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AWATAR WANI  

 

Egoizm przyczyną niepokoju człowieka 

 

 

Ucieleśnienia miłości! 

Bhagawan pragnie, żebyście wszyscy byli szczęśliwi. Pragnie, żebyście wszyscy żyli 

długo w spokoju i bezpieczeństwie. Człowiek osiągnął wielki postęp w sprawach 

doczesnych, jednak nie w wartościach etycznych i moralnych. Co jest tego przyczyną? 

Zasadniczą przyczyną jest egoizm nagromadzony w umyśle przez wiele żywotów. We 

wszystkich jego działaniach dominują motywy egoistyczne.  

Uwolnij się od samolubstwa i ciasnoty umysłu 

Człowiek dziś stał się marionetką w rękach egoizmu. Jego miłość do materialnych 

obiektów wynika z samolubstwa. Nawet miłość do innych jest czysto egoistyczna. 

Wszystko, czego pragnie, ma przynieść mu samolubne korzyści. Za każdym jego 

krokiem stoi egoizm.  

W tym ultranowoczesnym świecie jest coraz więcej osobliwości, ale ubywa wartości 

ludzkich. Nie myślcie, że samolubstwo owładnęło jedynie doczesnym życiem 

człowieka. Demon egoizmu opanował wszystkie aspekty jego życia, łącznie z 

religijnym. Człowiek nie martwi się tym, co Bóg lubi ani tym, czego od niego oczekuje. 

Ciasnota umysłu wkroczyła w każdą dziedzinę życia. Człowiek powinien porzucić 

egoizm i starać się dotrzeć do Boga kierując umysł ku duchowości.  

Potrzebne są dzisiaj trzy zmiany. Wskazuje je słowo Sai, w którym S oznacza zmianę 

duchową (ang. spiritual), A - zmianę towarzystwa (association), zaś I - zmianę 

indywidualną. Gdy zmiany te nastąpią, zmieni się także kraj. Nie będzie zmian w 

społeczeństwie, jeśli nie będzie zmiany w ludziach. Jeżeli nie będzie zmiany w 

społeczeństwie, w ludziach nie będą powstawać duchowe myśli. Społeczeństwo jest na 

złej drodze, bo złą ścieżką idzie jednostka. Nawet w małych sprawach powinniśmy 

mieć na uwadze społeczeństwo. Należy do niego każdy człowiek. Jak człowiek mógłby 

żyć bez społeczeństwa? Ale on tak żyje mając ciasne wyobrażenia o sobie i o własnej 

rodzinie. Powinien pozbyć się ciasnoty umysłu i samolubstwa, stale myśleć o Bogu i 

prowadzić boskie życie.  
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Jednak człowiek jest tak uwikłany w doczesne sprawy, że zapomniał o Bogu. Ten 

kraj stał się słabszy, gdyż ludzie mają nadmierne pragnienia. Człowieka pogrążył się w 

ignorancji, ponieważ zapomniał o Bogu. Żyje w iluzji, że wygody tego świata są 

ważniejsze niż boskość. I w ten sposób marnuje swoje życie. Ludzie nie mają dziś 

jakiejkolwiek ludzkiej cechy. Są ludzcy jedynie z wyglądu, nie z zachowania. Mogą 

udawać pobożność i mówić pobożnym językiem, ale ich pobożność jest „na pół etatu” i 

tymczasowa. Całe ich oddanie jest chwilowe. Nie mają głębszej wiary. Egoizm i 

samolubne myśli sprawiają, że człowiek zapomina o swej naturze.  

Człowiek powinien wznieść się do boskiego poziomu  

Człowiek nie powinien zapominać o swej wrodzonej boskości, bez względu na to, 

jak wysokie stanowisko zajmuje w doczesnym życiu. Istotą człowieka jest Bóg. Bóg 

jest także celem człowieka. Człowiek powinien nie tylko osiągnąć stan ludzki po 

uwolnieniu się od cech zwierzęcych, ale starać się osiągnąć stan boski. Zamiast jednak 

wznosić się do poziomu boskiego, człowiek idzie w odwrotną stronę. Zniża się z 

poziomu ludzkiego do poziomu zwierzęcego. Dlatego wzrasta niepokój na poziomie 

narodowym, społecznym i jednostkowym.  

Niepokój to cecha współczesnego świata. Nauka poczyniła wielki postęp, a mimo to 

człowiek nie panuje nad swoimi zmysłami. Jakiż jest pożytek z nauki, gdy nie panuje 

się nad zmysłami? Naukowcy zapomnieli o przyczynie i podstawie wszechświata. Aby 

człowiek doszedł do boskości, musi rozwijać oddanie i ducha poświęcenia. 

W Tamil Nadu było wielu wybitnych i uczonych ludzi. Kiedyś niepodzielnie 

panowało tam wielkie królestwo Pandja. Król Pandji uwielbiał konie. Posłał raz 

ministra, aby je kupił. Dał mu pieniądze i ludzi potrzebnych do nabycia tych koni. 

Minister dotarł do wioski o nazwie Tirupperunturai. Natknął się tam na świętego 

człowieka, Balajogiśwarę. Przyłączył się do zgromadzenia i wysłuchał z uwagą orędzia 

tego świętego. Słuchając orędzia, zapomniał o sobie. Powstała w nim silna wiara w 

Balajogiśwarę. Zapomniał nawet o zadaniu, jakie wyznaczył mu król. Spędzał czas 

słuchając orędzi i zatopił się w rozmyślaniach o Bogu. Pewnego dnia stwierdził, że 

świątynia Śiwy jest w opłakanym stanie. Wykorzystał pieniądze, które król dał mu na 

odnowienie świątyni.  

Król dowiedział się, że minister pieniądze przeznaczone na zakup koni wydał na 

odnowienie świątyni Śiwy. Król również był pobożnym człowiekiem, ale minister nie 

był mu posłuszny, więc posłał po niego żołnierzy i wezwał ministra przed swoje 

oblicze. Zapytał go, co zrobił z pieniędzmi na zakup koni. Minister odrzekł: „Królu, 

spożytkowałem te pieniądze na Boga. Wszystko jest darem Boga. Co Bóg dał, dałem 

Mu z powrotem. Mało tego, ofiarowałem mu samego siebie”.  

Ale król spytał, kto go upoważnił, by wydał pieniądze na inny cel. Minister odrzekł, 

że nie wydał pieniędzy na cele doczesne, ale na święty cel. Po tej śmiałej odpowiedzi 

ministra król rozjuszył się. Kazał go wtrącić do więzienia.  
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Minister był niewzruszony. W więzieniu wspominał dalej nauki tamtego świętego 

człowieka, Balajogiśwary i zaczął spisywać je w postaci ślok (wierszy). Codziennie 

układał wiele ślok. W czasie układania pieśni pochwalnych dla Boga był pogrążony w 

błogości i stracił rachubę czasu. Później król uświadomił sobie własny błąd i wezwał 

go. Był zaskoczony widząc promienność i blask wokół jego twarzy. Jak zyskał taką 

aurę? Było to spowodowane ciągłym rozmyślaniem o Bogu. Ministrem tym był nikt 

inny jak Manikkawaćakar. Każda śloka, jaką ułożył, ukazywała istotę Wed i świętych 

tekstów. Dzieło to jest znane jako „Thiruwaćakam”, to znaczy święte wypowiedzi. 

Każdy z jego wierszy jaśnieje niczym klejnot. Człowiek powinien przejść taką 

transformację. Wówczas Bharat zajaśnieje jak światło przewodnie dla innych narodów.  

Współczesny człowiek stał się niewolnikiem pieniędzy  

W człowieku nie ma dziś miłości do Boga, jest w nim jedynie miłość do majątku i 

rodziny. Od narodzin do śmierci zajmuje się rodzinnymi sprawami. Co ze sobą zabierze, 

gdy przyjdzie koniec, co osiągnie? Nic. Czy to Bharat czy jakiś inny kraj, gdy człowiek 

odchodzi z tego świata, nie zabiera nawet garści pyłu. Przez całe życie myśli tylko o 

pieniądzach, pieniądzach, pieniądzach. Stał się niewolnikiem demona pieniędzy. 

Pieniądze są potrzebne, jednak powinna być jakaś granica. Człowiek zarabia i gromadzi 

dużo pieniędzy i w końcu umiera w niepokoju. Czy nie powinien chociaż przez chwilę 

pomyśleć o Bogu? Czy ktoś może osiągnąć pokój i szczęście bez Boga? Ponieważ 

człowiek nie myśli o Bogu, zapomina też o ludzkich cechach. 

Spędzacie czas rozmawiając o swym potomstwie, przyjaciołach, krewnych, biznesie, 

zdrowiu, jedzeniu i sławie. Czy choćby ułamek tego czasu spędzasz na myśleniu o Bogu 

i kontemplowaniu Go? Nie. Czy możesz nazywać to życiem, jeżeli z 24 godzin, jakie 

masz, 23 godziny i 55 minut spędzasz realizując samolubne cele - nie przeznaczasz 

nawet pięciu minut na myślenie o Bogu? Czyż można nazwać cię człowiekiem? Jak 

możesz zdobyć anandę (błogość)? Mówisz śanti, śanti, lecz skąd miałoby przyjść śanti? 

Pokój przychodzi tylko wtedy, gdy myślisz o Bogu!  

Człowiek powinien panować nad pragnieniami  

Jeśli masz w sercu dobre myśli, jeśli mówisz święte słowa, jeśli twoje ciało zajęte jest 

służeniem innym, wówczas przydajesz swojemu ludzkiemu życiu piękna, wartości i 

wielkości. Jest to trikarana śuddhi (jedność myśli, słów i czynów). Trikaranę śuddhi 

stanowią dobre myśli, dobre słowa i dobre czyny. Taka harmonia zabierze cię do Boga.  

Co zły wpływ epoki kali może zrobić człowiekowi, 

którego serce pełne jest współczucia, 

którego mowa jest wypełniona prawdą 

i którego ciało poświęca się służbie innym? 

Czittibabu (wcześniejszy mówca) powiedział, że w życiu człowieka ważna jest sewa i 

prema (bezinteresowna służba i miłość). Są one jak dwa skrzydła ptaka albo dwa koła 
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roweru. Nie możemy jechać na jednym kole. Ptaki mogą latać po bezkresnym niebie 

jedynie wtedy, gdy mają dwa skrzydła. Podobnie, człowiek może wznieść się z ziemi 

do niebios dzięki sewie i premie.  

Będziemy spadać w dół pod ciężarem naszych pragnień. To jest chusteczka. Spada, 

jeśli wypuścimy ją z ręki. Wcześniej była bawełną, która unosiłaby się w powietrzu. 

Bawełna staje się tkaniną, gdy przerobi się ją na nici i utka do postaci tkaniny. 

Wówczas spada, gdyż staje się ciężka. Podobnie umysł, który jest lekki jak bawełna, 

staje się ciężki, gdy rosną pragnienia. Umysł, który powinien wznosić się ku Bogu, 

ściągany jest w dół przez doczesne przywiązania. Wtedy człowiek też spada w przepaść 

ku samozagładzie. Mniej bagażu to większa wygoda, która sprawia, że podróż jest 

przyjemniejsza. A zatem powinniśmy zmniejszyć pragnienia. Ile pragnień należy mieć? 

Czy nie wystarczy, jeśli masz klimatyzację w jednym pokoju? Pragniesz jednak mieć 

klimatyzację we wszystkich pokojach. Chcesz mieć klimatyzację także w łazience? 

(śmiech). Tyle wygód dla bezużytecznego, bezwartościowego ciała?! Czy to ciało jest 

trwałe? Nie.  

 Na zakup paczuszki kadzidełek wydajesz tylko rupię. Ale nie wahasz się wydawać 

setek rupii w klubie na grę w karty. Jesteś zły na żonę, że ofiarowała banana Bogu 

podczas nabożeństwa. Ale jeździsz samochodem. Ile wydajesz? Ile paliwa zużywasz? 

Nie masz ochoty ofiarować jedzenia Bogu w czasie nabożeństwa? Rodząc się jako istota 

ludzka, czy nie powinieneś czynić wysiłków, aby wznieść się do poziomu boskiego? Na 

świecie jest tyle niepokoju, bo człowiek nie ma takich świętych uczuć!  

(ciąg dalszy w następnym numerze)  

– Orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal 13 kwietnia 1996 roku. 

  

 

 

Pracuj, aby osiągnąć spełnienie w życiu, śpiewając boskie imiona i podejmując 

święte działania. Nie musisz czynić jakiegoś szczególnego wysiłku, aby przyswoić 

sobie wartości ludzkie – satję, dharmę, śanti, premę i ahimsę. Są one z tobą od 

urodzenia. Ale zapomniałeś o nich, bo nie wcielasz ich w życie. Dzisiaj człowiek traci 

swoje człowieczeństwo, bo nie wciela w życie wartości ludzkich. Zamiast wygłaszać 

setki przemówień, lepiej praktykuj przynajmniej cząstkę tego, czego się nauczyłeś. 

