca umożliwia nam poznanie, co jest rzeczywiste, a co nierzeczywiste. Wiedza 

praktyczna jest wiedzą opartą na doświadczeniu. Wiedza praktyczna zaczyna się od 

wiedzy rozróżniającej. Wystarczy mała ilość wiedzy opartej na doświadczeniu. Dopóki 

jesteśmy zależni od zewnętrznego świata, nie możemy mieć wiedzy opartej na 

doświadczeniu.  

Pewien podróżny niósł na głowie tobołek. Przeszedł krótką odległość. Ponieważ 

tobołek był dla niego ciężarem, nie mógł ujść daleko. W drodze trafił na rzekę. Usiadł 

na brzegu, otworzył tobołek i zjadł całe jedzenie. Póki to jedzenie było na zewnątrz, 

było ciężarem. Czy nadal było ciężarem po dotarciu do żołądka? Nie. Gdy jedzenie 

znalazło się w ciele, uzyskał siłę. Poza tym został uwolniony od ciężaru. Zewnętrzna 

wiedza jest powierzchowna i uciążliwa; wiedza wewnętrzna to wiedza oparta na 

doświadczeniu. Jaki jest pożytek ze studiowania, gdy nie ma się wiedzy o tym, kim się 

jest?  

Współczesne wykształcenie prowadzi tylko do argumentowania, nie do pełnej 

mądrości. Jakiż pożytek ze zdobywania wykształcenia, które nie może cię 

doprowadzić do nieśmiertelności? Zdobywaj wiedzę, która uczyni cię 

nieśmiertelnym. 

To jest boska miłość. Dla boskiej miłości nie ma śmierci. Zdobywaj takie 

wykształcenie, które doprowadzi cię do tej miłości.  

Można zdobyć wysokie kwalifikacje, takie jak magister nauk humanistycznych 

czy licencjat nauk podstawowych oraz osiągnąć wysokie stanowisko, można 

zgromadzić bogactwo, prowadzić dobroczynność i osiągnąć sławę. 

Można mieć wielką siłę fizyczną i cieszyć się długim i zdrowym życiem. Można być 

wielkim uczonym, zgłębiającym i głoszącym Wedy, ale nikt nie może równać się z 

prawdziwym wielbicielem Pana. 
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Życie bez miłości jest bezużyteczne 

Ciągle powtarzmy bhakti, bhakti. Czym jest bhakti? Czy jest to medytacja, dźapa 

(śpiewanie imienia Boga), czy bhadźany? One mogą być środkami do osiągnięcia 

bhakti, jednak nie są bhakti. Powinniśmy rozwijać miłość. Oświata bez miłości jest 

bezcelowa. My jesteśmy ucieleśnieniami nieskończonej miłości. Życie bez miłości jest 

bezużyteczne. Po co żyć bez miłości? Choćbyśmy mieli wszelkie wygody i przyjemności, 

życie bez miłości jest niczym pustynia. Rozwińcie przynajmniej trochę miłości. Po co 

nam ogromna ilość jałowej ziemi? Wystarczy mały kawałek żyznej. Z prawdziwą 

miłością poddaj swoje święte serce Bogu. To wystarczy. Łyżka krowiego mleka jest 

lepsza od beczki oślego. Oczywiście potrzebujemy pożywienia do jedzenia, ubrań do 

odziania się i jakiegoś miejsca do odpoczynku. Ale prawdziwą naszą potrzebą jest 

zdobycie łaski Boga.  

Jak wielu ludzi, po narodzeniu się, przekształciło się w rzeczywiste istoty ludzkie? Jak 

wielu zrozumiało związek między karmą i dźanmą (narodzinami)? Narodziny są 

wspólne człowiekowi i małpie, jednak czy małpy i ludzie są jednakowi? Czy rogi byka 

mogą się równać z kłami słonia? Człowiek powinien żyć po to, aby przekształcać się w 

osobę doskonałą. Oto prawdziwe oddanie. 

Czy samym biciem w mrowisko można zabić węża [który się w nim ukrywa]? Czy 

pragnienie zmysłowych przyjemności można pokonać poddawaniem po prostu 

ciała pokucie? Czy drogą samego postu można stać się Atmadźnianim (znawcą 

jaźni)? Jak można uświadomić sobie najwyższą prawdę, jeśli nie zna się samego 

siebie? 

Prawdziwe oddanie Tulsidasa 

Mieszkając na górze Ćitrakuta, Tulsidas zawsze rozmyślał jedynie o Ramie. Wszystko 

jawiło mu się jako Rama. Pisał „Ramajanę” - wierszowaną opowieść o bohaterze 

[którym był Rama]. Pewnego dnia usłyszał nieziemski głos, mówiący doń: „Tulsidasie! 

Myślisz tylko Ramie i układasz „Ramajanę”. Kiedy śpiewasz o Ramie, starzec 

słuchający twojego śpiewu może ronić łzy. Jeśli chcesz spełnić swą aspirację, chwyć 

jego stopy”.  

Następnego dnia, gdy Tulsidas opiewał chwałę Ramy, zauważył jakiegoś starca 

roniącego obfite łzy. Tulsidas chwycił jego stopy i rzekł: „Jesteś źródłem spełnienia 

mojego marzenia. Wizję Ramy zdobędę tylko poprzez ciebie”. Starzec odrzekł: „Nie 

muszę dawać ci widzenia Ramy. Będziesz miał darszan Ramy w sercu, bo twoje serce 

dojrzało. Zawsze myślisz o Ramie, wykonując jego pracę”. Starcem tym był nikt inny 

jak Hanuman. Hanuman jest zawsze obecny w każdym miejscu, gdzie wyśpiewuje się 

chwałę Ramy.  

Tulsidas zawsze zastanawiał się: „Kiedy dostanę darszan Ramy?”. Pewnego dnia 

przyszedł doń mały chłopiec i poprosił: „Dziadku, daj mi, proszę, trochę pasty 

sandałowej”. Dostał trochę pasty i odszedł. Gdy tylko chłopiec odszedł, Tulsidas 

usłyszał, jak na drzewie, pod którym siedział, rozmawiają dwa ptaki: „Jakże ciemny 
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jest Tulsidas! Rama przyszedł jako chłopiec i zabrał trochę pasty sandałowej, a Tulsidas 

nie poznał go!”. 

Nie wiecie, w jakiej postaci przyjdzie do was Bóg. Wszystkie postaci są Jego. Nie 

powinniśmy myśleć, że Bóg ogranicza się do jakiejś określonej postaci. Wszystkie 

postaci są boskie. Bóg może przyjąć ludzki kształt, mimo to boskość przenika Go od 

stóp po głowę. Później Tulsidas każdego, kogo spotykał, uważał za Ramę.  

Następnego dnia przyszło do Tulsidasa dwóch chłopców. Jeden z nich rzekł: 

„Dziadku, dałeś mi wczoraj pastę sandałową. Dziś jesteśmy głodni. Daj nam coś do 

jedzenia”. Tulsidas pomyślał: „Wyglądają jak zwykli ludzie. Ale w rzeczywistości to 

Rama i Lakszmana”. Chwycił stopy Ramy. Rama próbował uciec. Tulsidas nie puścił 

go. Poprosił usilnie: „Nie pozwolę ci odejść, póki nie dasz mi siły. O Ramo! Wysłuchaj 

mojej modlitwy. Bądź wokół mnie wszędzie, o każdym czasie. Proszę, spełnij tę 

prośbę”. Dwaj chłopcy natychmiast zniknęli. Wówczas Tulsidas uświadomił sobie, że 

Bóg jest wszędzie i wszystko staje się pomyślne, gdy myśli się o Bogu.  

Kiedy oddychasz, słyszysz dźwięk soham. Póki w ciele jest oddech, jest on śiwam 

(pomyślne). Gdy oddech wychodzi, staje się ono śawam (zwłokami). Kiedy pierwiastek 

życia wychodzi z ciała, nikt nie może za nim iść. To bhadźan do Ramy utrzymuje 

płomień światła w sercu człowieka. Śpiewajcie więc bhadźany. Wówczas będzie 

wszędzie światło i zdobędziecie anandę jedności z Bogiem.  

Każdego uważaj za Boga 

Skąd pochodzi maja (złudzenie)? Jest to skutek waszego błędnego myślenia. Gdy 

Bóg przychodzi w ludzkiej postaci, myślimy, że jest On zwykłą istotą ludzką. To maja. 

Powinniśmy „poszerzać” serce i uważać każdego za Boga. Gopiki [pasterki] widziały 

Boga we wszystkim. „Czy widziałeś Krisznę? Czy widziałeś?” - gopiki pytały każdego 

kwiata. „O kwiaty jaśminu! Czy ktoś się za wami ukrywa? Czy widziałyście 

Lotosookiego, który zawsze obdarza szczodrze miłością?”. Gopiki miały tak wielkie 

serce, iż widziały Boga wszędzie. Jednak my myślimy, że Bóg jest w pokoju pudży 

[modlitw] i siedzimy tam przez parę minut z zamkniętymi oczyma. Jednak wkrótce po 

wyjściu z pokoju zapominamy o Nim. Bóg jest wszędzie.  