Dzisiaj ludzkość podupada, ponieważ człowiek nie praktykuje ludzkich wartości. 

Człowiek rozwija asalu (pragnienia), zapominając o adarsalu (ideałach). 

– BABA 
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UROCZYSTOŚCI W PRASANTHI NILAJAM 

 

DZIEŃ IŚWARAMMY  

W Dzień Iśwarammy, obchodzony w Prasanthi Nilajam 6 maja br., złożono pełen 

czci hołd Matce Iśwarammie.  

Uroczystość poranną, obok samadhi boskich rodziców, otworzyły o godzinie 7.45 

bhadżany. W czasie ich trwania członkowie rodziny i przybyłe osobistości złożyli ofiary 

boskim rodzicom - Śri Pedda Wenkamie Radżu i Iśwarammie. Bhadżany śpiewano do 

godziny 8.30, a zakończyło je ofiarowanie arati. Potem nastąpiła Narajana sewa, gdy 

wielu ludziom podano prasadam w postaci ryżu tamaryndowowego i ryżu słodkiego.  

Uroczystość wieczorna odbyła się w Sai Kulwant Hall, stosownie ozdobionej na tę 

ważną okoliczność. Samadhi Bhagawana udekorowano kwiatami, a po prawej stronie 

umieszczono piękny obraz Matki Iśwarammy. Uroczystość rozpoczęło budzące 

natchnienie orędzie Bhagawana, w którym wezwał on wielbicieli do podtrzymywania 

kultury Bharatijów, okazywania głębokiego szacunku rodzicom i świętego zachowania. 

Bhagawan zakończył orędzie bhadżanem „Hari bhadżan bina sukha śanti nahin”. 

Po orędziu Bhagawana wystąpił zespół Prasanthi Mandir Bhajan Group, 

ofiarowując Matce Iśwarammie hołd w postaci pieśni nabożnych, przeplatanych 

wnikliwymi komentarzami. Wykonawcy melodyjnie zaśpiewali m. in. „Wande 

dźanani widja dajini” (pozdrowienia Boskiej Matce, która daje wiedzę), „Enna thawam 

seithanai Jaszoda” (jakąż pokutę odbyłaś, Jaśodo), „Hej Śarade Ma” (och Matko 

Śarado). 

SPOTKANIE MŁODYCH DOROSŁYCH (YOUNG ADULTS RETREAT)  

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai (MOSS) ze strefy 4A i 4B zorganizowała w 

Prasanthi Nilajam 4-dniowe spotkanie dla młodych dorosłych. Hasło spotkania 

brzmiało: „Wzrastanie w wierze – niechaj mą siłą będzie źródło”. Spotkanie odbyło się 

w dniach 14-17 maja z udziałem ponad 300 młodych dorosłych z Nepalu, Malezji, Sri 

Lanki, Indonezji i Singapuru.  

Uroczysta sesja inauguracyjna 

Uroczysta sesja  inauguracyjna rozpoczęło się rankiem 14 maja, gdy do Sai Kulwant 

wkroczyła wielka procesja młodych dorosłych (dziewcząt), niosących flagi swoich 

krajów. Następnie powitalną mowę wygłosił dr Sathya Rao Dżogulu z Malezji. Opisał 

w niej główne cele spotkania: (i) umocnić wiarę młodych dorosłych w Bhagawana (ii) 
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zrozumieć różne kultury i tradycje z całego świata (iii) wzmocnić więzy Sai między 

młodymi dorosłymi (iiii) wyrazić miłość i wdzięczność Bhagawanowi.  

Następnie przewodniczący  strefy 4 MOSS, dr W. K. Rawindran wygłosił 

przemówienie inauguracyjne. Rozwodząc się nad znaczeniem wiary oraz oddania na 

ścieżce duchowości, wybitny mówca doradził młodym dorosłym trzymać się 

Bhagawana, pokładając w nim pełną wiarę i żyjąc zgodnie z jego ideałami.  

Później orędzie wygłosił Bhagawan; puszczono je z aparatury nagłaśniającej. 

Powiedział, że postęp i dobrobyt na świecie zależy od młodzieży o doskonałym 

charakterze. Największą siłą każdego narodu są młodzi mężczyźni i kobiety o świętym 

sercu, a nie broń.  

Następnie młodzi dorośli dali koncert muzyki nabożnej pod tytułem „Wzrastanie w 

wierze”. Rozpoczynając modlitwą do Pana Ganeszy, śpiewacy wykonali w różnych 

językach siedem pieśni grupowych, łącznie z żywym kawali i pieśnią stosowną do 

tytułu koncertu. Słuchacze byli urzeczeni pieśniami pełnymi oddania. Oto niektóre z 

tych pięknych pieśni: „Bistarai bistarai” (powoli zanurzam się w oceanie twej miłości) 

w języku nepalskim, „Kamu lah cinta” (jesteś miłością nas wszystkich) w języku 

malajskim, „Sathya Deiwame” (jesteś ucieleśnioną prawdą) w języku tamilskim, „Dil 

ke mandir mein tudźhko bithake” (umieściłem cię w świątyni swego serca) w hindi 

oraz „Bring me closer, closer to You” (pozwól mi być bliżej ciebie) w języku angielskim.  

Bhadżany, które później zaśpiewano także prowadzili młodzi dorośli.  

Uroczystość zakończenia spotkania  

Kolejne sesje odbywały się w sali Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai - 14 maja 

po południu oraz w dniach 16-17 maja. Miały wtedy miejsce przemowy, rozmowy, 

warsztaty i panele poświęcone złotej myśli Bhagawana „Idź za mistrzem, stawiaj czoła 

złu, walcz do końca i zakończ grę”. Można było usłyszeć wiele rad pomocnych w życiu 

na poziomie doczesnym i duchowym. Rankiem 17 maja odbyły się dwa mecze w 

Międzynarodowym Ośrodku Sportu Śri Sathya Sai, a zwycięzcom rozdano nagrody. 

Oprócz tego zorganizowano wystawę kultury i tradycji różnych krajów strefy 4A i 4B. 

Działała także „Strefa cichego doświadczania Sai” [ang. Sai-lent Experience Zone], gdzie 

uczestnicy łączyli się ze Swamim w ciszy, odzwierciedlając nauki Swamiego o tym, że 

‘głos Boga możesz usłyszeć w głębi ciszy’.  

Uroczystość zamykająca spotkanie w Sai Kulwant po południu 17 maja, rozpoczęła 

się od przemówienia przewodniczącego strefy 4A MOSS Śri Amara Karki, który 

podkreślił wagę wprowadzania w życie nauk Bhagawana, zwłaszcza tych związanych 

ze złotą myślą „Idź za mistrzem, stawiaj czoła złu, walcz do końca i zakończ grę”. 

Doradził on młodym dorosłym stale podejmować sadhanę z pełną wiarą w Boga, aby 

doświadczać Jego mocy.  

Potem wspólne przemówienie wygłosili dr Sathya Rao Dźogulu i dr Dźagadiśana 
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Thanesza Kumar. Przedstawili oni krótko postanowienia tego spotkania z pomocą 

fragmentów filmu ukazującego ważne chwile tych warsztatów.  

Końcowym występem młodych dorosłych było przedstawienie teatralne dotyczące 

spotkania – „Wzrastanie w wierze - niechaj mą siłą będzie źródło”, w którym w 

pełnych ekspresji rozmowach czterech młodych dorosłych opowiedziało, w jaki sposób 

człowiek może łączyć się ze źródłem, gdy umacnia wiarę w sercu. Zostało to dobrze 

zobrazowane epizodami z Biblii i Mahabharaty. Następnie zaśpiewano bhadżany, 

które prowadzili młodzi dorośli, zakończyło je ofiarowanie arati. Spotkanie dobiegło 

tym samym szczęśliwego końca.  

ŚWIĘTO BUDDA PURNIMA 

Świętość i powaga cechowały obchody Buda Purnima w Prasanthi Nilajam. Aby 

wziąć w nich udział do świętego Prasanthi przybyło wielu wielbicieli z krajów strefy 4 

i 5 MOSS, mianowicie ze Sri Lanki, z Nepalu, Tajlandii, Indonezji, Malezji, Singapuru, 

Brunei, Japonii, Tajwanu i z Hongkongu. Tematem tegorocznych obchodów w dniach 

18-19 maja były ćatur Brahma wihar (cztery szlachetne stany umysłu).  

Uroczystości w dniu 18 maja rozpoczęli o godzinie 17 wielbiciele z Japonii 

śpiewaniem świętych mantr wedyjskich. Później do Sai Kulwant weszła procesja 

mnichów buddyjskich, zaś w tle wykonywano Narsingh Gatha. Potem mnisi i mniszki 

zaśpiewali tradycyjne śloki buddyjskie.  

W przemówieniu powitalnym przewodniczący strefy 4 MOSS, Śri Amar Karki mówił 

na temat czterech ćatur Brahma wihar – stanów umysłu zwanych metta (pełna miłości 

dobroć), karuna (współczucie), mudita (życzliwa radość) i upeksza (pokój), wyjaśniając 

ich znaczenie. Przedstawił też mówcę dr. Tirakiata Dźareonsettasina z Tajlandii.  

Mówiąc o naukach Pana Buddy i Bhagawana Baby, dr Dźareonsettasin wezwał 

wielbicieli do rozwijania pokoju w sobie i miłości na zewnątrz, o czym mówią też 

słowa „Kochaj wszystkich, wszystkim służ” oraz „Zawsze pomagaj, nigdy nie krzywdź” 

- główne nauki Bhagawana Baby. Dr Dźareonsettasin podkreślił znaczenie 

pozbywania się przywiązań, co może doprowadzić człowieka do głębokiego 

przywiązania do Boga.  

Ostatnią częścią uroczystości było taneczne przedstawienie teatralne „Buddham 

śaranam gaczczhami” w wykonaniu młodych dorosłych i dzieci ze skrzydła Edukacji 

Duchowej Sai (EDS) z Nepalu. Ukazało ono kilka najważniejszych wydarzeń z życia 

Pana Buddy, obrazujących jego nieśmiertelne nauki. Przedstawienie rozpoczęło się o 

godzinie 16.15 modlitwą do Pana Ganeszy, a zakończył je piękny taniec dzieci. Potem 

zaśpiewano bhadżany prowadzone przez wielbicieli z zagranicy, zakończone arati.  

W dniu 19 maja uroczystości otworzyli śpiewem Wedy wielbiciele z Japonii o 

godzinie 5 po południu. Następnie przed zgromadzeniem wystąpiło dwóch mówców. 

Pierwszym był Śri Dhammika Kalapuge ze Sri Lanki. Nawiązując do jednego z 
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wysokich szczytów górskich w Nepalu, uczony mówca przypomniał wielbicielom, że 

droga człowieka do wyzwolenia wiedzie na szczyt wyższy niż jakakolwiek góra. Zatem 

człowiek powinien prowadzić głęboką sadhanę, czyniąc dobro i służąc ludziom, jak 

uczyli Bhagawan Baba i Pan Budda. Drugim mówcą był mnich Ugjen Szerab z Nepalu, 

który wskazał podobieństwa między naukami Pana Buddy i Bhagawana Baby oraz 

poradził wielbicielom przyswajać sobie cechy, jakimi są dobroć, współczucie i miłość, 

dla osiągnięcia celu życia, to jest nirwany, czyli wyzwolenia.  

Po przemówieniach odbył się koncert muzyki nabożnej o nazwie „Klejnot w lotosie” 

w wykonaniu młodych dorosłych chłopców i dziewcząt z krajów stref 4A i 4B. 

Zaczynając od różnorodnych pieśni modlitewnych, w tym „Om mani padme hung”, 

śpiewacy napełnili całe otoczenie głębokim żarem nabożnym, melodyjnie i z uczuciem 

wykonując pieśni nabożne, wśród których znalazły się m.in.: „I feel your warmth in 

morning sunshine” [czuję twoje ciepło w porannym słońcu], „My guru, my guide, my 

Mother Sai” [mój guru, mój przewodniku, moja Matko Sai], „Sai Mata biddalam 

andaram” (wszyscy są dziećmi Matki Sai), „Mana śuddha hai tana Buddha hai” (gdy 

umysł jest czysty, ciało jest oświecone).  

Potem wielbiciele pobłogosławieni zostali boskim orędziem Bhagawana, w którym 

powiedział on, że pierwszym krokiem na ścieżce nirwany jest samjak darszanam 

(właściwie widzenie), gdyż prowadzi ono do prawych myśli, słów i czynów. Bhagawan 

podkreślił też potrzebę stosowania nauk Buddy, ponieważ z samego czytania i 

słuchania jest mały pożytek. Bhagawan zakończył orędzie bhadżanem „Bhadża 

Gowindam”. Potem zaśpiewano bhadżany prowadzone przez wielbicieli z zagranicy, po 

których ofiarowano arati. Był to znak szczęśliwego zakończenia obchodów święta 

Budda Purnima w Prasanthi Nilajam.  

PIELGRZYMKA WIELBICIELI Z NEPALU 

Ponad półtora tysiąca wielbicieli przybyło do Prasanthi Nilajam z Nepalu na 

trzydniową pielgrzymkę w dniach 20-22 maja 2019 roku. Zaprezentowali oni znakomite 

występy muzyczno-kulturalne.  

20 maja zespół grających na kobzach młodych dorosłych z Nepalu wykonał żywą 

kompozycję bhadżanową i dał wspaniały występ muzyki orkiestrowej. W dniu 22 maja 

dzieci ze skrzydła Edukacji Duchowej Sai i młodzi dorośli z Nepalu zaprezentowali 

różne znakomite tańce ukazujące bogate dziedzictwo kulturalne tego kraju. Oprócz tego 

przewodniczący MOSS z Nepalu opowiedział wielbicielom o działalności służebnej, 

jaką prowadzi tam Organizacja Sai. Szczególnie wspomniał o projekcie wodnym, w 

ramach którego wolontariusze Sewa Dal dostarczyli wodę pitną mieszkańcom pewnej 

wsi, doprowadzając rury do źródła wody położonego na odległym o 9 km wzgórzu. 

Wyświetlono również krótki film pokazujący sewę, jaką wykonuje Organizacja Sai w 

Nepalu. W czasie trwającej 3 dni Parthi Jatry [pielgrzymki do Parthi] wielbiciele 

sprzątali aszram oraz prowadzili bhadżany i śpiewali Wedy w hali Sai Kulwant.  
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Budda i jego ewangelia miłości 

 

 

Ucieleśnienia miłości! 

Im bardziej człowiek okazuje innym miłość, tym większa jest jego wewnętrzna 

błogość. Dlatego człowiek powinien rozszerzać swoją miłość na bliźnich, jeżeli chce 

zwiększać wewnętrzną błogość. Jest to królewska droga do boskości. Najlepszym 

sposobem na kochanie Boga jest kochanie wszystkich i służenie wszystkim. Oto 

tajemnica, ujawniona przez Buddę. Buddham śaranam gaczczhami; sangham śaranam 

gaczczhami; dhammam śaranam gaczczhami. Pierwsza z tych złotych myśli mówi 

wam, abyście oczyszczali swój buddhi (intelekt) przez dobre towarzystwo. Po drugie, 

musicie używać intelektu w służbie społeczeństwu. To doprowadzi was do prawej 

ścieżki. Nie możecie krzywdzić żadnej żywej istoty. Zawsze pomagajcie, nigdy nie 

rańcie. 

Miłość - królewska droga do Boga  

Najważniejszą nauką Buddy jest: ahimsa paramo dharma – niekrzywdzenie to 

najwyższa dharma. Nikt nie powinien ranić ani krzywdzić myślą, słowem ani czynem. 

Możecie się zastanawiać, czy takie postępowanie jest możliwe. Tak, zdecydowanie jest 

możliwe. Przy mocnym postanowieniu można zrealizować każde zadanie. Gdy 

uświadomicie sobie, że jest tylko jeden Bóg mieszkający we wszystkich istotach, nigdy 

nie będziecie nikogo ranić ani krzywdzić. Wtedy nie będziecie musieli niczego się bać.  

Prahlada poddał się Narajanie. Hiranjakasipu żył w iluzji imion i postaci. Imiona i 

postacie są zawsze przejściowe. Narajana jest wieczną prawdą. Najwyższym i 

najszlachetniejszym ze wszystkich imion Boga jest Sat-Czit-Ananda. ‘Sat’ oznacza to, co 

pozostaje takie samo we wszystkich trzech czasach - przeszłości, teraźniejszości i 

przyszłości. Tego niezmiennego sat można doświadczać jedynie na ścieżce prawdy. Czit 

to pełna świadomość. Z pomocą tej świadomości możecie dostąpić wizji purnaswarupy 

(absolutnej boskości). Gdy doświadcza się zarówno sat jak i czit, przejawia się w was 

ananda (błogość). Każdy człowiek pragnie anandy. Gdzie jest ta ananda? Jest w tobie. 

W istocie człowiek rodzi się w błogości, żyje w błogości i w błogości umiera. Cała jego 

istota to przejawienie błogości.  

Ludzkie ciało jest nietrwałe. Szczęście czerpane z tego nietrwałego ciała także jest 

nietrwałe. Nie może ono dać wiecznego szczęścia. Budda opuścił dom w poszukiwaniu 

szczęścia, które jest trwałe i wieczne.  
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Bóg mieszka we wszystkich żywych istotach 

Poza pałacem zobaczył martwe ciało, chorego człowieka i niedołężnego starca. 

Widząc te nieszczęsne obrazy dociekał, jak można uciec od smutku tego świata i 

doświadczać wiecznego szczęścia. Co jest przyczyną śmierci? Co jest przyczyną starości? 

Co jest przyczyną choroby? Po dłuższym dociekaniu stwierdził, że ludzkie ciało jest jak 

bańka wodna, a choroby w ciele wywołuje umysł. Nie powinniście nadmiernie 

martwić się o ciało. Powinniście próbować doświadczać swojej wrodzonej boskości i 

raczej z tym nie zwlekać, bo ciało jest tymczasowe i nie może długo trwać.  

Człowiek wykonuje jadżnie (ofiary) i jagi (obrzędy), nie uświadamiając sobie 

wrodzonej boskości wszystkich istot. Podróżując z miejsca na miejsce, Budda natknął 

się raz w jednej z wiosek na ludzi przeprowadzających obrzędową ofiarę. Ofiara ta 

wymagała zabijania zwierząt. Budda zaoponował. Powiedział, że we wszystkich 

żywych istotach mieszka wszechobecny Bóg. Dlatego składanie w ofierze żywych istot 

jest niewłaściwe. Człowiek dokonujący owego obrzędu rzekł, iż te zwierzęta 

poświęcane w ofierze osiągną wyzwolenie. Budda zaśmiał się i rzekł: - Chcesz dać 

wyzwolenie tym zwierzętom, które go nie pragną! Dlaczego nie zastosujesz tej samej 

zasady i nie dasz wyzwolenia wszystkim tym ludziom, którzy go pragną? Nie 

przyjmuję twego argumentu, że te zwierzęta ofiarne osiągną wyzwolenie. Która 

Upaniszada czy Weda zaleca składanie zwierząt w ofierze? Jak możecie myśleć o czyimś 

wyzwoleniu, gdy zabijane jest zwierzę? To zupełny fałsz. To zwierzę nie wyraziło 

pragnienia wyzwolenia. Ale twoja matka, ojciec, żona, dzieci, krewni i wielu innych 

pragną wyzwolenia. Dlaczego nie poświęcisz ich i nie spełnisz ich pragnienia? W rzeczy 

samej, dlaczego nie zaczniesz od siebie? Nikt nie może osiągnąć wyzwolenia przez 

przemoc na żywych istotach. To najgorszy z grzechów. 

W ten sposób Budda krzewił zasadę ahimsy. Miłość wrodzona ludzkim istotom jest 

obecna także w zwierzętach. Dzielcie się swą miłością ze zwierzętami i bliźnimi. 

Absolutna miłość to prawdziwe wyzwolenie. Aby dostąpić mokszy (wyzwolenia), nie 

musicie nigdzie iść. Nie jest ona w jakimś odległym miejscu. Czysta miłość daje 

wyzwolenie. Powinniście starać się osiągnąć tę pełną miłość.  

Ludzie podejmują różne wysiłki duchowe, aby osiągnąć mokszę. Jednak te duchowe 

ćwiczenia dają tylko tymczasowe zadowolenie. Święte pisma zalecają 

dziewięciostopniową ścieżkę oddania. Śrawanam (słuchanie), kirtanam (śpiewanie), 

Wisznusmaranam (rozmyślanie o Wisznu), padasewanam (służenie lotosowym 

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

sneham (przyjaźń), atmaniwedanam (poddanie się atmie). Nawet dziewięciostopniowa 

ścieżka daje tymczasową radość. Ale najważniejsza na tej ścieżce jest miłość. Miłość, w 

rzeczy samej powinna być podłożem wszystkich duchowych wysiłków.  

– Z orędzia Bhagawana wygłoszonego podczas święta Budda Purnima w Sai Ramesz w 

Brindawanie 21 maja 2000 roku.  
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Wyzwolenie człowieka a pomyślność świata  

 

Pozbywanie się przywiązań można prowadzić na dwa sposoby. Albo myślę, że jestem 

duszą, albo atmanem i nie jestem związany z tymi rzeczami. Jestem po prostu jak stróż. 

A więc stróż przygląda się, ludzie przychodzą i odchodzą, a on się po prostu przygląda. 

Jest to swoista postawa świadka. Ale jest to dość trudne. Łatwiejszy sposób polega na 

tym, że wszystkie swoje myśli składam jako ofiarę dla Pana i czuję się od nich odrębny. 

Ofiarowuję Panu to, co przyszło od Pana.  

Lecz jak człowiek szuka mokszy? Ów proces i sposób szukania nazywa się jogą.  

Joga - ścieżka mokszy  

Cóż, czym jest joga? Jogi nie należy mylić z zewnętrznymi formami, takimi jak 

jogasany, pranajama i krije. Oczywiście są one konieczne. Mają do odegrania w 

naszym życiu rolę przygotowawczą. Przypuśćmy, że człowiek ma chore ciało - 

stanowczo odniesie on korzyść z podążania ścieżką jogasan. Gdy wstaje wcześnie, 

wykonuje pewne asany (pozycje, ćwiczenia). Ale musi również dostosować się do tego 

co nazywamy regulacjami w innych aspektach życia. Jukta hara wiharasja jukta 

swapna wabodhasja - mówi Bhagawadgita. Jukta ahara i wihara i jukta swapna 

awabodha znaczy, że powinien być umiar w jedzeniu, we śnie, w działaniach, a nawet 

w relaksacji. Jedynie wówczas może odnosić korzyść z jakichkolwiek wykonywanych 

asan. Ale joga to dużo więcej. Jest związana z czterema zdolnościami istoty ludzkiej, z 

którymi się rodzimy. Cóż to za cztery zdolności? Po pierwsze, mamy zdolność 

rozumowania - analizowania, myślenia. Ten rodzaj jogi, gdzie najwięcej używa się tej 

zdolności, zwany jest dżniana jogą.  

Ścieżka dżniana jogi 

W dżniana jodze posiłkujemy się swoją zdolnością myślenia, jaką obdarzył nas Bóg, 

i oczyszczamy ją. Pamiętajcie proszę, że nie jest to czytanie więcej książek, chociaż 

czytanie książek jest wspaniałe, nie jest to słuchanie więcej wykładów, choć słuchanie 

wykładów jest pomocne; nie jest to oglądanie więcej filmów na YouTube, które 

oczywiście, jeśli posługujemy się odpowiednim osądem, zapewniają dobrą 

perspektywę - możemy zdolności myślenia używać na więcej sposobów. Dżniana joga 

oznacza tak naprawdę samoanalizę, uczenie się prowadzenia samoanalizy. W jodze 

prowadzimy samoanalizę: „Kim jestem? Czy jestem ciałem? Czy jestem tylko różnymi 
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częściami mego ciała? Czy jestem swoimi oczami? Czy jestem swoimi uszami? Czy 

jestem swoimi nogami? Czy jestem po prostu ciałem? Czy jestem swoimi myślami? 

Dźniana jogin zasadniczo szuka wolności przez ścieżkę rozumowania i samoanalizy. 

Dżniana joga jest jedną ze ścieżek prowadzących do mokszy, czyli wolności - wolności 

od naszych własnych wewnętrznych zniewoleń, które stworzyliśmy przez nasze silne 

upodobania i uprzedzenia.  

Ścieżka radża jogi 

To ścieżka koncentracji. Nazywamy ją radża jogą lub dhjana jogą. Radża to król. To 

ścieżka królewska, ponieważ jeśli dbasz o koncentrację, dbasz o wszystko inne. 

Koncentracja jest niezbędna do wszystkiego. nie tylko dla studiowania. Nawet do 

wykonywania codziennych czynności. Załóżmy, że jakiś człowiek jest znakomitym 

krykiecistą. Jedną z przyczyn tego, że jest znakomitym krykiecistą jest jego umiejętność 

koncentracji. Ma też inne zalety, jak wigor, pracowitość, dobra technika, odpowiednie 

ciało i umysł, ale najważniejsza jest koncentracja. Podobnie, skupienie uwagi jest 

wartością dla artysty, dla kucharza, dla kierowcy, dla wojownika, nawet dla ludzi 

którzy robią nikczemne rzeczy. Ale to skupienie trzeba wciąż oczyszczać i nadawać mu 

właściwy kierunek. Nazywa się to ścieżką radża jogi.  