Thjagaradża rzekł: „Ramo, ty jesteś wszędzie. Nie ma miejsca, w którym ciebie nie 

ma. Nikt nie potrafi cię opisać. Nawet Brahma nie potrafi cię opisać. Czekam na Twoją 

łaskę. Proszę, obdarz mnie obficie swą łaską. Jesteś ponad wszelkimi opisami. Nikt nie 

może cię opisać, bo opis będzie niewystarczający, gdyż jego widzenie jest niedoskonałe. 

Możemy jedynie oddawać ci cześć i poświęcać ci wszystkie swoje czyny”. Bóg to 

ucieleśnienie błogości i miłości! Jest jedynym, w którym jest pełną miłość i błogość. A 

zatem Bóg przebywa tam, gdzie jest miłość i błogość.  

Kiedy śpiewacie bhadźany, dążcie do miłości i błogości. Na koniec bhadźanów 

mówicie trzykrotnie „śanti, śanti, śanti” (Swami trzykrotnie powiedział szorstko śanti, 

po czym rzekł:) „Mówcie śanti z pokojem. Nie mówcie z aśanti (bez pokoju)”. Kiedy 

wasz umysł jest zaniepokojony, łatwo wpadacie w złość i pomieszanie. Powinniście 
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wtedy mówić spokojnie „śanti, śanti, śanti”, aby odzyskać spokój. Zawsze bądźcie pełni 

miłości. Nawet jeśli nie możecie wyświadczyć komuś grzeczności, zawsze mówcie 

uprzejmie. Oto cecha miłości i oddania. Nie módlcie się o doczesne rzeczy ani 

zaspokojenie swoich pragnień. Módlcie się jedynie o świętą miłość i pokój. Swami 

pragnie, żebyście modlili się o wieczny pokój, zjednoczenie z Bogiem i boską miłość.  

(Bhagawan zakończył orędzie bhadźanem „Hare Rama, Hare Rama”). 

– Orędzie Bhagawana wygłoszone w sali Sai Śruti w Kodaikanal 4 maja 1997 roku. 

 

 

 

 

Bhagawan pisze dla „Sanathana Sarathi”  
 

Kiedy w lutym 1958 roku Bhagawan Śri Sathya Sai Baba zapoczątkował „Sanathana 

Sarathi”, zaczął także pisać co miesiąc artykuły, począwszy już od pierwszego numeru i 

pisał je bez przerwy do października 1984. Wszystkie te artykuły napisane zostały i 

wydane w postaci książek, które nazwano serią „Wahini”. Dla zaznajomienia 

czytelników z tym, jak pisał je Bhagawan, zamieszczamy tu ręcznie pisane przez Niego 

artykuły - razem z ich tłumaczeniem - które utworzyły szesnastą, a zarazem ostatnią 

książkę z serii „Wahini”, nazwaną „Lila Kajwalja Wahini (Strumień kosmicznej, boskiej 

świadomości). 

Artykuł przedstawiony w tym numerze objaśnia w postaci pytań i odpowiedzi 

głęboką wiedzę Wed. Następne numery „Sanathana Sarathi” przyniosą dalsze artykuły 

z książki „Lila Kajwalja Wahini” w postaci pytań i odpowiedzi. Ponieważ Bhagawan Śri 

Sathya Sai Baba jest Weda Puruszą i Wedy wyłoniły się z niego, nie może być 

większego autorytetu do przedstawiania wiecznych wartości i bezcennych nauk Wed. 

Poszukiwacze duchowi, którzy chcą pojąć prawdziwe znaczenie duchowych prawd 

zawartych w tych najbardziej starożytnych pismach świętych, powinni wielokrotnie 

czytać te artykuły. 

 

Lila  Kajwalja  Wahini 

Sai rozmawia z sadhaką  

Sadhaka: Swami! Spotkałem się z terminem brahma kanda używanym w odniesieniu 

do pewnych tekstów. Co to za teksty? 

Sai: Są to teksty związane z rytuałami ofiarnymi i regułami właściwego postępowania. 

Dotyczą pewnych specjalnych rytuałów i norm moralnych. 
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Sadhaka: A czym są upaniszady? 

Sai: Te święte teksty zasługują na czytelnika, który posiada zdolność rozróżniania, czyli 

wiwekę. Tylko taka osoba może je zrozumieć. Święte pisma głoszą, że są cztery cele 

ludzkiego życia: dharma, artha, kama i moksza, tzn. prawość, dobrobyt, zaspokojenie 

pragnień i wyzwolenie się. Wiedzę można podzielić na wyższą i niższą. Cztery Wedy, 

najwcześniejsze starożytne pisma, dotyczą wiedzy odnoszącej się do trzech pierwszych 

celów, natomiast upaniszady zawierają wyższą wiedzę duchową odnoszącą się do 

najwyższego celu ludzkiego życia – mokszy. 

Sadhaka: Czym jest wedanta? 

Sai: Wedantę tworzą upaniszady. Uczenie się na pamięć Wed jest bezużyteczne, 

natomiast trzeba zrozumieć i w pełni przyswoić sobie wedantę. Bez zrozumienia 

wedanty, sama wiedza zawarta w Wedach nie wystarczy do osiągnięcia spełnienia. 

Sadhaka: Swami! Wedy często określane są słowem śruti; dlaczego? 

Sai: Wedy mają dziewięć nazw. Śruti to jedna z nich. 

Sadhaka: Jakie to nazwy? 

Sai: Śruti, Anuśrawa, Traji, Amnaja, Namamnaja, Ćhandas, Swadiaja, Agama, 

Nigamagama.  

Sadhaka: Każda z tych nazw musi wskazywać na pewną szczególną cechę. Chciałbym 

wiedzieć, jak te nazwy powstały i co znaczą. Proszę, wytłumacz mi. 

Sai: Nazwy te mają swoje głębsze znaczenia. Śruti znaczy to, co zostało usłyszane. Guru 

śpiewa hymn z Wed, uczeń uważnie go słucha i powtarza z taką samą modulacją 

głosu. Ten proces trwa, aż uczeń opanuje dany hymn. Słowo Anuśrawa ma podobne 

znaczenie: to, czego wysłuchano wielokrotnie. Traji znaczy trzy. 

 

 

 

 

Prowadźcie dalej boską misję Bhagawana  
 

N. Ćandrababu Naidu 

 premier stanu Andhra Pradesz  

 

Gdy widzę was wszystkich, przypomina mi się czas, kiedy spotkałem się ze Śri 

Sathya Sai Babą. Jest mi dzisiaj bardzo miło zauważyć, że w tej instytucji jest to samo 

oddanie, ten sam zapał, jak i ten sam poziom energii. Fizycznie nie ma z nami Sai Baby, 
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jednak zawsze jest On z nami. Gdy potrzeba wam przewodnictwa, modlicie się do 

Niego, a On was prowadzi. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Właśnie 

odbyłem szczegółową rozmowę z członkami zarządu Śri Sathya Sai Central Trust. 

Jestem bardzo zadowolony z tego, ile jest u nich poświęcenia. W rzeczy samej jest to 

zadziwiające. Odczuwam wielką satysfakcję. 

Przyjechałem tutaj po małej przerwie. Jednak dzisiaj jest bardzo pomyślny dzień, 

Urodziny Baby. To, że tutaj jestem oznacza, że Baba mnie wezwał, abym lepiej służył i 

pracował z wami wszystkimi. Jego obecność jest wieczna. Każdy musi to zrozumieć. 

Jeśli On nami nie kieruje, nie powinniśmy tutaj być. Dyscyplina, poświęcenie, duch 

jaki widywałem tu w czasie, gdy był w fizycznej postaci... - tego samego ducha widzę 

nawet dziś, nawet w tej chwili. Poszedłem tam, gdzie Baba zwykł spotykać się z nami 

wszystkimi, do tego małego pokoju. Nawet dziś pamiętam, o czym rozmawiałem z 

Nim w tamtym pokoju i jak mnie błogosławił przy jakże wielu okazjach. Pamiętam to 

wszystko. Gdy tam siedziałem, tego samego przeżycia doznaję nawet teraz. Jestem 

przeświadczony, że każdy doznaje tutaj podobnych przeżyć. 

Spuścizna po Bhagawanie Babie  

Pozostawił On bardzo wielką spuściznę. Jestem bardzo szczęśliwy, że nawet dziś, w 

około 120 krajach - nie jednym czy dwóch - ludzie idą za Nim. Niektórzy z nich nie 

znają historii Baby; nie widzieli nigdy Baby. Ale jeśli spytać o Babę, powiedzą „tak, 

tak, wierzymy w Niego”. Oto siła napędowa, jakiej doświadcza się na całym świecie. 

Tak wielu przyjeżdża teraz nowych wielbicieli. My wszyscy mieliśmy z Nim kontakt 

fizyczny. Ale jakże wielu ludzi, którzy nie mają z Nim fizycznego doświadczenia, także 

ma doświadczenia z Nim w czasie rzeczywistym. Oto piękno Jego Przesłania. „Nawet 

gdy mnie tu nie będzie, będę prowadził was, gdy poprosicie o moje kierownictwo” - 

rzekł. Oto przesłanie, jakie zostawił.  