Radża joga składa się z ośmiu części albo ośmiu kroków, wtedy nazywana jest 

asztanga jogą. Pierwsze dwa kroki w asztanga jodze są często pomijane przez wielu 

ludzi. Myślą, że potrafią od razu praktykować medytację i wierzą, że zamknięcie oczu i 

siedzenie w jakiejś określonej pozie - padmasanie czy sukhasanie - jest radża jogą. Nie 

zwracają uwagi na dwa pierwsze kluczowe kroki - jamę i nijamę, które wielki 

nauczyciel jogi, mędrzec Patańdżali, przekazał nam przed dwoma tysiącami lat. Czym 

są jamy i nijamy? Jama znaczy kontrola, a nijama znaczy zasady. Jama składa się z 

pięciu samokontroli, mianowicie ahimsy, satji, asteji, brahmaczarji, aparigrahy 

(niekrzywdzenia, prawdomówności, nieprzywłaszczania, czystości, braku zachłanności). 

Podobnie, jest pięć nijam, mianowicie śouć, santoś, tapa, swadhjaja i Iśwara 

pranidhana (czystość, zadowolenie, asceza, samopoznanie i poddanie się Bogu). 

Mędrzec Patańdżali objaśnia, że bez podążania za jamami i nijamami inne kroki radża 

jogi czy dhjana jogi nie są możliwe. Patańdźali mówi, że są to mahawraty, wielkie 

ślubowania. Zatem pierwszym krokiem jest jama, drugim nijama, a potem jest asana, 

właściwa postawa, dzięki której siedzi się wygodnie. Czwartym krokiem jest 

pranajama, czyli panowanie nad praną (siłą życiową) przez oddech. Panowanie nad 

oddechem nie jest pranajamą. Pranajama to panowanie nad praną przez oddech. 

Trzeba panować nad siłą życiową i ćwiczyć ją tak, żeby nie biegała samowolnie na 

różne strony, ale pozostawała cicha, ponieważ prana jest mocno związana z umysłem. 

Jeśli chcemy uspokoić umysł, musimy uspokoić również pranę.  

Po jamie, nijamie, asanie i pranajamie przychodzi pratjahara (wycofanie umysłu). 

Przypuśćmy, że jesteś nauczycielem, masz zajęcia, a studenci są na dworze. Wzywasz 
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ich do środka. Hej, chodźcie, będziemy mieć zajęcia. Zanim każdy wejdzie do budynku, 

mija trochę czasu. W przypadku naszego umysłu wszystkie nasze myśli są porozrzucane 

wokół, musimy wprowadzić je do środka. Zajęte są różnymi wspomnieniami z 

przeszłości lub myślami o przyszłości. Być może myślimy o filmach, jakie widzieliśmy 

albo książkach czy też doświadczeniach na poziomie ciała: o jedzeniu, ubraniu, 

podróżowaniu, relacjami międzyludzkimi, jakie mieliśmy. Wszystko to jest w umyśle, a 

my myślimy o przeszłości. Mało tego, myślimy też o przyjemnych i nieprzyjemnych 

uczuciach związanych z tamtymi przeżyciami. Przeważnie więcej myślimy o 

nieprzyjemnych przeżyciach, gorzkich przeżyciach. Mówicie więc: słyszałem tak, ktoś 

mówił tak, on mnie poniżył lub pochwalił. Wszystkie te sytuacje pochodzą z 

przeszłości. Myślicie również o przyszłości. W pratjaharze próbujemy wprowadzić 

umysł w teraźniejszość.   

Po pratjaharze następuje dharana. Dharana znaczy skupianie umysłu na jakimś 

wewnętrznym obiekcie. W radża jodze próbujemy ustalić jakiś obiekt wewnętrzny, co 

oznacza, że wyobrażamy sobie jakiś obiekt. Może to być symbol dźwiękowy. Jednym z 

symboli dźwiękowych jest Om. Albo medytujemy o jakiejś postaci. Powiedzmy, że ktoś 

medytuje o Ganeszy, ktoś medytuje o Durdze, Krisznie czy Ramie. Wyobraża sobie 

jakąś postać i próbuje o niej medytować. Kiedy powiedzie mu się pełne wyobrażenie 

tej postaci, staje się to dhjaną, a dhjana przechodzi w samadhi. Są oczywiście różne 

rodzaje samadhi, które oznaczają poziomy skupienia. Prostym znaczeniem samadhi jest 

koncentracja, chociaż są różne poziomy skupienia. Była to druga ścieżka 

uświadamiania sobie naszej wewnętrznej wolności - radża joga.  

Ścieżka karma jogi 

Trzecią ścieżką jest ścieżka karmy. Musicie prowadzić na tym świecie różne działania. 

Ale jak prowadzicie te działania? Przede wszystkim czym jest karma? Każdy czyn jest 

karmą. Tak - w pewien sposób każdy czyn jest karmą. Jednak biorąc rzecz ściślej i w 

oparciu o święte pisma, jeśli macie pojąć określenie karma, oznacza ono, że wraz z 

czynem jest też poczucie czynienia. W sanskrycie nazywa się to kritratwa abhimana 

(duma z wykonywania czynności), abhimana znaczy ‘ja to robię’. Wraz z kritratwa 

abhimaną przychodzi bhogtritwa abhimana. Czym jest bhogtritwa abhimana? Znaczy 

to, że ja się tym cieszę. Cieszę się jedzeniem, cieszę się tym, cieszę się albo doświadczam 

tamtego. Jest to wspólne wszystkim ludziom. Ale karma jogin próbuje oczyścić to 

„czynienie”, tę wolę, tę siłę woli, pozbywając się przywiązań. Próbuje ofiarować 

wszystkie czyny Bogu. Stara się ofiarować wyższej mocy wszystko, co myśli, co planuje 

i wszystko, czego doświadcza różnymi zmysłami, a także uwolnić się od tego 

wszystkiego. Przywiązań można pozbyć się na dwa sposoby. Jeden z nich polega na 

tym, że myślisz: jestem duszą, czyli atmanem i nie jestem związany z tym, co robię.  

Jestem po prostu jak stróż. A więc stróż przygląda się - ludzie przychodzą i odchodzą, 

a on po prostu się przygląda. Jest to swoista postawa świadka. Jest to jednak dość 
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trudne. Łatwiejszy sposób polega na tym, że przedkładam wszystkie swe myśli jako 

ofiarę Panu i czuję się od nich oddzielony. Ofiarowuję Panu to, co przyszło od Pana. 

Otrzymałem pewne zdolności; dzięki tym zdolnościom wykonałem pewną karmę; 

karmę tę ofiarowuję Panu i dzięki temu staję się wolny. Najważniejszym celem karma 

jogi, jak i wszystkich innych jog, jest oczyszczenie umysłu. Czystość umysłu jest celem 

tych wszystkich omawianych form jogi.  

Najpierw mówiliśmy o dżniana jodze, potem o dhjana jodze, a teraz pokrótce 

omówię karma jogę. Karma joga jest procesem, w którym oczyszczamy się dzięki 

wykonywaniu obowiązków w sposób prawy. Bhagawadgita głosi: Nijatam kuru 

karma twam – wykonujesz czyny, jakie powinieneś wykonywać. Wypełniamy swoje 

obowiązki, nie pragnąc egoistycznego zysku, a dzięki temu oczyszczamy umysł i 

odrywamy się od swych wewnętrznych więzów, aż objawi się nam nasze prawdziwe 

Ja. To trzecia ścieżka - ścieżka karmy, czyli bezinteresownych czynów. 

Ścieżka bhakti jogi 

Czwartą ścieżką jest bhakti joga. Każda istota ludzka ma uczucia. Bhakti wiąże się z 

procesem przekazywania tych uczuć z kanałów ludzkich, gdzie popadamy w 

przywiązanie lub rozwijamy nienawiści i zazdrości, ku wiecznej rzeczywistości, czyli 

wrodzonej nam boskości. Kiedy odwracamy swe uczucia od zewnętrznych obiektów ku 

obecnej w nas wewnętrznej boskości, nazywa się to bhakti jogą. Możemy nie być w 

stanie zrozumieć, czym jest bhakti w tym znaczeniu. Wydaje się to nam abstrakcyjne, 

czy też sama idea boskości wydaje się nam abstrakcyjna. Próbujemy więc nadać jej 

jakąś postać; bierzemy wizerunek jakiegoś boga, świętego czy proroka i czcimy go jako 

obiekt naszej własnej boskości. Przez bhakti jogę czczone są obiekty naszej własnej 

boskości. A bhakti joga ma wszystkie te różne cechy, których doświadczamy w ludzkiej 

miłości. Istnieje wstępne bhakti, czyli gouni bhakti i dojrzałe bhakti, czyli para bhakti. 

W para bhakti człowiek nie musi w ogóle iść za żadnymi zewnętrznymi obrzędami. 

Gouni bhakti (pierwszy krok w stronę para bhakti) rozpoczyna się od widhi i nishedha 

(nakazów i zakazów). Powinieneś robić to, a nie powinieneś robić tego. Idziesz do 

świątyni, wstajesz rano, wykonujesz dżapę, idziesz za tym, idziesz za tamtym, a za 

czymś innym nie idziesz. Nie idź w to miejsce i nie mów o tamtych sprawach. To 

znaczy - są jakieś widhi i jakieś nishedha. Przestrzegając tych zasad przez długi czas 

człowiek osiąga czystość umysłu i rozwija w sobie para bhakti.  

Wszystkie ścieżki jogi prowadzą do tego samego celu  

Tak oto mamy te cztery ścieżki prowadzące do atmanomokszartham (osiągnięcia 

wyzwolenia). Celem wszystkich ścieżek jogi jest wolność. Następnie mamy 

dżagathitaję Czy dżagathitaja (dobro świata) jest związana z atmanomokszartham? 

Według mądrych ludzi dżagathitaja nie różni się od naszej sadhany. W istocie jest 

częścią atmanomokszartham. Powiedzmy, że codziennie wykonujecie ćwiczenia 

duchowe, próbujecie też czynić dobro innym, służyć innym, pomagać, tak jak 
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potraficie. Czy to w postaci pieniędzy, czy przekazywanych umiejętności lub też w 

postaci okazywania innym szacunku. Każdy na tym świecie może służyć, nie jest tak, 

że dla służenia innym potrzeba pieniędzy. Nawet jeśli człowiek wypisuje adres tak 

czytelnie, że druga osoba nie doświadcza trudności w odczytaniu go, jest to również 

pewna postać sewy. Zatem zaczyna się ona od drobnych spraw, od pamiętania o 

innych.  

Dżagathitą jest również czynienie dobra ludziom ubogim, cierpiącym i 

potrzebującym pomocy. Dobrze byłoby połączyć te dwie zasady i nie posuwać się do 

skrajności. Przypuśćmy, że człowiek obiera ścieżkę bhakti w postaci pudży odprawianej 

w świątyni, lecz w tym nie powinien posuwać się do skrajności. Powinien również 

prowadzić jakąś działalność z pożytkiem dla innych. Poza tym powinien przestrzegać 

zasad podstawowej kultury moralnej czy zasadniczych wartości moralnych, o których 

mówiliśmy omawiając radża jogę: jama i nijama, zasady etyki. Nie zadajemy sobie 

pytania „Która joga jest dla mnie dobra?", gdyż macie w sobie wszystkie cztery 

zdolności. Połączcie te zdolności. Połączmy te cztery jogi. Zatem człowiek powinien 

próbować podążać za bhakti i karmą, jak również za dżnianą i dhjaną. Pewne zdolności 

będą oczywiście silniejsze od innych, a określona ścieżka będzie was bardziej 

przyciągała. Ale nie może być tak, że pozostałymi ścieżkami nie powinno się w ogóle 

iść. Najlepiej rozwijać je wszystkie równocześnie.  

Wreszcie pamiętajmy, że wszystkie te jogi można praktykować jednocześnie. 

Wszystkie te cztery jogi można wprowadzać w codzienne życie i powinno się je 

wprowadzać, gdyż kiedy dusza zaczyna szukać wolności, doświadczamy kulturalnego i 

edukacyjnego postępu. Ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy mamy śraddhę. Człowiek 

musi mieć śraddhę. Jak mówił Swami Wiwekananda, tego słowa nie można w ogóle 

przetłumaczyć na angielski, choć najbliższym słowem jest faith [wiara]. Jednak śraddha 

obejmuje znacznie więcej. Obejmuje odwagę, pozytywne myślenie, dobroć i szacunek 

dla wszystkich. Śraddha jest jednym z podstawowych wymogów podążania ścieżką 

dźagathitaji i atmanomokszartham.  

– Z przemówienia wygłoszonego 10 czerwca 2018 roku w Prasanthi Nilajam przez Swamiego 

Atmaśraddhanandę z Misji Ramakriszny w Belur Math w Kalkucie.  
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Wielki cud w Australii 

 

 

Na początku 1976 roku żona i ja poznaliśmy Pearl Harrison, emerytowaną sekretarkę 

wydziału medycznego Uniwersytetu w Sydney. Początkowo myśleliśmy, że to po 

prostu przypadkowe spotkanie, jednak później zdziwiliśmy się... 

Rękopis mojej książki „Sai Baba Awatar” był w owym czasie gotów do przepisania 

na maszynie dla wydawców. Ponieważ Pearl nadal lubiła wykonywać dorywczą pracę 

sekretarki, uzgodniliśmy, że przepisze na maszynie cały rękopis. W ten sposób 

zapoznała się po raz pierwszy z cudami Śri Sathya Sai Baby.  

Jedna z jej wnuczek, 9-letnia Mayan Waynberg, czasem jej pomagała, głośno 

czytając materiał do przepisywania. Podczas gdy babka odnosiła się do tych cudów z 

niejakim powątpiewaniem, wnuczka przyjęła ich prawdę bez pytania.  

Gdy Pearl Harrison przepisała już kilka rozdziałów książki, Mayan, bardzo bladą i 

łatwo nabawiającą się sińców, zabrano do lekarza na badania krwi. Lekarz był tak 

przerażony wynikami, że zadzwonił do Helen, matki Mayan, i poradził, aby 

natychmiast zabrać dziecko ze szkoły do domu. Załatwił również badanie jej szpiku 

kostnego w Szpitalu Księcia Walii w Sydney.  

Badania krwi wykazały, że poziom hemoglobiny u Mayan jest o ponad połowę 

niższy od normalnego, zaś ilość białych ciałek krwi wynosi około jednej trzeciej normy. 

To było złe, ale najgorsze było to, że płytki krwi spadły do zaledwie jednej piętnastej 

normalnego poziomu.  

Chorobę rozpoznano jako niedokrwistość aplastyczną, w której szpik kostny nie 

wytwarza żywotnych elementów krwi w ilości wystarczającej do zachowania zdrowia i 

życia.  

Mayan oddano pod opiekę specjalisty, który powiedział jej matce, że nadzieję daje 

zastosowanie pewnych leków. Jednym z nich jest męski hormon prednizolon, zaś 

drugim fluoxymesteron. Oba lekarstwa powodują poważne skutki uboczne, takie jak 

karłowatość, otyłość, włosy na twarzy i łysienie. Dziecko będzie też potrzebować 

ciągłych badań krwi i szpiku kostnego, a Mayan bardzo obawiała się pobierania krwi.  

Najgorsze jednak było to, że po przejściu tego wszystkiego, mogła nie wyzdrowieć. 

Jeden z lekarzy powiedział Pearl smutną prawdę, że leczenie tym lekarstwem może 
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tylko o kilka lat przedłużyć życie dziecka, jednak na dłuższą metę nie przyniesie 

żadnego skutku. Ponadto dziecko nie będzie mogło normalnie żyć nawet przez ten 

krótki czas, przez jaki będzie utrzymywane przy życiu.  

Pearl Harrison pomyślała wówczas o cudach Sai. Pisze: „Muszę przyznać, że zupełnie 

brakowało mi wiary w religię; uważałam się za Żydówkę tylko z powodu tradycji. 

Pisałam o wielu cudach, jakich dokonał Sai Baba, myślałam sobie jednak, że z punktu 

widzenia rozumu brzmi to ciekawie, ale gdyby mojej wnuczce nie przytrafiła się ta 

straszna choroba, być może poprzestałabym na tym. Umysł jak gdyby otworzył się 

jakimś szarpnięciem i zaczęłam myśleć, że być może jest coś prawdziwego w tym 

wszystkim, co przepisywałam. Gdy powiedziałam Howardowi i Iris o Mayan, byli w 

najwyższym stopniu zaniepokojeni i powiedzieli, że przyjadą natychmiast, a Mayan 

może zacząć przyjmować wibhuti”.  

Pan Sai szczególnie interesuje się tymi, którymi interesują się jego wielbiciele. 

Jednak powiedział mi wcześniej, że boskie uzdrowienie wymaga wiary, zaufania i 

poddania się. Czy te składniki mogliśmy znaleźć w tym podmiejskim domu w Sydney? 

Gdy powiedziałem szczerze do Mayan: „Ale musisz naprawdę wierzyć w moc Sai 

Baby”, odrzekła bez wahania: „Ależ ja wierzę!” Z tego, jak to powiedziała wyczułem 

dziecięcą wiarę, która jest tak ważna, a mimo to tak trudna do osiągnięcia dla 

większości ludzi. Jej dziadek, Jack Harrison, dał mi nadzieję, że być może on też ma tę 

pomocną wiarę, gdy rzekł: „Pojadę do Indii, gdy tylko będę mógł podziękować Sai 

Babie za wyleczenie Mayan”. Uzdrowienie jeszcze się nie zaczęło, jednak wydawał się 

nie mieć wątpliwości, że będzie miało miejsce.  

Pearl z kolei miała do pokonania bariery intelektualne. Matka Mayan, Helen, choć 

najwidoczniej powątpiewała, chciała spróbować leczenia za pomocą wibhuti. 

Zapewniliśmy jednak rodzinę, że ważna jest nieustanna modlitwa. Wszyscy zgodzili się 

modlić do Swamiego; Iris i ja także gorączkowo się modliliśmy. Mocno chcieliśmy, aby 

Swami wyleczył Mayan z tej strasznej choroby, nie tylko dlatego, że czuliśmy miłość i 

współczucie dla tego dziecka, ale także dlatego, że mógł to być wielki cud w Australii, 

który mógł przywieźć do światła coraz to więcej naszych rodaków.  

Jednak pojawiła się wątpliwość, czy Mayan powinna przyjmować przepisane leki? 

Wiedzieliśmy jednak, że Swami czasami uzdrawia wykorzystując lekarstwa, 

zapobiegając zarazem skutkom ubocznym. Często też wcale nie używa leków. Trzeba 

było go o to zapytać, a w międzyczasie zacząć podawać leki. Lekarze powiedzieli, że 

skutki uboczne nie będą widoczne przez 3 miesiące.  

Szczęśliwym trafem nasza przyjaciółka Lynette Penrose miała zaraz jechać w 

odwiedziny do Swamiego. Swoją drogą to w jej domu w Balmain zapoczątkowaliśmy 

spotkania Sai w Sydney. Uważam, że były to pierwsze spotkania w Australii.  

Lynette zgodziła się wziąć zdjęcie Mayan i listy do Swamiego. Ponadto mieliśmy 

nadzieję, że zdoła go zapytać, czy dziecko powinno brać przepisane przez lekarzy leki, 
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czy nie.  

Niedługo po tym jak Lynette przybyła do Indii, przyszedł od niej list. Rozmawiała 

ze Swamim, dała mu zdjęcie Mayan i listy oraz zadała ważne pytanie o leczenie. 

Napisała, że gdy spojrzał na zdjęcie, jego twarz stała się “bardzo łagodna i 

współczująca” i rzekł: „Nie, żadnych leków, tylko wibhuti w wodzie dwa razy 

dziennie”.  

Pearl Harrison pisze o tej sytuacji: „Gdy przyszła ta wiadomość, musieliśmy 

postanowić czy odstawić lekarstwa i podawać tylko wibhuti. Mayan powiedziała: 

„Jeśli Sai Baba mówi, że nie powinnam brać lekarstw, w takim razie nie będę ich 

brała”. Zatem zaledwie po trzech tygodniach zażywania lekarstw odstawiła je i odtąd 

brała tylko wibhuti. Miała pełną wiarę w boską moc kogoś, kogo żaden członek tej 

rodziny nigdy nie widział, pomijając zdjęcia.  

Pomyśleliśmy, że w uzdrowieniu może pomóc, jeśli w domu Harrisonów w 

Greenacre odbywać się będą spotkania grupy Sai Baby. Zgodzili się na to chętnie i ich 

dom stał się drugim ośrodkiem w Sydney. Jack wkrótce postanowił przemienić swój 

garaż w świątynię Sai, a dla samochodu wznieść nową wiatę. Poczyniono zmiany we 

wnętrzu budynku i kilku wielbicieli, którzy wcześniej byli u Swamiego, zbudowało 

piękną świątynię. Świątynia ta miała świętą atmosferę i wielbicieli Sai zaczęło 

przybywać – nie tylko z obszaru metropolitalnego, ale też z odległych miejsc w Górach 

Błękitnych i na Południowym Wybrzeżu.  

Spotkania te bardzo się udały. Zaskakującym było widzieć jak szybko Australijczycy 

zaczęli śpiewać bhadżany. Wielu nauczyło się też je prowadzić, łącznie z Mayan. Jej 

zdrowie stale się poprawiało. Rodzina postanowiła nie mówić lekarzom, że nie bierze 

leków. Co dwa tygodnie zabierano ją do szpitala na badania i specjaliści byli 

zachwyceni, a być może zaskoczeni ich wynikami. Nastąpił gwałtowny wzrost 

czerwonych krwinek, znaczna poprawa, jeśli chodzi o krwinki białe, zaś liczba płytek 

krwi powoli zaczęła iść w górę. 

Po paru miesiącach liczba czerwonych i białych krwinek była całkiem normalna, a 

badania prowadzono co dwa miesiące, zamiast co dwa tygodnie. Liczba płytek krwi 

wykazywała przy każdym badaniu wzrost o około 10 000, jednak wciąż miały one 

przed sobą długą drogę do osiągnięcia normalnego poziomu.  

Lekarze przebadali siostrę Mayan, Alonę, starszą od niej o rok, pod kątem zgodności 

jej szpiku kostnego ze szpikiem Mayan. Po badaniu doradzili przeszczep od siostry, 

mówiąc, że pomoże to Mayan w walce z chorobą.  

Pewien wielbiciel, który udał się do Indii z Australii, zapytał Swamiego, czy trzeba 

przeprowadzić operację czy nie. Baba odparł, że stan dziecka poprawia się i wkrótce 

będzie zupełnie zdrowe. „Nie ma potrzeby operacji” - oznajmił. A zatem żadnej operacji 

nie wykonano.  
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W listopadzie 1978 roku, wkrótce po tym jak przyjechaliśmy z Iris do Indii w 

odwiedziny do Swamiego, otrzymaliśmy list od Pearl Harrison, oznajmiający, iż 

ostatnie badanie krwi u Mayan wykazało, że stan jej płytek krwi jest lepszy nawet od 

normalnego - w rzeczy samej 174 000.  

Na początku następnego roku Jack i Pearl Harrisonowie z dwiema wnuczkami 

przybyli do Indii, aby podziękować Swamiemu za to cudowne wyleczenie.  

To boskie uzdrawianie na odległość tysięcy mil działało nieustannie przez blisko 

dwa lata. Być może był to jakiś związek między czynnikiem czasu a leczoną - głębia 

wiary, zaufanie, poddanie się Bogu i żarliwość modlitwy. Ale są również bez wątpienia 

inne nieodgadnione czynniki. Mogła to być na przykład karma do przepracowania, czy 

jakaś lekcja do przyswojenia z owego okresu czekania.  

Możemy powiedzieć jedynie tyle, że idąc drogą nadziei, modlitwy i oddawania czci 

ku temu wielkiemu uzdrowieniu przez Babę, cała rodzina, łącznie z kilkoma krewnymi 

i przyjaciółmi, dołączyła do rodziny Sai. Gdy radość i miłość Pana wstąpiły w ich życie, 

zmieniło się ich spojrzenie na świat i ich wartości. Z rodziny niereligijnej stali się 

rodziną wyznającą duchową religię - religię Sai. Dzięki błogosławieństwu, jakim było 

uzdrowienie ciała Mayan, ręka boska dotknęła wielu innych osób, lecząc ich dusze.  

Jakże byliśmy zadowoleni i wdzięczni Panu za ten wielki cud w Australii!  

– Z majowego wydania “Sanathana Sarathi” z 1980 roku. 

 

 

 

Wartości są dla oświaty, oświata dla życia, życie jest dla miłości, miłość 

dla człowieka, człowiek jest dla duchowości, duchowość jest dla świata, 

a świat dla pokoju. A więc powinno się podążać od wartości do pokoju. 

Dziś studenci zdobywają wykształcenie z egoizmu. Pragną pieniędzy. 

Pieniądze przychodzą i odchodzą, lecz moralność przychodzi i wzrasta. 

– Baba 
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Niewiarygodna podróż do serca 

Joan i Alan Humphries 

 

 

Opowieść rozpoczyna Joan Humphries...  

W 1997 roku Alan i ja wyznawaliśmy spirytualistyczną wiarę chrześcijańską, aż 

spotkaliśmy pewne małżeństwo. Później zaprzyjaźniliśmy się z nimi.  