Ma zwolenników w około 120 krajach. Wszyscy oni należą do różnych zawodów i 

warstw społecznych. Są dobrze wykształceni, dobrze im się wiedzie, niektórzy są 

miliarderami. Niektórzy z nich mają znakomity zawód. Zawód może wam dać 

zadowolenie zawodowe, biznes może dać wam zadowolenie finansowe, ale prawdziwe 

zadowolenie daje nam wszystkim jedynie Baba. Czym jest życie ludzkie? Nauczał On 

rzeczywistości w życiu. Nikt nie może zabrać ze sobą pieniędzy ani zawodu. Pamiętana 

na zawsze będzie tylko służba, którą świadczymy. Tego właśnie uczył nas wszystkich. 

Nawet dziś w 700 okręgach naszego kraju są bardzo oddani wielbiciele i jest bardzo 

silna Organizacja Sathya Sai. Jest tak wiele organizacji, które świadczą służbę... 

Wszyscy wszakże czują, że tylko jedna organizacja, Organizacja Sathya Sai pod 

kierownictwem Sai Baby może wykonać bardziej wydajną pracę i dokona cudów za 

życia jej członków.  

Przesłanie Bhagawana o jedności ludzkości  

Wszyscy musimy poświęcić się teraz ponownie Jego misji służenia innym. Zostawił 

nam jeden z najlepszych wzorców, to jest służbę. Uczył nas: „Jest tylko jedna kasta, 
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kasta ludzkości”. Jest to jedyny ośrodek duchowy, do którego przybywają hinduiści, 

chrześcijanie, muzułmanie, wszyscy. Tego właśnie nauczył nas Baba. Nie tylko głosił, 

ale wcielał w życie. Oto piękno tego miejsca. Tutaj nie ma żadnej religii, tu są 

wszystkie religie. Oto najcenniejsza rzecz w Puttaparthi. To właśnie dał nam Baba.  

Znów przytoczę Babę. Powiedział: „Tylko miłość potrafi odsłonić utajoną we 

wszystkich boskość. Miłość to Bóg. Żyjcie w miłości. Miłość żyje dawaniem i 

wybaczaniem, „ja” żyje dostawaniem i zapominaniem. Miłość jest bezinteresownością, 

„ja” to brak miłości. Nie marnujcie życia w pogoni za wąskimi korzyściami „ja”. 

Kochajcie, kochajcie i stawajcie się prawdziwie tym, kim jesteście - ucieleśnieniami 

miłości”. Powiedział też, że Organizacja Sathya Sai założona jest po to, aby umożliwiać 

człowiekowi ponowne odkrycie ścieżki boskości. 

W ten pomyślny dzień przypominam wam wszystkim, że mamy teraz większą 

odpowiedzialność za wieczne podtrzymywanie dziedzictwa po Nim, za przekazywanie 

go przyszłym pokoleniom, ponad granicami na całej kuli ziemskiej, dla lepszego, 

szczęśliwego świata. Wszyscy doznajemy tu boskości Baby, ja mam też swe własne 

doznanie. Tym doświadczeniem musimy dzielić się z innymi. Potem oni także będą 

mieli swoje przeżycia. Ostatecznie, wszyscy musimy prowadzić dalej jego misję. O to 

właśnie chcę was wszystkich prosić. Jestem ufny, bo jest Baba, aby nas prowadzić i 

napędzać, błogosławić, żebyśmy dalej prowadzili Jego misję, nie dla osobistego 

pożytku, ale dla pożytku światowej  społeczności. Jesteśmy tylko posłańcami. 

Musimy ciągle prowadzić tę misję i ciągle nieść to przesłanie. Wtedy wszyscy ludzie 

odniosą korzyść ze spuścizny po Nim.  

Błogie doznanie boskości Bhagawana  

W tamtym czasie widywałem to, że niektórzy przyjeżdżali tu z jakimś problemem. 

Ale gdy tu przybyli, całkowicie zapominali o swoim problemie. Mało tego; jeśli 

zatrzymali się tutaj na cztery czy pięć dni, byli w pełni „naładowani” na nowo; 

znajdowali rozwiązanie swojego problemu. To wielkie osiągnięcie, jakie daje pobyt 

tutaj. Jeśli macie jakiś problem, zostańcie tu dzień czy dwa. Dla znalezienia jakiegoś 

trudnego rozwiązania, bądźcie tu przez tydzień. Wówczas, zapewniam was, Baba 

pobłogosławi was i da wam rozwiązanie problemu. Teraz do was należy znalezienie 

rozwiązania swego problemu. Jeśli będziecie za Nim szli, życie was wszystkich będzie 

pełne znaczenia.  

Życzę wam wszystkiego najlepszego. Ja będę przyjeżdżał bardzo często. Ze swojej 

strony zapewniam wam wszelkie wsparcie jako premier Andhra Pradesz.  

Baba urodził się tutaj jako istota ludzka, chociaż jest wcieleniem Boga. Dał nam 

przesłanie, że jako istoty ludzkie musimy stawiać czoła problemom. Jest to przesłanie, 

które dał bardzo jasno. Ostatecznie jednak, wszystko co chciał założyć, zdołał założyć. 

Nie chcę opuszczać tego miejsca - takiego uczucia teraz doznaję. Oto moje 

doświadczenie. Powinno się zdobywać w życiu szczęście. Gdziekolwiek jesteś, 

cokolwiek robisz, chcesz być szczęśliwy. Jednak szczęście przyjdzie tylko z duchowością. 
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Właśnie to odsłonił nam Baba.  

Widzę to środowisko w całej rozciągłości. Zaiste, wspominam dawno minione dni. 

Pojawia się we mnie tak dużo energii, oddania, jak i szczęścia... Kiedy tylko będę miał 

jakiś problem, będę przyjeżdżał tutaj; gdy będę popadał w zmęczenie, przyjadę tu, żeby 

się „naładować” i przyjąć boskie błogosławieństwa Baby. Będę przyjeżdżał tu bardzo 

często, aby otrzymywać błogosławieństwa do robienia dobrych rzeczy w 

społeczeństwie. Jestem przeświadczony, że my wszyscy możemy razem poprowadzić 

dalej Jego misję.  

– Z przemówienia Śri N. Ćandrababu Naidu, premiera stanu Adhra Pradesz, wygłoszonego  

23 listopada 2018 roku, gdy był gościem głównym obchodów 93. Urodzin Bhagawana.  

 

 

 

 

Najpierw Bóg stoi w pewnej odległości, przyglądając się twoim wysiłkom, jak 

nauczyciel, który stoi z boku, gdy uczeń pisze odpowiedzi na pytania. Kiedy pozbywasz 

się przywiązania do materialnego świata i zwracasz się ku czynieniu dobra, Bóg 

przychodzi zachęcająco blisko. Jest jak bóstwo słoneczne, które stoi, czekając na 

zewnątrz zamkniętych drzwi, jak służący, który pozostaje na swoim miejscu. Nie 

oznajmia swojej obecności ani nie puka do drzwi. Po prostu czeka. Ale kiedy Pan 

otwiera drzwi choćby trochę, słońce od razu spieszy do środka i wypędza ciemność. 

Kiedy prosisz Boga o pomoc, jest On dokładnie obok ciebie z rękami wyciągniętymi, 

aby ci pomóc. Wszystko, czego ci potrzeba, to wybór, aby modlić się do Boga i mądrość, 

aby pamiętać o Bogu.  

– Baba 

 

 

Życie pod życzliwą opieką Swamiego  

Nidadawolu Suri Babu 

 

 Miałem wówczas 11 lat. W tamtych czasach, w święto Widźaja Dasami było też 

Święto Huśtawki, podczas którego Swami siedział na ozdobnej huśtawce. Z takich 

okazji ojciec występował z burra kathą [rodzaj sztuki ludowej]. W roku 1969 ojciec 

ułożył i wykonał następującą pieśń w telugu: 

Wujjala lugawajja maa Baba ujjala lugawajja... 
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Wejjendla tapah phalamo wajjaramulu ćuda 

(Kołysz się, Swami! Nasz drogi Swami! Kołysz się! W wyniku naszej pokuty 

prowadzonej przez tysiąc lat, zostaliśmy obdarzeni oglądaniem (Twoich) ruchów 

pełnych wdzięku).  

Święto Huśtawki 

Gdy ojciec śpiewał tę pieśń, Swami zszedł z huśtawki i wszedł do wewnętrznego 

pokoju. Ojciec przestał natychmiast śpiewać i poszedł za Nim. Swami spojrzał nań i 

rzekł: „Aćjuta Ramaiah! Za chwilę będę z powrotem. Idź i śpiewaj dalej”. Ojciec wziął 

Go za rękę i błagał: „Nie, Swami! Ułożyłem tę pieśń po to, żeby wykonać ją przed 

Tobą. Śpiewam ją po raz pierwszy. Po co mam śpiewać, jeżeli jej nie słuchasz, Swami?”. 

Przychylając się do jego prośby, Swami wrócił na scenę i usiadł na huśtawce.  

Uważam, że zdarzenie to jest doskonałym przykładem miłości Swamiego do mego 

ojca. W owych czasach przybywali, aby być świadkami Wujjala Utsavam, wielbiciele z 

40-50 pobliskich wsi. Swami mawiał: „Aćjutha Ramaiah! Wszyscy ci ludzie przychodzą 

tylko po to, żeby cieszyć się twoją burra kathą”, a ojciec odpowiadał: „Śpiewam tylko 

po to, aby wysłuchał jej Swami”.  