Miłość daje znak… rozpoczyna się ścieżka 

Poprosili nas o przeczytanie książki „Ucieleśnienie miłości”. Książka ta opowiada o 

Sai Babie i jego naukach przez doświadczenia innego małżeństwa. Po przeczytaniu i 

przetrawieniu treści wiedzieliśmy oboje, że nauki te są naszą drogą do oświecenia. Od 

tej chwili odczuwaliśmy potrzebę wyjazdu do Sai Baby do Indii. Odbyliśmy tę podróż, 

gdy spotkaliśmy małżeństwo, które bardzo nam pomogło swą miłością, mądrością, 

wiedzą i dobrocią. W październiku 1997 roku zorganizowali oni wycieczkę do Indii i 

pojechaliśmy na dwa tygodnie, aby zobaczyć Sai Babę w całej jego chwale w Prasanthi 

Nilajam. W czasie codziennych darszanów doznaliśmy bardzo dużo miłości i spokoju, a 

także wiele wiedzy i mądrości dzięki jego naukom! Chociaż wtedy sobie tego nie 

uświadamialiśmy, rozpoczęła się nasza duchowa podróż do boskości. W lipcu 1998 roku 

udaliśmy się znowu do Indii, aby zobaczyć się z Sai Babą. Po powrocie usłyszeliśmy, że 

we wrześniu 1998 roku do Indii jedzie większa grupa wielbicieli i z wielką ekscytacją 

pojechaliśmy odwiedzić Go ponownie.  

Przeklęta przez raka  

Potem w 1999 roku Alan i ja postanowiliśmy odwiedzić naszego drogiego Swamiego 

po raz czwarty, jednak w sierpniu na nieszczęście rozpoznano u mnie raka. We wrześniu 

przeszłam operację. Gdy byłam w szpitalu, Baba dał mi wiele znaków, że się mną 

opiekuje. Kiedy wróciłam do domu ze szpitala, po prostu chciałam go odwiedzić, aby 

podziękować za to, że ze mną był.  

Kilka tygodni po wyjściu ze szpitala nie czułam się dobrze. Poszłam do lekarza 

ogólnego. Lekarz powiedział, że w laboratorium stwierdzono, że rak powróci, jednak nie 

podano czasu, co oznacza, że może wrócić w każdej chwili. Można sobie wyobrazić, jak 

poczułam się słysząc te słowa. Gdy wróciłam do domu, nie powiedziałam o tym 

nikomu ani słowa, nawet mężowi. Trzymałam tę rozmowę w tajemnicy. Od tamtej 

pory modliłam się wciąż do Baby... W szpitalu powiedziano, że żadne tabletki nie mogą 

wyleczyć raka, a chemioterapii odmówiłam. Całą wiarę złożyłam w swym kochającym 

Matce-Ojcu Bogu, przyjmowałam wibhuti i wodę z lingamu.  
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W grudniu 1999 roku miałam sen, w którym Sai Baba rzekł: „Pojedziesz do Indii w 

zwykłym ubraniu”. Potem podniósł rękę i rzekł unosząc palec: „Będziesz śpiewać”. 

Obudziłam się natychmiast i potem omawialiśmy ten sen z Alanem.  

Dobrze, dobrze, dobrze – błogosławieństwa Pana 

Potem w 2000 roku modliłam się gorączkowo do Baby, aby pozwolił nam ponownie 

przyjechać w odwiedziny i złożyć podziękowania. Dzięki jego łasce tak się stało i 

zaczęliśmy przygotowywać się do pielgrzymki do Prasanthi Niljam, siedziby 

najwyższego spokoju. Gdy przybyliśmy do aszramu, natychmiast poszliśmy na darszan 

Baby. Jakże byłam szczęśliwa po jego pierwszym przelotnym spojrzeniu! Moje serce i 

dusza wiedziały, że moje oczy patrzą na Boga, który inkarnował na ziemi. Wciąż się 

modliłam, z nadzieją, że modlitwy zostaną wysłuchane. W czasie pobytu usłyszeliśmy 

od lidera naszej grupy, że Swami udzieli nam audiencji we wtorek o drugiej po 

południu. Do pierwszej trzydzieści wszyscy byliśmy już w mandirze i czekaliśmy na 

niego. Nadeszła pomyślna chwila i Swami z wdziękiem ruszył ku nam, obsypując 

wszystkich swoją boską miłością. Po wysłuchaniu jego boskiego orędzia poproszono 

nas, abyśmy usiedli w rzędach przez całą długość mandiru, opierając się o siebie 

plecami.  

Gdy Swami zbliżył się do miejsca, w którym siedziałam, pochylił się ku mnie i 

zapytał: „Chcesz porozmawiać?”. Zdołałam jedynie cicho odpowiedzieć: „Chodzi o 

mojego raka, Baba”. Nachylił znów i poprosił, abym powtórzyła, co powiedziałam. 

Powtórzyłam trochę głośniej: „Chodzi o mojego raka, Baba”. Wtedy spytał mnie, czy 

jestem chrześcijanką i rzekł: „Dobra chrześcijanka”. Tylko ty o tym wiesz, Baba - 

pomyślałam sobie. Swami zwrócił się do mężczyznom i powiedział, że jestem 

chrześcijanką. Potem mój Pan wyciągnął rękę, zakreślił dłonią koło i stworzył 

najpiękniejszy krzyż wysadzany jedenastoma zielonymi szmaragdami, przymocowany 

do złotego naszyjnika. Swymi świętymi rękami przybliżył ten krzyż do moich ust, abym 

go ucałowała. Żadne słowa nie wyrażą nigdy głębi uczuć, jakie miałam i wciąż mam w 

sercu. Gdy Baba stał, zdołałam dotknąć jego boskich, lotosowych stóp. Potem poklepał 

mnie trzy razy po głowie, mówiąc: „Dobrze, dobrze, dobrze”. 

Nie mogłam uwierzyć, że byliśmy w mandirze Baby przez półtorej godziny, 

słuchając jego słodkich słów, przebywając w jego boskiej obecności i widząc wszystkie 

te wspaniałe cuda, których dokonywał w każdym z nas, zewnętrznie i wewnętrznie. 

Wróciliśmy do domu pod wielkim wrażeniem i pełni radości. Nasze baterie duchowe 

były ponownie naładowane i byliśmy gotowi z nową energią stawić czoła życiu.  

Gdy wróciłam do domu, podzieliłam się tym wspaniałym błogosławieństwem i 

doświadczeniem z wieloma znajomymi, jednak Baba nie powiedział, że rak został 

usunięty, więc były pewne wątpliwości. Spojrzałam na zdjęcie Baby, przeprosiłam za tę 

małą wątpliwość, jaka pojawiła się w moim umyśle. Od tamtej chwili żarliwie się 

modliłam. Moja modlitwa do Baby była taka: „Baba, proszę, abym mogła cię wkrótce 
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znowu odwiedzić i usłyszeć twe słowa, że rak został usunięty. Czy jakiś świadek 

mógłby usłyszeć twoje słowa?”. Alan zawsze mi mówił, gdy przyjeżdżałam do domu ze 

szpitala, że Baba zabrał tego raka. Jego pełna wiara w Babę tylko się wzmacniała.  

Szmaragdowa zieleń to kolor Baby służący do leczenia. W czasie darszanu siedzimy 

pod baldachimem złota i zieleni w sali Sai Kulwant, wchłaniając uzdrawiające 

działanie. Takie jest znaczenie szmaragdowozielonego krzyża, jaki łaskawie mi stworzył, 

aby mnie chronił. Dzięki ci, drogi Baba. Mieliśmy nadzieję, że dzięki jego boskiej łasce 

wkrótce w czerwcu będziemy mogli go zobaczyć.  

Niezapomniane wspomnienia uzdrawiającej łaski  

Potem nadszedł rok 2001. Dzięki łasce Baby Alan i ja dołączyliśmy do grupy Heart 

Valve Bank Group, jadącej do Prasanthi Nilajam. Podczas podróży nadal zanosiłam 

modlitwy do mego ukochanego Śri Sathya Sai Baby.  

Gdy przybyliśmy na miejsce, weszliśmy do aszramu i doznaliśmy uczucia miłości i 

pokoju. W trakcie naszego pobytu Baba okazał wielki szacunek naszej grupie. Jakimż 

błogosławieństwem było słyszeć boskie orędzie w mandirze! Później poproszono nas, 

abyśmy usiedli w rzędach, oparci o siebie nawzajem plecami, tak jak ostatnim razem, 

aby Swami mógł chodzić wokół nas. Usłyszałam głos Baby, gdy zbliżył się do mnie. 

Powiedział: “Przyjdź pojutrze. Porozmawiamy - ty i ja - bo jest coś, co cię martwi”. 

Podniosłam się na kolana i rzekłam: „Dziękuję ci”, a on poklepał mnie po głowie i 

powiedział: „Dobra dziewczyna”. 

Nadszedł ten pomyślny dzień. Tamtego ranka interview otrzymało sześcioro z nas. 

Byłam trochę zdenerwowana, ale czułam wielką radość w sercu, że będę u boskich, 

lotosowych stóp Swamiego! Zapytał mnie z miejsca: „Jak się ma w Londynie twój 

krzyżyk?”. Odrzekłam: „Wszystko jest dobrze”. Baba wiedział, co naprawdę czuje moje 

serce i znał moje skrywane myśli. Wtedy przyszło mi na myśl: „No, Joan, zapytaj o to, o 

co modliłaś się przez cały czas" i on dał mi inspirację do tego pytania: „Baba, czy mój 

rak został usunięty?”. Gdy wpatrywałam się w jego oczy, rzekł: “Tak, twój rak zniknął”. 

Później zapytał: „Gdzie jest twój mąż?”. Odrzekłam: „Jest na zewnątrz i chce przyjść 

zobaczyć się z tobą”. Wtedy rzekł, że to dobry mężczyzna, a ja jestem dobrą kobietą.  

W czasie tamtych odwiedzin w Prasanthi Nilajam dostąpiłam łaski przemawiania. 

Po zakończeniu przemówienia pokłoniłam się Babie, a on zapytał: „Chcesz mnie w 

swoim sercu?”. Powtórzył to pytanie trzy razy, a ja trzy razy odpowiedziałam: „Tak, 

Baba”. Wówczas zakreślił swoją boską ręką koło i stworzył piękny wisiorek ze swoim 

portretem, wraz ze ślicznym łańcuszkiem. Teraz czuję Babę z jego boską miłością 

wszędzie, gdzie jestem.  

Gdy wróciłam do pokoju, napisałam do niego list: „Wybacz mi, proszę, jeśli zraniłam 

dziś czyjeś uczucia. Biorę pełną odpowiedzialność za wszystko, co zostało powiedziane, 

bo nikt nie wiedział, co zamierzałam powiedzieć”. Gdy skończyłam pisać, odczytałam 
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list, widząc oczami duszy Babę czytającego ten list. Złożyłam go i położyłam pod 

poduszką. Tamtego wieczora, gdy poszłam spać, usłyszałam głos mówiący: „Poprosiłaś 

mnie, abym był w twoich słowach”. Właśnie o to poprosiłam Babę, gdy wręczałam mu 

śliczną, czerwoną różę przed rozpoczęciem przemówienia. 

Ostatni dzień w Prasanthi Nilajam... ciepła rozmowa  

W przeddzień wyjazdu z Prasanthi Nilajam grupa Heart Valve Bank Group została 

wyróżniona tym, że mogła zaśpiewać przed Babą, a on wręczył każdej kobiecie piękne 

sari. Czyniąc to, zapytał: „Gdzie jest kobieta, która przemawiała?”. Gdy zbliżyłam się do 

ganku, gdzie stał, rzekł: „Ach, Dźamuna”. To piękne imię Swami nadał mi w 2001 roku. 

Powiedział łagodnie: „Niedawno przemawiałaś”. „Tak, Swami” – odpowiedziałam. 

Wtedy Baba oznajmił: „Jestem bardzo zadowolony. To były słowa płynące z serca”. 

Trzymając mnie za rękę, zakreślił dłonią koło w powietrzu, a z jego ręki wyłonił się 

piękny pierścień z trzema diamentami. Włożył mi go na serdeczny palec prawej ręki i 

powiedział: „To za twoje przemówienie”. Potem dał mi śliczne sari, mówiąc: „Zobaczę 

się z tobą jutro i porozmawiamy”. Powtórzył te słowa dwukrotnie. Jestem pewna, że 

odniósł się do duchowego jutra.  

 

Po Joan opowieść kontynuuje Alan... 

W grudniu 2003 roku ponownie pojechaliśmy z dużą grupą do Prasanthi Nilajam w 

odwiedziny do Swamiego. W czasie przygotowań do tych odwiedzin poproszono mnie 

o wygłoszenie przemówienia do tej grupy przed naszym wyjazdem do domu. 

Zgodziłem się. Byłem z tego powodu podekscytowany i szczęśliwy. W czasie naszego 

pobytu u Swamiego w Prasanthi Nilajam znów zapytano mnie o przemówienie, które 

miałem wygłosić. Wtedy dowiedziałem się że będę mówił przed Swamim w hali Sai 

Kulwant.  

Teraz trochę się denerwowałem, mimo to czekałem z utęsknieniem. Gdy nadszedł ten 

dzień, czekaliśmy na potwierdzenie od Swamiego. Swami wysłał do naszej grupy 

posłańca, aby nam powiedział, że ten wysoki Anglik może wygłosić mowę. Wiadomość 

tę oznajmił prof. Anil Kumar. Wszyscy zgromadziliśmy się na popołudniowy darszan. 

Siedziałem na przedzie, czekając na wezwanie Swamiego, aby wystąpić i przemawiać, a 

gdy to nastąpiło, poszedłem bardzo nerwowo naprzód do jego fotela i podarowałem 

mu kwiat. Potem poproszono mnie o rozpoczęcie mowy.  

Przemożne współczucie  

Mówiłem o miłości, oddaniu i wierze, ale też o raku Joan, którego Swami usunął. Po 

przemówieniu Baba zaprosił mnie, abym usiadł na podłodze blisko jego fotela. Jakąż 

poczułem pokorę! Jakże poczułem się zaszczycony! Siedziałem tam przez cały występ 

naszej grupy. Potem tuż przed ofiarowaniem arati wstałem, a wówczas Swami stworzył 

pierścień z dziewięcioma kamieniami i włożył mi go na serdeczny palec prawej ręki. 
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Byłem pod głębokim wrażeniem miłości i błogosławieństw, jakimi obdarzył nas w tym 

pomyślnym dniu. Tamta chwila zostanie ze mną na resztę życia. Pozwolił mi nawet 

ucałować swą dłoń.  

Kilka dni później łaskawie pozwolono nam wystąpić w mandirze  z bhadżanami 

przed jego obliczem. Doświadczyłem wszechobecności Baby, bo wcześniej 

wspomniałem przyjacielowi, z którym dzieliłem pokój, że nie czekam za bardzo na 

nasze bhadżany w mandirze, bo bolą mnie plecy z powodu długiego przesiadywania na 

sali podczas naszego pobytu. Ale potem zapomniałem o tym, zgromadziliśmy się 

wszyscy w mandirze, czekając na Swamiego. Wszedł i zaczął rozmawiać z kilkoma 

członkami tej grupy. Gdy przyszedł do miejsca, w którym siedziałem, spojrzał na mnie i 

zapytał: „Masz się dobrze?”. „Świetnie, Swami” – opowiedziałem. Baba zapytał znów: 

„Chcesz krzesło?”. Nie byłem pewien czy dobrze go słyszę. Powtórzył: „Chcesz krzesło?”. 

I skinął na kogoś, aby przyniósł mi krzesło. Odrzekłem niechętnie: „Tak, Swami”. Przez 

resztę występu siedziałem na tym krześle. Na koniec pobłogosławił nas swą dłonią. 

Byłem tak wdzięczny, że obsypał miłością całą grupę. Niewyczerpana jest jego miłość i 

współczucie dla wszystkich.  

– Autorzy, Joan i Alan Humphrie, są żarliwymi wielbicielami Swamiego z Anglii. 

 

 

 

Forum absolwentów 

 

Moje spotkanie z boskością 

Indreśwar Singh Sirohi 

  

Zacznijmy od spotkania mojej rodziny z boskością. W 1965 roku dziadka ze strony 

matki dotknęło mnóstwo problemów, które miały bardzo negatywny wpływ na jego 

woreczek żółciowy, wątrobę, śledzionę i nerki. Ponadto miał ostre powikłania 

cukrzycowe, jaskrę, a nawet kłopoty z ciśnieniem krwi. Spotkało go wszystko, co mogło 

źle funkcjonować w jamie brzusznej.  

Boskie błogosławieństwo dla dziadka  

Najważniejsi przedstawiciele stowarzyszenia lekarskiego stracili nadzieję i właśnie 

wtedy, gdy myśleliśmy, że wszystko stracone, przyszedł do dziadka guru naszej rodziny, 

którego nazywaliśmy czule Guru Maharadż i pokazał nam wizerunek Swamiego. 

Mówię o roku 1965. Guru miał kilka wizerunków Swamiego, ale przyniósł jeden i rzekł: 

„Moim zadaniem jako guru jest prowadzenie was do Boga. To Bóg, który inkarnował 

na ziemi, módlcie się do niego, a wszystko będzie dobrze”. Z nieskończoną wiarą w guru, 
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dziadek modlił się żarliwie do Swamiego. Minęło zaledwie kilka godzin i oto do 

Dźamnagar przybył ktoś z Puttaparthi i rzekł: „Swami przysyła ci ten prasadam”. 

Swami dał wielbicielowi paczuszki wibhuti na długo przed tym, zanim dziadek zaczął 

się modlić. Nie trzeba mówić, że po zjedzeniu wibhuti dziadek poczuł się znacznie lepiej 

i nawet odważył się na podróż do samego Puttaparthi, aby wyrazić wdzięczność 

Swamiemu.  

Swami powitał go z miłością i w czasie rozmowie udzielił mu wielu 

błogosławieństw, a później zaś zapytał go, co jeszcze by chciał. Dziadek rzekł: “Wiem, że 

mój czas się kończy; jestem u schyłku życia. Proszę, daj mi trochę więcej czasu”. Swami 

rzekł: „Dam ci rok”. Dokładnie rok później dziadek wyruszył do swej niebiańskiej 

siedziby. Właśnie wtedy Swami przysłał wiadomość: „Powiedzcie Radżmacie” - to 

moja babcia – „że osobiście zabrałem duszę Dżamsaheba do świątyni Somanath”. Wiele 

miesięcy później, gdy Swami przyjechał do Bombaju (Mumbaju), zaszczycił babcię 

odwiedzinami w jej domu. Swami był w salonie, a moja matka w przylegającej do 

salonu jadalni. Zastanawiała się: „Swami powiedział, że zabrał duszę ojca do Somnath. 

Chciałabym otrzymać potwierdzenie, że naprawdę tak się stało”. Była to przelotna 

myśl. O dziwo, właśnie wtedy otworzyły się drzwi jadalni i Baba spojrzał na nią. Gdy 

matka ujrzała Swamiego, jego twarz przemieniła się na kilka chwil w twarz jej ojca, 

potem zaś stała się ponownie obliczem Swamiego.  

Złoty Posąg Kriszny  

Teraz udajmy się korytarzami czasu do chwili, gdy Bhagawan zaszczycił swą boską 

obecnością Gudżarat. Na prośbę babci Swami, członkowie jego rodziny, wielbiciele z 

południowych Indii, wielbiciele z Gudżaratu, a także babcia i rodzina – wszyscy jechali 

wtedy w konwoju z Dźamnagar do Dwaraki. Tak, było to doniosłe wydarzenie. 

Uczestniczyli w historycznym wydarzeniu. Swami, jugawatar, podróżował do swojej 

poprzedniej siedziby - Dwaraki, gdzie sprawował najwyższe rządy jako Kriszna. 

Możecie wyobrazić sobie poruszenie, jakiego doświadczali wielbiciele? Czuło się je w 

powietrzu. Wszyscy myśleli, że Swami przedstawi im jakąś niesamowitą historię z 

przeszłości, jakieś opowieści o waleczności i rycerskości ludzi książęcego rodu, pokaże im 

jakiś pomnik, o którym nie wiedzieli, pozostałość przeszłości lub że będzie mówił o 

zatopionej twierdzy z dawnych czasów, która przetrwała próbę czasu. Gdy dotarli do 

granic Dwaraki, czekający tłum był ogromny. Panowało zamieszanie, każdy chciał 

bowiem otrzymać padanamaskar Swamiego. Z powodu tych niepokojów władze 

poprosiły Swamiego: „Mamy wielkie obawy w kwestii bezpieczeństwa. Mamy prośbę 

- czy możesz przyjechać do Dwaraki w jakiś inny dzień? Nie jesteśmy w stanie 

zapanować nad tłumem”. Swami wyświadczył tę uprzejmość i zawrócił.  

Zasłona przygnębienia spowiła konwój, gdy powoli wracał do Dźamnagar. Nie tego 

oczekiwano. Wydawało się, że zaraz będą uczestniczyć w historycznym wydarzeniu, a 

zamiast tego zawrócili. Panowała zupełna cisza; wszyscy milczeli rozczarowani. Swami 
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odpowiedział na uczucia wielbicieli. Zatrzymał konwój, wysiadł z samochodu i poszedł 

ku morzu. Tam ocean oddał mu pokłon, a gdy wrócił wykonał kopczyk z piasku i jakiś 

rysunek na jego wierzchołku. Każdy wiedział, że rysuje Krisznę. Potem zanurzył w ten 

kopczyk dłoń i wyciągnął pięknie wyrzeźbiony, złoty posążek Pana Kriszny grającego 

na flecie.  

Swami zapytał otaczających go wielbicieli: „Co to jest?”. Wszyscy powiedzieli: 

„Swami, to złoty posąg Pana Kriszny”. A Swami zapytał babcię: „Radżmata kja hai?”. 

„Och, Swami, jeh to mere Kanhaija hai. Jeh to mera lala hai” - krzyknęła w emocjach. 

Swami oznajmił: „Inni widzą złoto, ale ona zobaczyła swojego Kanhaiję”. Swami 

podarował ten posążek babci. Teraz wszyscy byli szczęśliwsi, doświadczyli wyższych 

uczuć i pojechali z powrotem do Dźamnagar. Niemniej tam, gdzie jest Pan Kriszna i Sai 

Kriszna, ucieleśnienia psot, coś musiało się wydarzyć.  

Następnego ranka u bram pałacu zebrała się grupa ekspertów z ramienia 

Archeologicznego Instytutu Badawczego w Indiach (Archeological Survey of India), 

którzy powiedzieli: „To jest przedmiot starożytny i na mocy prawa mamy wszelkie 

prawo, by go skonfiskować”. Możecie sobie wyobrazić, jak czuła się babcia. 

Zdenerwowała się, a była to bardzo silna kobieta, prawdziwa lwica. Rzekła: „Po moim 

trupie.” Wezwała ówczesne siły zbrojne Dźamnagar. Mieli jeźdźców, piechotę i artylerię 

– było ich coraz więcej. Powiedziała: „Nie poddamy się bez walki”. Wszystko to działo 

się na parterze jej pałacu, a na pierwszym piętrze Swami szczęśliwie siedział na dżuli, 

cichy i spokojny, jakby nic się nie działo. Taki jest Bóg. Wieczny świadek, a tu 

rozgrywał się istny dramat. Trwało to przez jakiś czas. Wieść o tym rozeszła się wszędzie 

pocztą pantoflową. Ludzie zaczęli się bać, że wokół będą świstać kule. Wielu ludzi 

wycofało się, a potem kilku bardziej pragmatycznych przyszło do Swamiego i 

poprosiło: „Swami, prosimy cię o interwencję. Ci Radżputowie zawsze znajdują chwałę 

w wojnie i uwielbiają walczyć”. Wtedy Swami wezwał babcię i rzekł: „Radżmata, aise 

karo unko bulao (Wezwij ich). Poproś badaczy, aby określili wiek tego posążku”. Babcia 

wiedziała, że Swami coś zrobi. Zatem raczej niechętnie zeszła z posążkiem na dół. 

Wezwano ekspertów, a gdy przyszli, powiedziała: „Podajcie jego wiek”. Wpatrywali się 

w ten posążek, obracali go na wszystkie strony, lecz nawet po kilku godzinach nie byli 

w stanie rozwiązać tego zadania. W końcu oświadczyli: „Na ten posążek składają się 

elementy pochodzące z różnych epok, różnych czasów i różnych regionów. Nie 

potrafimy przypisać go do jednego określonego regionu, więc póki co nie możemy 

dowieść, że to antyk”. Tak więc archeolodzy odeszli z pustymi rękami. Babcia wróciła do 

Swamiego i przedstawiła tę opowieść. Wszyscy byli szczęśliwi i rozeszli się.  

(Ciąg dalszy nastąpi…) 

– Autor jest wnukiem nieżyjącej już Radżmaty [królowej matki] Gulab Kunwerba Sahiby z 

Dżamnagaru. W 1991 roku uzyskał on licencjat z nauk ekonomicznych w Instytucie Wyższej Wiedzy Śri 

Sathya Sai, w kampusie Brindawan. 



Sanathana Sarathi   Czerwiec  2019  

 

© Organizacja Sathya Sai       
30 

 

Wybitne osiągnięcia uczniów szkół Bhagawana 

 

 

Uczniowie Wyższej Szkoły Średniej Śri Sathya Sai oraz Angielskiej Szkoły Średniej 

im. Iśwarammy w Prasanthi Nilajam wykazali się w tym roku wspaniałymi 

osiągnięciami na egzaminach w 10 i 12 klasie, które przeprowadziła Centralna Rada 

Szkolnictwa Średniego (Central Board of Secondary Education). 

Z 88 uczniów Wyższej Szkoły Średniej Śri Sathya Sai w Prasanthi Nilajam, którzy 

podeszli do egzaminów 10 klasy GRSŚ, wszyscy otrzymali najwyższą ocenę, 83 uczniów 

zdało z wyróżnieniem, a 49 z wynikiem ponad 90% punktów. Podobnie, na 114 uczniów 

12 klasy w tej szkole wszyscy osiągnęli najlepsze wyniki; 110 uczniów zdobyło 

wyróżnienie, a ponad 100 uczniów uzyskało powyżej 90 % punktów.  