Jeśli chodzi o burra kathę, ojciec zawsze ściśle przestrzegał dyscypliny. Na 

okoliczność obchodów Srebrnego Jubileuszu Głównego Banku Spółdzielczego w 

Radźamahendrawaram przewidziano występ ojca. Na scenie siedział premier. Ojciec 

wykonał burra kathę nie spojrzawszy na niego ani razu. Przez cały czas patrzył jedynie 

na widownię. Gdy później ktoś zarzucił mu to, odrzekł: „Ja zawsze występuję dla 

widowni”. W odniesieniu do Swamiego mawiał: „Swami! Występuję tylko dla Ciebie, 

a nie dla ludzi”. Kiedykolwiek wspomnimy bezgraniczną miłość, jaką Swami obdarzył 

naszą rodzinę, ogarnia nas pokora i uniesienie, odnośnie naszego wyjątkowego 

szczęścia. Nasza rodzina doświadczyła wielu cudów jako dowodów na wszechmoc i 

wszechobecność Swamiego.  

 

Swami nigdy cię nie opuści ani nie zapomni  

Ojciec służył jako przewodniczący Komitetu Utsawa Thjagaradża w 

Radźamahendrawaram. Jego występ niezmiennie kończył obchody świąt każdego 

roku. W świętach tych zwykli uczestniczyć Śri Mangalampalli Balamuralikriszna, 

Śrirangam Gopalaratnam, Śri Nedunuri Krisznamurthy, Śri Nukala Ćinna 

Sathyanarayana i inne sławne osoby. Obchody te odbywały się na scenie, wzniesionej 

przed Świątynią Siwy, sąsiadującej z domem Śri Nidamarthi Sathyam przy 

skrzyżowaniu w Innispet w Radźamahendrawaram. Na pierwszym spotkaniu ze 

Swamim ojciec poprosił Go, aby odwiedził Radźamahendrawaram i pobłogosławił te 

obchody. Skończywszy swoje boskie orędzie, Swami zapytał ojca: „Bangaru! Jak 

podobało ci się mój dyskurs?”. Słyszałem te słowa z bliska. Pojąłem wtedy, że Swami 

schodzi naturalnie do naszego poziomu.  

„Co znaczy zejście Boga? Zejście Boga na świat i do poziomu istot ludzkich, 
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powodowane jest miłością i współczuciem” - mówi Bhagawan. On naprawdę schodzi 

do naszego poziomu i działa jak ktoś spośród nas. Później przez prawie dziesięć lat, 

przychylając się do prośby ojca, Swami przyjeżdżał do Radźamahendrawaram i 

wygłaszał boskie orędzie podczas obchodów upamiętniających Thjagaradżę. W jednym 

ze swoich listów do mego ojca Swami oznajmił: „Aćjutha Ramaiah! Jestem bardzo 

zadowolony z przygotowań poczynionych dla wielbicieli. Piszę ten list w pośpiechu, bo 

jestem zajęty. Napiszę ponownie w wolnej chwili. Czegóż więcej mogę pragnąć, jak 

tylko szczęścia swoich wielbicieli? Swami nigdy nie zostawi was ani nie zapomni o 

was”. I ten ostatni wiersz był przez Niego podkreślony.  

Zaiste Swami szanował ziemską etykietę, zwyczaje i normy - oraz stosował się do 

nich - dużo bardziej niż my, ludzie. Szanując nasze formalności, Swami przychodzi do 

naszego domu, zapewnia pociechę i rozwiązuje nasze problemy. Jeśli wielbiciel 

zapomniałby o myśleniu o Swamim, mogłaby to być najboleśniejsza chwila w jego 

życiu! Swami w każdej chwili przygląda się nam. Jest z nami w każdym czasie. Na co 

przydają się różne obrzędowe nabożeństwa, jeżeli przestajemy patrzeć z miłością na 

Swamiego?  

Ponieważ dalej wykonywaliśmy burra kathę, nawet po śmierci ojca, ludzie bardzo 

rozkoszują się słuchaniem wykonywanym przez nas pieśni Swamiego. W ten sposób 

utrzymuje się silna więź między naszą rodziną, Swamim, pieśniami nabożnymi Sai i 

społeczeństwem.  

Pewnego razu ojciec był w Puttaparthi. Matka pojechała za nim wraz ze służącą. 

Swami wezwał te dwie kobiety na spotkanie. Kiedy ojciec próbował pójść za nimi do 

pokoju rozmów, Swami powstrzymał go, mówiąc: „Ciebie nie wezwałem; wróć”. W 

pokoju rozmów Swami spytał te dwie panie, dlaczego pojechały za Aćjuthą 

Ramaiahem bez jego wiedzy. Służąca śmiało odrzekła: „Swami! Śri Aćjutha Ramaiah 

ma ośmioro dzieci. Zawsze oddaje się tylko śpiewaniu! Nigdy nie dba o to, aby 

oszczędzać pieniądze. Wydaje wszystko, co zarabia, nie troszcząc się o przyszłość 

rodziny”. Swami wezwał wtedy Aćjuthę Ramaiaha do pokoju i rzekł mu z uśmiechem 

przed tymi dwiema kobietami: „Patrz! Nawet twoja służąca martwi się o twoją rodzinę! 

Nie powinieneś zaniedbywać swoich obowiązków wobec rodziny”. 

W ostatni dzień swojego życia, przed świtem, ojciec wstał z łóżka, aby posłuchać 

nagar sankirtanu, wrócił i wydał ostatnie tchnienie. Związek pomiędzy Bogiem a Jego 

wielbicielem jest rzeczywiście wyjątkowy.  

Parę miesięcy przed śmiercią ojca poproszono go, jak zwykle o występ podczas 

nadchodzących dorocznych obchodów Thjagaradży. Powiedział organizatorom: „Tym 

razem nie ja. Teraz moje dzieci są w pełni przygotowane do wykonywania burra kathy. 

Proszę, dajcie im szansę”. Swój dziewiczy występ mieliśmy 2 tygodnie po śmierci ojca.  

Do Puttaparthi dotarliśmy na trzy dni przed świętem Widźaja Dasami w 

październiku 1970 roku, z przeświadczeniem, że Swami jest naszą jedyną ucieczką! W 

pierwszy dzień Swami spojrzał na nas, gdy siedzieliśmy w rzędzie darszanowym. 
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Później przez trzy dni na nas nie spojrzał. Zaczęliśmy martwić się o nasze widoki na 

wystąpienie przed Swamim z burra kathą. Nie mieliśmy pieniędzy nawet na podróż 

powrotną.  

Dowiedziawszy się, iż Swami dokona uroczystego otwarcia nowego budynku 

Szpitala Ogólnego, pospieszyliśmy w tamto miejsce i usadowiliśmy się w strategicznym 

miejscu. Przecinając wstęgę, Swami spojrzał na nas i pobłogosławił nas słodkim 

uśmiechem, który wzmocnił naszą podupadłą pewność siebie.  

Tego samego wieczora Swami wezwał kilku spośród starszych członków zarządu 

aszramu i chciał wiedzieć, czy te młode dzieci Aćjuthy Ramaiaha - nowicjusze - są w 

stanie śpiewać przed wielkim tłumem. Nikt ze starszych nie wiedział na pewno, jakie są 

nasze zdolności. Swami polecił im jednak: „Niech zaśpiewają jutro”. Nasz zespół burra 

kathy składał się z mojej siostry jako głównej wykonawczyni, brata jako osoby 

zapowiadającej i objaśniającej oraz mnie, jako komika przerywającego i zadającego 

pytania.  

Następnego dnia przedstawiliśmy „Srinivasa kaljanam” (Pomyślne zaślubiny Pana 

Wenkateśwary) w hali Purnaćandra. Dzięki łasce Swamiego wszystko poszło dobrze. 

Swami wyraził zadowolenie z mojego poczucia humoru i pobłogosławił nas 

sposobnością wykonywania burra kathy przez sześć kolejnych lat.  

Uprowadzenie mnie i ratunek Swamiego  

Pragnę opowiedzieć pewne zdarzenie, będące znakiem współczucia Swamiego dla 

naszej rodziny. Ojciec posłał mnie do szóstej klasy koledżu w Radźahmundry. Aby 

uniknąć okrążania muru okalającego szkołę, jacyś psotni studenci zrobili dziurę w 

murze. Ja również wchodziłem do szkoły przez tę dziurę. Pewnego dnia, gdy 

przechodziłem przez dziurę, ktoś nagle nakrył mi głowę maską, przez co straciłem 

oddech i upadłem nieprzytomny.  

Gdy odzyskałem przytomność, stwierdziłem, że jestem w pociągu, który jechał 

wówczas przez most na rzece Godawari. Patrząc na osobę strzegącą drzwi, 

przestraszyłem się. Podszedłem do człowieka, który był jedynym pasażerem. 

Mężczyzna dodał mi otuchy, a potem krzyknął na tamtego łotra, który uciekł, gdy tylko 

pociąg dotarł do stacji w Kowwur. Mężczyzna dowiedział się ode mnie szczegółów i 

zabrał mnie do domu mojego szwagra w Kowwur.  

W tamtym czasie mój starszy brat uczył się w Szkole Wedyjskiej Swamiego w 

Puttaparthi. Swami wezwał go i rzekł: „Dziś rano twój brat został porwany przez 

niegodziwców. Swami uratował go i przekazał twojej siostrze”. Podobne zdarzenie 

wydarzyło się podczas następnych wakacji. Nasz dom był położony blisko świątyni 

Śiwy na brzegu Godawari. Pewnego dnia bawiłem się koło rzeki. Znowu narzucono mi 

maskę i wpakowano do jutowego worka. Po chwili usłyszałem głos, mówiący: „Widzę, 

że coś się rusza w tym worku”. Drugi głos odrzekł: „W środku są koguty i kury, proszę 

pana!” Pierwszy głos zażądał: „Otwórz go!”. Był to ten sam stary łotr, który mnie 

porwał wcześniej. Policjant zabrał mnie wtedy do maszynisty pociągu i poprosił go, 
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aby wysadził mnie na stacji w Kowwur. Tym razem również Swami powiadomił 

mojego brata o moim porwaniu i ratunku.  

W dzień naszego pierwszego występu w hali Purnaćandra brat przedstawił mnie 

Swamiemu i rzekł: „Swami! To jest ten chłopiec, który został porwany”! Swami odrzekł 

wówczas: „Nie raz, ale dwa razy Swami uratował go i bezpiecznie zabrał do domu”. 

Wydarzenie to jest przykładem wszechobecności Swamiego. Niepotrzebnie martwimy 

się, bo Swami troszczy się o każdą naszą potrzebę, o każdym czasie!  

Potoki boskiej łask 

Gdy ojciec umarł wkrótce po ustaleniu zaślubin mojej siostry, czy wiecie, jakie 

polecenia Swami wydał osobom funkcyjnym Organizacji Sai ze Wschodniej Godawari? 

Poprosił, aby przygotowali wszystko, co stosowne do zaślubin i zapewnili, żeby nasza 

rodzina nie wydała ani rupii. Rzeczywiście, przeprowadzili ślub w naszym własnym 

domu, z wielką pompą. Swami zapewnił wszystko, włącznie z jedwabnymi sari, świętą 

mangal sutrą (złotym naszyjnikiem, mającym dwa złote dyski), złotym naszyjnikiem, 

srebrnym talerzem do obmycia stóp pana młodego, srebrnym kubkiem i wieloma 

innymi rzeczami. Po pewnym czasie stało się tak, że wszystkie te rzeczy zostały 

skradzione i co zaskakujące, odzyskana została tylko mangal sutra.  

Moja młodsza siostra wstaje wczesnym rankiem i wypowiada codziennie Sai Gajatri. 

Rozpoznano u niej ostrego raka piersi. Lekarze powiedzieli, że jakiekolwiek leczenie 

lekarstwami jest bezcelowe, bo wkrótce umrze. Było to siedem lat temu. Z łaską 

Swamiego i dzięki skuteczności wypowiadania Sai Gajatri, odzyskała normalne 

zdrowie. Dr Raghuram, który ją operował, mówi dobitnie, że to wypowiadanie Sai 

Gajatri wyratowało ją ze szponów raka.  

Niemożliwością jest opowiedzieć, jak Swami na niezliczone sposoby ochrania naszą 

rodzinę. Ja przez cały czas modliłem się do Swamiego: „Niech nasza rodzina nie 

popadnie w niedolę. Obyśmy nie byli w życiu zadłużeni u nikogo!”. Swami rzeczywiście 

spełnił te życzenia. Oto jak Swami wlewa pewność siebie w swoich wielbicieli! Jedynie 

Śri Sathya Sai potrafi ją dać. Nie ma innego schronienia niż Swami!  

– Autor jest wieloletnim wielbicielem Sai i wykonawcą burra kathy z Radźamahendrawaram w 

Andhra Pradesz.  

 

Sankranti oznacza wewnętrzną przemianę  

Przesłanie Bhagawana na Święto Sankranti  

 

„Sankranti przyczynia się do umysłowej przemiany. Oświeca umysły ludzi. 

Powoduje rozwijanie się wewnętrznych uczuć. Wywołuje przejawianie się w każdym 

niewidocznej atmy. Sankranti brzemienne jest w tak ogromne znaczenia. Wpływa nie tylko 
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na umysł, ale również na siły przyrody. Przyroda to projekcja umysłu. Mano mulam idam 

dźagat (umysł jest podstawą całego świata). Gdy umysł będzie zwrócony ku sercu, a 

serce będzie napełnione boskością, umysł przestanie być źródłem kłopotów” - rzekł 

Bhagawan w orędziu 15 stycznia 1996 roku.  

 

Ucieleśnienia miłości!  

Święta Bharatijów są pełne wewnętrznego znaczenia, dodają błogości, nie są 

ostentacyjnymi widowiskami. Każde święto ma swe własne, wyjątkowe znaczenie. 

Droga słońca na północ  

Od dnia Sankranti począwszy, słońce wyrusza w drogę na północ. Co oznacza północ? 

Uważana jest za kierunek prowadzący do mokszy (wyzwolenia). Mówi się, że słońce rusza 

ku Himaćali. Himaćala składa się z dwóch słów: hima + aćala. ‘Hima’ oznacza to, co jest 

białe jak śnieg. ‘Aćala’ jest tym, co jest mocne i nie do zachwiania. Jakiego miejsca 

dotyczy ten opis? To obszar serca. Do serca, które jest czyste i stałe, wkracza słońce 

buddhi (rozumu). Nie ma potrzeby podejmowania podróży w świecie zewnętrznym. 

Uttarajana (ruch słońca na północ) oznacza kierowanie rozumu ku sercu. Jedynie 

błogość doświadczana we własnym wnętrzu jest dla człowieka prawdziwą błogością. 

Wszystkie inne przyjemności, zewnętrzne i zmysłowe, są krótkotrwałe. Jedynie zasada 

atmiczna jest czysta, trwała i nieskończona. Nazwano ją siedzibą mokszy (wyzwolenia). 

Podróż do mokszy nazywana jest poszukiwaniem wyzwolenia. Sankramana jest tym 

czasem, w którym prowadzi się wewnętrzną podróż do czystego, niesplamionego serca. 

Tak jak słońce rusza w drogę na północ, Sankranti jest dniem, w którym powinno się 

skierować rozum ku atmie dla uświadomienia sobie jaźni.  

Weda oznajmiła, że Uttarajana to święty okres. Wielki wojownik Bhiszma leżąc na 

łożu ze strzał czekał 56 dni na nadejście Uttarajany, aby zakończyć życie. Purany 

twierdziły, iż ktokolwiek umrze w dzień Uttarajany, osiągnie wyzwolenie.  

Wewnętrzne znaczenie świąt 

W ruchu słońca w zodiaku z jednego domu do drugiego najważniejsze jest wejście w 

znak koziorożca. Koziorożec to znak pokoju i zadowolenia. Według kalendarza 

gregoriańskiego, Sankranti zaczyna się 13 lub 14 stycznia i przynosi pewien rodzaj 

umysłowego i fizycznego spokoju.  

W okresie tym gospodarze i inni pracujący na roli cieszą się odpoczynkiem. Gospodarze 

czują się swobodnie, radując się owocami swoich prac. Spichrze mają napełnione 

wszelkiego rodzaju ziarnem. Innego okresu odpoczynku gospodarze nie mają. Podczas 

tego miesiąca gospodarze cieszą się spokojem umysłu i ciała. Niewielu ludzi 

pojmuje prawdziwe znaczenie świąt takich jak Sankranti. Człowiek przez 

przyjemności fizyczne nie może uzyskać trwałej błogości. Musi odkryć źródło tej 

błogości wewnątrz siebie. Sankranti umożliwia dokonanie człowiekowi tego odkrycia, 

tak jak ktoś, kto mając okulary na czole szuka ich wszędzie i ku swej radości odkrywa, iż 

były z nim przez cały czas.  
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Boskość nie jest gdzieś indziej. Mieści się w sercu człowieka. Stąd też człowiek 

szukający boskości w swoim sercu, zbawia sam siebie. Potem osiąga wyzwolenie. 

Wszystkie zewnętrzne ćwiczenia duchowe mają jedynie wartość tymczasową. Powinno 

się uwewnętrzniać je, aby doświadczać trwałej błogości. Wszystkie ćwiczenia 

umysłowe także pozostawiają serce niewzruszonym. W dziewięciu ścieżkach oddania, 

począwszy od słuchania świętych rzeczy, a kończąc na atmaniwedanam (poddaniu się 

atmie), najważniejsza jest ta ostatnia. Po atmaniwedanam nie ma potrzeby żadnego 

innego wysiłku.  

Napełniaj życie boskimi myślami 

Sankranti wzywa do pełnego poddania się. Sankranti ma związek z całą ludzkością. Czy 

ludzie to sobie uświadamiają czy też nie, Sankranti ożywia w każdym poczucie szczęścia.  

Sankranti przyczynia się do umysłowej przemiany. Oświeca umysły ludzi. Powoduje 

rozwijanie się wewnętrznego uczucia. Wywołuje przejawianie się w każdym niewidocznej 

atmy. Sankranti brzemienne jest w tak ogromne znaczenie. Wpływa nie tylko na umysł, ale 

także na siły przyrody. Przyroda jest projekcją umysłu. Umysł to pan zmysłów. Kiedy 

panuje się nad zmysłami, panuje się nad umysłem. Do Madhawy (Boga) dotrzeć może 

jedynie pan umysłu. 