Także uczniowie Angielskiej Szkoły Średniej wykazali się znakomitymi 

osiągnięciami. Na 38 uczniów, którzy przystąpili do egzaminów w 10 klasie, jakie 

przeprowadziła Centralna Rada Szkolnictwa Średniego, wszyscy zdali bardzo dobrze; 36 

uczniów – z wyróżnieniem, a 14 uczniów – z wynikiem ponad 90 % punktów.  

Inne godne uwagi osiągnięcie należy do 4 uczniów Wyższej Szkoły Średniej Śri 

Sathya Sai, którzy zdobyli 100% punktów na egzaminie w 12 klasie z jednego z 

przedmiotów. Podobnie, 14 uczniów tej szkoły uzyskało 100 % punktów na egzaminie z 

sanskrytu w 10 klasie, a 6 uczniów zdobyło 100% punktów z nauk społecznych.  

 

 

 

Sprawozdanie 

NOWINY Z OŚRODKÓW SAI  
 

KENIA 

19 stycznia 2019 roku wolontariusze Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai 

(MOSS) w Kenii zorganizowali obóz medyczny dla 120 dzieci w szkole Sathya Sai w 

Kisadźu, położonej na wiejskim obszarze z ograniczonym dostępem do opieki 

zdrowotnej. Przed obozem wolontariusze zebrali dane o zdrowiu tych dzieci, aby 

zapewnić odpowiednie przygotowanie zespołu – 4 lekarzy i pielęgniarki. Specjaliści 

zbadali uczniów i wyleczyli ich z różnych dolegliwości, z których najpowszechniejsze 

były obrażenia ciała, zakażenie dróg oddechowych, ból brzucha, zakażenie skóry, jak 
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również problemy z zębami i z oczami. Wykonali zabiegi, takie jak wyrwanie zęba, 

zastrzyki, opatrywali rany i przepisywali lekarstwa. Ponadto po zakończeniu obozu 

odbyły się spotkania z pacjentami, na których zachęcano do przyjmowania leków, 

przestrzegania higieny, odpowiedniego odżywiania się i przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa. W szczególnych przypadkach lekarze uczyli rodziców opieki domowej.  

SURINAM 

Saramacca to północny okręg Surinamu, leżący na północno-wschodnim wybrzeżu 

Ameryki Południowej. 12 lutego 2019 roku wolontariusze MOSS, w tym młodzi dorośli 

z ośrodka Sathya Sai Bhawan udali się do Coppename Punt w okręgu Saramacca, aby 

służyć 17 potrzebującym rodzinom, łącznie z osobami starszymi i ludźmi 

niepełnosprawnymi. Ochotnicy chodzili od drzwi do drzwi, rozdając paczki z żywnością. 

Rodziny były wdzięczne, gdy otrzymały środki higieniczne - w tym pastę do zębów i 

mydło, jakie z miłością wręczyli im wolontariusze.  

SRI LANKA 

16 lutego 2019 r. wolontariusze MOSS z ośrodka Sathya Sai w Colombo, w tym 

młodzi dorośli i dzieci ze skrzydła Edukacji Duchowej Sai, obchodzili Dzień św. 

Walentego w domu dla osób trędowatych w Hendali (w Wattali). Przebywają tam 

przeważnie starsi pacjenci, którzy wyleczyli się z tej choroby, lecz są niezdolni troszczyć 

się o siebie z uwagi na uszkodzenia nerwów. Większość z nich jest odizolowana od 

społeczeństwa, z powodu zakorzenionych uprzedzeń społecznych wobec osób chorych 

na trąd. Odwiedzający zostali ciepło przyjęci przez mieszkańców. Dzieci i młodzież 

dodali otuchy 32. mieszkańcom domu dla osób trędowatych, rozdając im świeże róże i 

ręcznie wykonane kartki. Wolontariusze podali im też obiad składający się z żółtego 

ryżu, soczewicy, paniru, brindżalu, modżu, sałatki ogórkowej i frytek. Popołudnie 

zakończył interaktywny program rozrywkowy młodych dorosłych, w który włączyli się 

mieszkańcy.  

WĘGRY 

W chłodne, zimowe miesiące w Budapeszcie bezdomni szukają schronienia w 

schronisku Táblás. Co roku wolontariusze MOSS z ośrodka Sathya Sai w Budapeszcie 

przygotowują posiłki i rozdają mieszkańcom schroniska różne rzeczy, w tym odzież. 12 

stycznia 2019 roku około 15 wolontariuszy ugotowało i podało świeży, ciepły posiłek – 

zupę fasolową i kluski z kwaśną śmietaną - około 20 bezdomnym ludziom w 

schronisku. Przygotowując jedzenie, wolontariusze MOSS śpiewali mantrę Gajatri i 

dzielili się osobistymi opowieściami i doświadczeniami, jakie mieli z Sathya Sai Babą. 

Goście w schronisku zjedli posiłek ze smakiem, często wracając po dokładkę. Atmosferę 

przenikała radość i miłość, jaką okazywali zarówno wolontariusze, jak i mieszkańcy 

schroniska.  
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RPA 

19 stycznia 2019 r. wolontariusze z MOSS w Republice Południowej Afryki byli 

gospodarzami Dnia Zabawy dla około 330 uczniów i nauczycieli ze szkoły podstawowej 

Saraswati, położonej w społeczności Frasers w Tongaat. Leżące na północ od Durbanu 

Tongaat jest domem dla najstarszej hinduskiej społeczności w RPA, gdzie osiedlili się 

pierwsi hinduscy robotnicy zatrudnieni na plantacjach trzciny cukrowej. Frasers to 

jedna ze społeczności, objęta opieką przez MOSS z RPA w ramach globalnej inicjatywy 

opieki nad 95. wspólnotami na świecie. 

Dzień Zabawy w tej szkole otworzyły modlitwy i południowoafrykańska muzyka, 

która pozwoliła dzieciom wyrazić miłość do ojczyzny. Atmosfera była pełna radości; 

dzieci spontanicznie śpiewały i tańczyły. Podzielone na 16 drużyn, wzięły udział w 

różnych grach. Wystąpił chór złożony z uczniów pobliskiej szkoły średniej Trubel, który 

urzekł zebranych pięknym wykonaniem przeboju Whitney Houston „The Greatest 

Love” (Największa miłość). Rozrywką dla widzów był również ekscytujący występ 

tancerzy z grupy South African Champion ze szkoły podstawowej Sherwood. 

Wolontariusze MOSS przygotowali pyszne jedzenie dla 350 dzieci i 100 ochotników. 

Goście wyszli ze spotkania szczęśliwi, otrzymali prezenty – zestawy z przyborami do 

pisania i paczki z jedzeniem.  

DUBAJ 

W dniu 11 stycznia 2019 roku młodzi dorośli Sathya Sai z Dubaju zorganizowali 

doroczny Dzień Sportu Sathya Sai w Światowej Akademii GEMS w tym kraju. 

Uczestniczyło w nim 335 osób, w tym wiele dzieci ze skrzydła Edukacji Duchowej Sai 

(EDS) z rodzicami. Uczestników podzielono na cztery grupy - Sathya, Dharma, Śanti i 

Prema. Święto rozpoczęła defilada, na której sztafeta młodych dorosłych niosła 

pochodnię, a na końcu zapalili lampę. W Dniu Sportu odbyły się tradycyjne zawody 

sportowe, takie jak bieg na 50 metrów oraz bieg wytrzymałościowy na 400 metrów, jak 

również rywalizacja w szybkim chodzie dla osób w wieku 50 lat lub starszych. Dla 

dzieci z EDS przygotowano zabawy, takie jak wyścig z cytrynami na łyżkach 

trzymanych w ustach oraz bieg przez płotki. Widzowie cieszyli się, patrząc jak dzieci w 

wieku 5 lat i młodsze rywalizują w konkursie rzutów karnych i we wspinaczce z 

przeszkodami. Najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem dnia były mecze krykieta, w 

których każdy dopingował swoją drużynę Sai. Święto zakończyło się rozdaniem nagród, 

medali, w przypadku rozgrywek indywidualnych, a także pucharów dla drużyn.  

NIGERIA 

Szkoła Sathya Sai w Lagos służy 203 dzieciom od żłobka po 6 klasę. W dniu 14 marca 

2019 r. około 155 dzieci ze szkoły podstawowej i jej 12 pracowników uczestniczyło w 

pierwszym Marszu dla Wartości, szerząc świadomość wartości ludzkich w 

społeczeństwie i dając mu natchnienie. Dzieci obeszły gęsto zaludnioną wieś Oroke, w 

sąsiedztwie której znajdują się liczne szkoły, śpiewając pieśni oparte na wartościach i 
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oczyszczając w ten sposób środowisko. Przyciągające oko plakaty wyrażały przesłanie, 

aby ochraniać pięć najważniejszych zasobów - jedzenie, wodę, czas, pieniądze i energię - 

jak uczy tego Bhagawan Baba. Miejscowa społeczność bardzo doceniła ten program.  

– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai  

BHARAT  

Himaczal Pradesz 

Organizacja Śri Sathya Sai Sewa i absolwenci szkoły Śri Sathya Sai ze stanu Himaczal 

Pradesz ofiarowali u lotosowych stóp Bhagawana koncert muzyki nabożnej, który stał 

się źródłem wielkiego natchnienia dla wszystkich wielbicieli, wolontariuszy Sewa Dal i 

mieszkańców tego stanu. Występując pod nazwą „Bhagawan Śri Sathya Sai Awatar 

Waibhawam”, przedstawili życie Bhagawana, przeplatając tę historię 

okolicznościowymi pieśniami nabożnymi i bhadżanami. To uroczyste wydarzenie 

odbywa się we wszystkich okręgach Himaczal Pradesz.  

W dniu 23 marca 2019 roku taki koncert zorganizowano w Solan. Gdy zespół 

śpiewaków, który prowadził słynny śpiewak Hemradż Czandel, śpiewał bhadżany i 

pieśni nabożne, absolwent uczelni Swamiego, prof. O. S. K. S. Śastri kierował 

uroczystością. Mieszkańcy okręgów Dharamśala i Kangra byli świadkami tego 

wydarzenia w lutym 2019 roku. Następne takie widowisko ma odbyć się w słynnym 

Teatrze Radości (Gaiety Theatre)w okręgu Śimla.  

Kerala 

Organizacja Śri Sathya Sai z okręgu Thiruvanantha Puram wykonała sewę, czyszcząc 

publiczne zbiorniki wodne w ramach zaangażowania się Organizacji Sai w działania na 

rzecz zdrowego i czystego stanu źródeł wodnych. Służbę tę wykonano we wziętej pod 

opiekę wiosce Muzhinada – oczyszczono studnię publiczną i zbiornik wodny. 

Przedsięwzięcie to będzie prowadzone stale i stosownie do potrzeb obejmie cały okręg.  

Orisa 

Organizacja Śri Sathya Sai Sewa ze stanu Orisa zorganizowała Letnie Spotkania 

Duchowe (Summer Spiritual Retreat) dla wszystkich szkół Sathya Sai w tym stanie. 

Odbyły się one w dniach 5-7 kwietnia 2019 roku w Śri Sathya Sai Widja Wihar w 

Baripadzie, z udziałem 62 uczniów i 24 nauczycieli z dziewięciu szkół Sathya Sai w 

stanie Orisa.  

W dniu 6 kwietnia spotkania otworzył uroczyście Śri Dhruba Czaran Behera, 

okręgowy kurator oświaty z Majurbhandź. W swym przemówieniu Śri Behera 

pochwalił wysiłek Organizacji Sai na rzecz prowadzenia takich szlachetnych 

przedsięwzięć, które nie tylko wzbogacają wiedzę uczestników, ale też prowadzą ich na 

ścieżkę moralności.  
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Przeprowadzono wiele sesji edukacyjnych, w czasie których odbywały się narady i 

rozmowy. Przewodniczący stanowy Organizacji Sai w Orisie, Śri Narajan Prasad Sar 

wygłosił do zgromadzonych przemówienie na zakończenie spotkania w dniu 7 

kwietnia. Zachęcił uczestników upominkami miłości i doradził im nie porzucać boskich, 

lotosowych stóp Swamiego.  

 

 

 

Moc miłości 
 

Nikt nie potrafi ocenić w pełni mocy miłości. Miłość jest nieskończona, 

najcenniejsza, pełna błogości. Błogość miłości przewyższa błogość, jaką 

czerpie się z nektaru. Miłość wymyka się wszelkim określeniom i opisom. 

Oto ewangelia miłości, którą szerzył Budda. Cieszył się tą miłością, 

doświadczał jej i ostatecznie połączył się z nią u schyłku życia. 

– Baba 
 

 

Tłum. Bogusław Posmyk, Grzegorz Leończuk  
 