Ludzie od narodzin do śmierci są dziś trapieni całą masą kłopotów. Jak pośród tego 

morza kłopotów mogą mieć nadzieję na szczęście? Muszą zmienić swoje widzenie, myśli, 

słowa i zachowanie. Oto znaczenie Sankramany. Jeśli nie oczyścisz się, czy może ci 

pomóc dowolna] liczba Sankranti?  

– Wybrane z orędzia Bhagawana wygłoszonego podczas święta Sankranti 15 lutego 1996 roku. 

 

 

 

Sprawozdanie  

Święte obchody Bożego Narodzenia  

 

Święto Bożego Narodzenia obchodzono w Prasanthi  Nilajam z wielką pobożnością 

i uroczyście. Uczestniczyło w nim wielu zagranicznych wielbicieli. W dniach 24-26 

grudnia odbyło się dużo zajmujących występów muzyczno-kulturalnych. Tematem 

tegorocznych obchodów było „Jednoczcie się i służcie”. Miejscem uroczystości była hala 

Sai Kulwant, pięknie przystrojona różnymi ozdobami, w tym choinkami, gwiazdami, 

chorągwiami i światełkami. W nocy urzekająco wyglądały barwne światła na wielu 

budynkach. Oprócz występu z kolędami w wykonaniu Międzynarodowego Chóru i 

Międzynarodowego Chóru Dziecięcego oraz studentów Instytutu Wyższej Wiedzy Śri 

Sathya Sai, były wnikliwe przemówienia wybitnych mówców, Boskie orędzie 
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Bhagawana Śri Sathya Sai Baby oraz budzące natchnienie przedstawienie teatralne 

„Życie Edmunda Hillary'ego”. 

Międzynarodowy Chór Bożonarodzeniowy 

Wielkim początkiem obchodów gwiazdkowych w Prasanthi  Nilajam było 

wykonanie kolęd 24 grudnia przez Międzynarodowy Chór, złożony z 270 śpiewaków i 

muzyków z 35 krajów. Przez blisko godzinę, z sercami pełnymi oddania, wykonywali 

pieśni nabożne i kolędy. Ich błogi śpiew wysławiający chwałę Pana objął 18 utworów, 

m.in. „Angels’ Carol”, „What Child is this?”, „You are my safest place”, „Jingole Bell  

Pierwszym występem w święty dzień 25 grudnia był pełen uczucia śpiew kolęd od 
godz. 6.30 do 7 rano w wykonaniu wielkiej liczby wielbicieli w pięknie ozdobionej hali 
Sai Kulwant. Kolędy te, prowadzone przez wielbicieli z Nowej Zelandii, obejmowały 
siedem wybranych utworów, w tym „Silent Night”, „Mary did you know?”, i „We 
Three Kings”. 
 

Koncert studentów  

Następny program rozpoczął się o 8 rano śpiewem Wed, po którym nastąpiły 

występy muzyczne uczniów oraz studentów placówek oświatowych Bhagawana. 

Najpierw uczniowie Szkoły Podstawowej Śri Sathya Sai zagrali na skrzypcach pieśni 

nabożne i kolędy, po czym studenci Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai zagrali 

koncert muzyki orkiestrowej. Później ci sami studenci wykonali wiele kolęd, 

przeplatanych wnikliwą rozmową dwóch studentów, ukazującą znaczenie i chwałę 

Bożego Narodzenia. Gdy studenci zaśpiewali „Jingle Bells”, pojawiło się wielu 

Świętych Mikołajów, rozdając czekoladki i szerząc radość. Wszystkie te trzy występy 

uczniów i studentów złożyły się zaiste na wspaniałą ucztę melodii, muzyki i radości dla 

wszystkich. 

Wydarzenia wieczorne rozpoczął uroczysty pochód dzieci, który około godz. 5 

wkroczył do Sai Kulwant. W tym roku tematem była szczególna procesja Lucii. Na Salę 

weszło 56 dzieci, ubranych jak anioły; wiódł je Anioł Lucia, mający na głowie koronę z 

płonącymi świeczkami. Śpiewając piękny chorał gregoriański oddały cześć Dzieciątku 

Jezus, które położone było do snu u podstawy olbrzymiej świecy przed Samadhi 

Bhagawana. Potem dzieci zajęły swoje miejsca i utworzyły Chór Dziecięcy.  

Następnie odbyło się bardzo kształcące przemówienie dr Edelio Sancheza Pereza z 

Miami w Stanach Zjednoczonych, który mówił w przedmiocie „Przesłanie Jezusa i 

Sathya Sai”. Przytaczając nauki Jezusa Chrystusa i Bhagawana Baby, uczony mówca 

zauważył, że obaj pokazali ludzkości ścieżkę miłości, współczucia i poświęcenia. 

Podkreślił, iż człowiek powinien osiągnąć cel, jakim jest wyzwolenie, stosując 

uniwersalne nauki Jezusa i Bhagawana.  

Międzynarodowy Chór Dziecięcy  

Prawdziwy duch Bożego Narodzenia zajaśniał, gdy 56 dzieci z 18 krajów zaśpiewało 

pieśni nabożne i kolędy w językach wielu krajów, mianowicie Danii, Indii, Kanady, 

Australii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, Izraela, innych krajów Europy i RPA. 
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Wśród tych pieśni, wykonanych przez Dziecięcy Chór Gwiazdkowy, znalazły się: 

Mahamritjundźaja Mantra, „Huron Carol”, „Heal the World”, „Angels we have heard 

on High”, „My sweet Lord”. 

Boskie orędzie Bhagawana 

Potem odtworzono boskie orędzie Bhagawana Baby, w którym opowiedział On 

różne zdarzenia z życia Jezusa i rzekł, że Bóg jest jeden, choć ludzie nazywają Go 

różnymi imionami. Podobnie, mogą być różne religie, ale ścieżka jaką wszystkie one 

pokazują, jest jedna - rzekł. Orędzie Bhagawana zakończyło się pieśnią Love is my form 

(Miłość mym kształtem) zaśpiewaną złotym głosem Bhagawana.  

Uroczystości 26 grudnia otworzył krótką mową Śri Tom Lahey, przewodniczący 

Komitetu Obchodów Bożego Narodzenia, który dał wyraz głębokiej wdzięczności dla 

Bhagawana Baby za sposobność obchodzenia tak wspaniale Bożego Narodzenia w 

Prasanthi  Nilajam. Podziękował też Śri Sathya Sai Central Trustowi i różnym 

wydziałom aszramu za pomoc i współpracę. Wyraził szczególne podziękowania za 

wspaniałe dekoracje przygotowane przez wielbicieli z Nowej Zelandii.  

Po tym wystąpieniu o swoich doświadczeniach mówiła Evelyn Kaneppi z Estonii – 

o tym, jak prowadzi swą cudowną podróż do Sai i uświadamia sobie moc i chwałę 

Boskości. Słuchacze mieli wspaniałe przeżycia, gdy po przemówieniu zaśpiewała 

melodyjnym głosem siedem pięknych pieśni.  

 

Przedstawienie teatralne - Życie Edmunda Hillary'ego  

Ostatnim punktem programu było budzące natchnienie przedstawienie teatralne 

o życiu Edmunda Hillary'ego, pierwszego człowieka, który - wraz z szerpą Tenzingiem 

Norgajem - zdobył Mount Everest. Wykonane przez uczniów Wychowania Duchowego 

Sai z Nowej Zelandii, naświetliło pięknie, jak stanowczość i siła woli potrafią pomóc 

człowiekowi w dotarciu na najwyższy szczyt życia. Znakomita gra aktorska dzieci, dobre 

dialogi i choreografia, nowatorskie rekwizyty i wsparcie multimedialne na ekranie 

sprawiły, iż było to przedstawienie najwyższej jakości. Następnie odbyły się bhadźany, 

zakończone arati, które zakończyły świąteczny program.  
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Blask boskiej chwały 

PO PROSTU LEKARSTWO 
B.V. Ramana Rao  

 

Trwało święto Dasara w 1974 roku. W dzień Widźaja Dasami zgromadziło się w 

hali Purnaćandra ponad 25 tysięcy bhaktów, podczas gdy na zewnątrz stało dwakroć 

tylu. Było około tysiąc dwieście osób - wolontariuszy Sewa Dal zajętych 

kontrolowaniem tych tłumów. Była to końcowa sesja siedmiodniowej Jadźni, mającej 

uwieńczenie w Purnahuti, obrzędzie, w którym Baba uczestniczył stwarzając garść 

drogocennych kamieni i wrzucił je w święty ogień. Kapłani śpiewali mantry i 

wykonywali Homam na podwyższeniu. Wszystkie oczy gorliwie czekały na wejście 

Baby w królewsko wspaniałej procesji z Sai Gitą [słonicą] na czele, idącą przed 

trębaczami i studentami śpiewającymi hymny wedyjskie i bhadźany. Baba miał iść 

powoli w tej procesji ku podwyższeniu, błogosławiąc z uśmiechem tłum wielbicieli.  

Właśnie wtedy około czterdziestu wyznawców spróbowało, popychając 

łokciami wolontariuszy, zająć część chodnika, która miała być pusta - dla procesji. 

Dziesięciu z nich wdarło się na ten obszar, a ja natychmiast, wraz z innymi 

wolontariuszami, rzuciłem się do działania, aby ich usunąć. Jakiś osiemnastolatek 

zaprotestował mówiąc, że siedzi tam od półtorej godziny i nie jest jednym z tych, co 

naruszyli porządek. Procesja już wyruszyła z Mandiru. Straciłem cierpliwość dla tego 

nieugiętego chłopaka i wypchnąłem go siłą, prowokując tłum, który ruszył. Upadłem, 

a na mnie upadło czterech czy pięciu ludzi. Zostałem posiniaczony i odniosłem ranę 

głowy. Moi współbracia z Sewa Dal wyratowali mnie, zanieśli na ławkę za sceną i 

pobiegli po lekarza. Kręciło mi się w głowie. Wedyjskie hymny i oklaski osiągnęły 

apogeum, wskazując na obecność Baby na podwyższeniu. Czułem senność i mgliście 

pamiętałem przybycie doktora.  

 Nim wróciłem do zmysłów, orędzie Baby i bhadźany skończyły się. Po arati, 

kiedy Baba był już za kurtyną, wydając polecenie rozdania prasadam, prof. Kasturi 

powiedział Mu, że jestem ranny i leżę. Baba nie patrząc na mnie rzekł: „Dobrze. Na to 

właśnie zasłużył złym traktowaniem niewinnego chłopca, który spokojnie i cierpliwie 

czekał tam od blisko dwóch godzin”. 

Dwa dni po Widźaja Dasami Baba rozdawał prasadam i udzielił 

błogosławieństw wszystkim wolontariuszom. Ja byłem w stanie wstać dopiero po 

czterech dniach, wciąż z opatrunkiem na prawej ręce. Miałem na sobie chustę 

wolontariusza i odznakę, siedziałem z przodu przez cztery dni, ale Baba na mnie nie 

spojrzał. Powróciłem do Hyderabadu, zraniony i niepocieszony.  

Baba wie, jak bardzo oddany był tamten chłopak i jak musiał być wytrącony z 

równowagi, gdy został wyrzucony. Oczywiste jest, że przygląda się każdemu z tysięcy 

swoich wielbicieli takąż samą liczbą oczu. Mimo to, gdy nałożyłem na siebie szal i 
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oznakę wolontariusza, umysł zaciemnił mi pewien rodzaj dumy i pozbawił mnie 

cierpliwości i rozwagi. Baba zna lekarstwo na tę chorobę, nie będącą rzadkością wśród 

wolontariuszy Sewa Dal.  

– Wybrane z „Love is My Form” pióra Śri B.V. Ramany Rao. 

 

 

 

Chinna katha /Przypowieść/  

 

Dobro i zło tkwią w uczuciach człowieka 
 

 Swami Wiwekananda poszedł raz pieszo do pewnej wioski, aby wygłosić 

orędzie. Po drodze ujrzał osobę leżącą bez przytomności na ziemi. W międzyczasie 

przyszło tam dwóch złodziei, zobaczyli tego człowieka, zatrzymali się na parę chwil i 

ruszyli w swoją drogę. Jeden z nich powiedział do drugiego: „To złodziej jak i my, co 

całą noc spędził na złodziejstwie, a teraz, upiwszy się, leży nieprzytomny”. Swami 

Wiwekananda usłyszawszy to zatrzymał się w ukryciu, aby zobaczyć, co będzie się 

działo. 

Wkrótce przyszedł inny człowiek. Widząc tę osobę leżącą na ziemi, z wielkim żalem 

zauważył: „Biedaczysko! Też cierpi na podobne ataki jak ja i teraz leży nieprzytomny”. 

Powiedziawszy to, poszedł dalej.  

Po jakimś czasie przyszedł człowiek, który wyrzekł się świata. Spojrzał bacznie w 

twarz nieprzytomnego człowieka i rzekł z wielką radością: „Ach! Jak szczęśliwy jest ten 

człowiek, który doznaje właśnie nieopisanej błogości nirwikalpa samadhi (najwyższej 

świadomości)! To wyjątkowe szczęście służyć takiej szlachetnej duszy.” To mówiąc, 

zaczął masować jego ciało.  

 Swami Wiwekananda widział to wszystko i usłyszał zdania różnych ludzi. Z 

doświadczenia tego wyciągnął wniosek: dobro i zło tkwią w uczuciach ludzi, nie na 

zewnątrz.  

 

Boskość ma dwa oblicza: Rudry (niszczyciela zła) i Bhadry (dobroczynne).  

Bóg spełnia te twoje pragnienia, które przyniosą ci dobro.  

Nie spełni tych, które są dla ciebie szkodliwe. 

- Baba 
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UROCZYSTOŚCI W PRASANTHI NILAJAM  
 

Doroczne spotkanie „Widja Wahini”  

 1 grudnia 2018 odbyło się w Prasanthi  Nilajam doroczne spotkanie Widja 

Wahini Śri Sathya Sai. Uroczystość rozpoczęła się mową wprowadzającą Karuny 

Munszi, kierowniczki Widja Wahini Śri Sathya Sai, która przedstawiła ogólnie 

podstawowe zasady Widja Wahini i opisała, jak to przedsięwzięcie, rozpoczęte przez 

Bhagawana w 2010 roku, dało nauczycielom Widja Wahini - poprzez 

najnowocześniejszą technologię - możność wnikliwego i przyjaznego nauczania 

uczniów nawet w najodleglejszych częściach Indii oraz polepszania jakości kształcenia 

w szkołach uczestniczących w tym przedsięwzięciu. Uroczyście wyrażono uznanie 

firmom zapewniającym wsparcie techniczne oraz wspierającym placówkom 

oświatowym. Następnie odbyła się promocja dwóch książek: „Sai widja sampurna 

widja” i „Lekcji doradztwa”, później zaś uczniowie szkół Widja Wahini przedstawili 

piękny program kulturalny, obejmujący melodyjne pieśni nabożne, porywające tańce 

oraz teatralne przedstawienie taneczne o nazwie „Atmawiswasa”. Zobrazowane 

opowieściami o kilku postaciach, takich jak Ekalawja i Ardźuna z eposów, 

przedstawienie to ukazało, jak wiara w siebie może prowadzić do uświadomienia sobie 

jaźni - ostatecznego celu życia.  

Pielgrzymka z Kadapy 

 Ponad dwa tysiące wielbicieli przybyło w pielgrzymce do Prasanthi  Nilajam z 

okręgu Kadapa w stanie Andhra Pradesz. 20 grudnia 2018 r. w ramach pielgrzymki 

przedstawili program muzyczno-kulturalny. Rano śpiewacy z tego okręgu pokazali 

„Sangitę wibhawari” - uwznioślającą ofiarę z pieśni nabożnych w języku telugu, 

napełniając całe otoczenie nabożnym żarem. Wśród wykonanych przez nich utworów 

były między innymi: „Talliwi niwe tandriwe niwe” (Ty jesteś naszą matką i ojcem), 

„Enta bhagjamo Swami diwja darszanam” (To wielkie szczęście uzyskać darszan 

Swamiego) oraz „Dewa Dewa Sai Dewa” (Sai to Najwyższa Boskość). Wieczorem odbył 

się balet dzieci Bal Wikas z tego okręgu, o nazwie „Sewakudu najakudu” (Prawdziwym 

przywódcą jest ten kto służy). Oparty na zaczerpniętej z pism świętych opowieści o 

Garudzie, niosącym z nieba garnek nektaru, z którego wylało się kilka kropel w 

Puszpagiri. Balet pięknie połączył to z wydarzeniem, gdy Sathya jako dziecko udaje się 

do Puszpagiri w okręgu Kadapa, żeby świadczyć sewę na urządzonym przez Jego szkołę 

obozie harcerskim. Porywające tańce dzieci uczyniły to przedstawienie bardzo 

zajmującym.  

Pielgrzymka z Warangal 

 15 grudnia 2018 przybyli do Prasanthi  Nilajam na dwudniową Parthi Jatrę 

(pielgrzymkę) wielbiciele z okręgu Warangal w stanie Telangana i przedstawili program 

muzyczno-kulturalny. 15 grudnia dzieci Bal Wikas z tego okręgu przedstawiły 
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„Warangal zilla waibhawala killa” (chwała Warangal), w którym pokazały wspaniałość 

sztuki i architektury tego okręgu, wyjątkowe formy tańca, poezji i muzyki, jarmarków i 

świąt. Upiększony żywymi tańcami dzieci do porywającej muzyki, występ ten, 

wspierany multimedialnie, przedstawił bogate dziedzictwo kulturalne owego okręgu. 

 16 grudnia Młodzież Sai z tamtego okręgu zagrała taneczne przedstawienie 

teatralne „Bhakta Potana”, ukazujące znakomite dzieje życia tego wielkiego bhakty 

Pana Ramy, który na rozkaz Pana napisał „Bhagawatam” w języku telugu. Ozdobione 

pięknymi wierszami Potany przedstawienie ukazało główne wydarzenia z życia owego 

wielkiego poety, który zaskarbił sobie łaskę swego mistrza, Pana Ramy - przykładnym 

oddaniem, nieprzywiązaniem oraz stanowczością. Znakomita charakteryzacja i stroje, 

dobre dialogi, melodyjne wiersze, gra aktorska oraz dobre wsparcie medialne uczyniły 

ten występ realistycznym, historycznym przedstawieniem życia i czasów owego 

słynnego poety języka telugu.  

 

 

 

NOWINY Z OŚRODKÓW SAI 
 

Kazachstan 

 Organizacja Sai z Kazachstanu zorganizowała pod koniec czerwca i na początku 

lipca 2018 trzeci swój międzynarodowy obóz wolontariuszy w okręgu Sairam. Myślą 

przewodnią obozu było: „Kochaj każdego, służ każdemu”. Ponad 185 wolontariuszy z 12 

krajów, w tym lekarze, specjaliści medyczni, tłumacze, budowniczy, nauczyciele i 

psychologowie świadczyli mieszkańcom tego okręgu bezinteresowną służbę. Usługi 

medyczne świadczono ponad 4700 ludziom, w tym około 2500 kobiet i 870 dzieci. 

Potrzebującym mieszkańcom wiosek rozdano ponad 950 okularów. W ramach obozu 

urządzono po raz pierwszy Międzynarodowy Zjazd Medyczny, w którym uczestniczyli 

specjaliści medyczni z Anglii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Kazachstanu i Rosji. 

Zjazd ów wzbudził duże zaciekawienie wśród miejscowych lekarzy.  

Ochotnicy rozdali potrzebującym rodzinom w wioskach 250 toreb żywności, 

zawierających ryż, grykę, groch, makaron, cukier, olej roślinny, czarną herbatę, 

herbatniki i chałwę. Dodatkowo ludziom, którzy odnieśli ciężkie obrażenia w 

wypadkach, rozdano cztery wózki inwalidzkie oraz laptop. Przez sześć dni nauczyciele 

prowadzili „Szkołę radości”, oferując miejscowym dzieciom zajęcia oraz twórcze 

warsztaty, jak też konkursy, ogniskujące się na wartościach ludzkich. Celem tych 

konkursów było nauczanie dzieci miłości do rodzimego kraju, szerzenie wśród nich 
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wiedzy o ekologii i wspomaganie oraz zachęcanie uzdolnionych uczniów cennymi 

nagrodami i pamiątkami. 

Australia 

Około 300 wolontariuszy Sathya Sai z Australii obchodziło 29 lipca narodowy 

„Dzień Sadzenia drzew”. Posadzili w całym kraju ponad 17 tysięcy drzew. Na obszarze 

Nowej Południowej Walii wolontariusze, w tym młodzi dorośli i dzieci z Wychowania 

Sathya Sai (SSE), posadzili z zapałem w sześciu miejscach ponad 15 tysięcy drzew. 

Piętnaścioro wolontariuszy przyłączyło się do miejscowej grupy ekologicznej w 

Queensland, aby posadzić około 150 nowych drzew. W Victorii 60 wolontariuszy 

posadziło w ciągu paru godzin ponad 600 drzew. Młodzi dorośli w Zachodniej Australii 

uczestniczyli na okoliczność święta Guru Purnima w miejscowym „Wyzwaniu biliona 

drzew”. Podczas sadzenia młodzi dorośli z miłością poświęcali każde drzewo jakieś 

osobie, żeby zachęcać do wykonywania z sercem tego zadania.  

Grecja 

50 młodych dorosłych z 14 krajów Europy odnowiło swój związek z Sathya Sai 

biorąc udział w drugim Europejskim Obozie Młodych Dorosłych Sai w ośrodku Sai 

Prema w Atenach. Odbył się 17-26 sierpnia 2018, mając za temat: „Zaufaj swemu sercu”. 

Program obozu obejmował warsztaty duchowe i śpiew nabożny, ćwiczenia oraz 

wycieczki nad morze. Warsztaty prowadził George Bebedelis, kierownik 

południowoeuropejskiego Instytutu Wychowania Sathya Sai. Skupiały się one na 

praktykach duchowych, przeprowadzono również warsztaty z introspekcji oraz na 

temat naszego związku z Matką Przyrodą. Osobistymi doświadczeniami ze Śri Sathya 

Sai Babą podzieliło się dwoje mówców: sławna śpiewaczka i wielbicielka Baby Dana 

Gillespie i Śri Deviesz Tankaria, międzynarodowy koordynator młodych dorosłych. 

Pani Gillespie dała koncert bluesowy z piosenkami ze swej ostatniej płyty „Trust in 

your heart” [Zaufaj swemu sercu], mającej taką nazwę jak temat obozu. W programie 

znalazła się też wycieczka do Aten, dla zdobycia wiedzy o starożytnych filozofach 

greckich i wycieczka do świątyni Posejdona w Sounion.  

B H A R A T  

Himaczal Pradesz :  W ramach obchodów 93. Urodzin Bhagawana Śri Sathya Sai Baby 

odbył się w Śimli 93-godzinny Akhanda Bhadźan. Trwał od 28 września do 2 

października 2018 w Anand Wilas, a uczestniczyli w nim wielbiciele ze wszystkich 

okręgów. Anand Wilas to siedziba Swamiego, którą Bhagawan odwiedził w kwietniu 

2010 roku. Melodyjne bhadźany i rozważania przyniosły wszystkim anandę.  

W Nagrota Bagwan w okręgu Kangra odbył się zjazd młodzieżowy, w którym wzięło 

udział około 500 osób. Oprócz wartości ludzkich, głównymi tematami zjazdu były: 

‘Trzymanie się z dala od narkotyków’ oraz ‘Zapobieganie gorączce tropikalnej’. Podobny 

zjazd odbył się w Hamirpur. Rozważania prowadzili na nim mówcy z Głównego 

Uniwersytetu w Dharamshali.  
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Kerala: Organizacja Sewy Śri Sathya Sai oraz Śri Sathya Sai Trust z Kerali 

zorganizowały wspólnie uroczystość otwarcia Sai Smriti, pamiątkowego budynku, 

wzniesionego dla upamiętnienia odwiedzin Bhagawana Śri Sathya Sai Baby w 

Srisailam 30 maja 1976. Uroczystość odbyła się 4 października 2018 w Śri Sathya Sai 

Widjapit w Srisailam. Otwarcia budynku dokonał, przecinając wstęgę, Śri Nimisz 

Pandja, ogólnoindyjski przewodniczący Organizacji Sewy Śri Sathya Sai. Śri R. Dź. 

Ratnakar, członek zarządu Śri Sathya Sai Central Trust, umieścił zdjęcie Sai i dokonał 

poświęcenia paduk w obecności przewodniczącego stanowego Kerali i innych starszych 

osób funkcyjnych Organizacji Sai z Kerali.  

Po uroczystym otwarciu i poświęceniu, do zgromadzonych przemawiali na 

formalnym spotkaniu Śri Nimisz Pandja, Śri Rathnakar, Śri G. Sathisz Nair, prof. 

Mukundan oraz Śri Koteswara Rao. Uroczyście wyrażono uznanie głównemu 

architektowi Sai Smriti, Śri Bidźithowi oraz członkom jego zespołu, którzy pomogli 

wznosić Sai Smriti. Na koniec podjęto wielką ucztą wszystkich zaproszonych, 

zgromadzonych w Srisailam.  

Orisa: Przy wsparciu ze strony Indyjskiego Towarzystwa Medycznego z 

Bhubaneśwar urządzono seminarium dla lekarzy pod nazwą „Uczłowieczanie opieki 

zdrowotnej”. Odbyło się ono 17 września 2018 w Sai Dźanani w Bhubaneśwar. Wzięło 

w nim udział około 150 lekarzy różnych specjalności. Mowę do tego czcigodnego 

zgromadzenia wygłosił dr W. Mohan, sławny lekarz diabetolog i członek zarządu Śri 

Sathya Sai Central Trust. Wielu z tych lekarzy, natchnionych wzorcem bezinteresownej 

służby Bhagawana, zgłosiło się ochotniczo do służby na polu opieki zdrowotnej, 

prowadzonej przez Organizację Sai. Wyrażono uroczyście uznanie lekarzom pracującym 

w Ośrodku Telemedycyny Śri Sathya Sai w Bhubaneśwar, kończącym 10-lecie swojej 

służby społeczeństwu.  
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PRZEJAWIAJ SWOJĄ BOSKOŚĆ Z WNĘTRZA  

 

 Człowiek, inaczej niż zwierzę, obdarzony jest umysłem, 
nadającym mu moc dociekania, jak wszystko działa i 
dlaczego na świecie jest tak, jak jest. Dlatego człowiek 
powinien rozmyślać nad tym, co jest trwałe, a co 
przejściowe, co prawdziwe, a co fałszywe, co złe, a co 
dobre. Jedynie gdy człowiek wykracza ponad skłonności 
zwierzęce, może stać się prawdziwie ludzki. Potem, w 
odpowiednim czasie, przejawi się jego boskość. Ta boskość 
jest człowiekowi wrodzona. Nie została otrzymana z 
zewnątrz od nikogo. Musi przejawić się z wnętrza.  

– Baba 

 

 

 

Tłum. Grzegorz Leończuk, red. Bogusław Posmyk 

 

 

 


