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AWATAR WANI  

 

Oddanie – najłatwiejsza ścieżka do Boga 
 

IDŹ NAJWYŻSZĄ ŚCIEŻKĄ MIŁOŚCI 

 

Dzięki oddaniu wszyscy wielbiciele mogą zaznać błogości. Ścieżka oddania jest 

bardzo łatwa. Nie pociąga za sobą ciężkiej pracy ani pieniędzy. Wymaga tylko 

prawdziwej miłości do Boga. 

Bóg przejawia się, gdy modlisz się z czystym sercem  

Dzięki oddaniu tysiące ludzi dotarło do Boga. Ścieżka radżajogi i karmajogi jest dość 

trudna, niełatwo bowiem zapanować nad umysłem. Nie porzucajcie więc tej prostej 

ścieżki oddania. Na początku może ona wydawać się trudna. W istocie każde nowe 

przedsięwzięcie na początku jest trudne. Dla przykładu, gdy uczysz się jeździć rowerem 

lub motocyklem, na początku wydaje się to trudne. Jednak staje się łatwe, gdy 

kontynuujesz naukę. Przez ciągłe wypełnianie prawych czynów możesz uwolnić się od 

swoich złych cech. Wtedy z łatwością będziesz mógł kontemplować Boga. To 

prawdziwe bogactwo.  

W Karnatace żyła pewna wielbicielka, która cały czas spędzała na kontemplacji 

Boga. Mawiała: 

Fale są ozdobą oceanu. 

Domy są ozdobą wioski. 

Lotos jest ozdobą jeziora. 

Księżyc jest ozdobą nieba. 

Jednak klejnotem serca jest miłość. 

Wysławiała Boga i oddawała Mu cześć słowami: „O Panie! Jesteś wszechobecny. 

Nie ma takiego miejsca, gdzie byłbyś nieobecny. Wszystkie imiona i postaci są jedynie 

Twoje”. Ponieważ serce miała pełne czystej miłości, potrafiła uświadomić sobie Boga 

w sercu.  

Bóg przejawia się, gdy wielbiciel modli się ze świętym sercem pełnym czystej i 

bezinteresownej miłości. Tjagaradża nieustannie śpiewał imię Ramy. Gdy jego brat 

wrzucił do rzeki Kaweri posąg Ramy, któremu Tjagaradża zwykle oddawał cześć, udał 

się na poszukiwanie go. Wciąż modlił się: „Gdzie mogę Cię szukać, o Ramo? Kiedy 
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mogę zobaczyć twoją uśmiechniętą twarz? Dlaczego karzesz mnie w ten sposób? Jaki 

popełniłem grzech?”. 

Kilku pielgrzymów o czystych sercach niosło Tjagaradżę w lektyce. Zauważyło to 

kilku rozbójników i postanowili go obrabować – myśleli, że jest bogatym człowiekiem. 

Natychmiast pojawili się tam Rama i Lakszmana uzbrojeni w łuki i strzały i przegnali 

rozbójników. Tjagaradża nie był świadomy tej bliskiej napaści rozbójników i nie 

zawołał na pomoc Ramy. Rozbójnicy od razu padli do stóp Tjagaradźy. Gdy ich 

zapytał, dlaczego to robią, rozbójnicy powiedzieli, że napadło ich dwóch wojowników 

z łukami i strzałami, aby go uratować. Tjagaradża był zaskoczony, ale zrozumiał tę 

prawdę i zaczął się modlić: „O Ramo! Ochroniłeś mnie przed rozbójnikami. Rozbójnicy 

otrzymali łaskę ujrzenia cię, ale ja jej nie dostąpiłem”. Rozbójnicy zobaczyli Ramę i 

Lakszmanę, ale ich nie rozpoznali. Zdarzenie to wzmocniło przeświadczenie Tjagaradży, 

że zawsze są z nim Rama i Lakszmana. Tjagaradża wszedł do rzeki Kaweri, aby wziąć 

kąpiel. Tam znalazł posąg Ramy, który wrzucono do rzeki. Wtedy Tjagaradża 

zaśpiewał: „O Ramo! Chodź do domu. Będę ci oddawał cześć. O synu Daśarathy! Nie 

mogę dłużej znieść rozłąki z tobą”. Wówczas doświadczył wizji Ramy.  

Wizji Boga dostępuje tylko prawdziwy wielbiciel  

Spośród wszystkich ludzi z całego świata jedynie wielbiciel Boga uzyska Jego wizję. 

Wielu uczonych dokładnie zna święte pisma, lecz sama wiedza nie pomoże 

człowiekowi dostąpić wizji Pana. Czysta miłość każe Bogu przejawić się przed 

wielbicielem. W słowie „prema” zawiera się cały wszechświat. Oprócz premy we 

wszechświecie nie istnieje nic, co miałoby wartość. Ścieżka miłości to najwyższa ścieżka 

do Boga. Nieprzerwany strumień miłości daje wszystkim szczęście. Jest to najłatwiejsza 

ścieżka do Boga dla całej ludzkości. 

 Są trzy główne zasady miłości: nie proś, zawsze dawaj zamiast brać i bądź 

szczęśliwy. Szczęście człowieka zależy od podążania ścieżką miłości. Bóg również będzie 

szczęśliwy, gdy będziesz szedł ścieżką miłości. Sprawi, że będziesz tańczył w ekstazie 

miłości. Wszystko zawiera się w imieniu Rama. Śpiewanie imienia Ramy usuwa 

wszystkie złe cechy i niszczy wszystkie grzechy. Słowo „Rama” składa się z trzech liter: 

R, A, Ma. ‘R’ oznacza ogień, który ma moc palenia wszystkich grzechów, ‘A’ oznacza 

słońce, które rozprasza wszelką ciemność, zaś ‘M’ oznacza księżyc, który studzi i 

uspokaja umysł. A więc śpiewajcie z całego serca boskie imię Ramy. To największa 

mantra dla wyzwolenia człowieka.  

Przez śpiewanie imienia Boga człowiek może się z Nim połączyć. Oto opowieść, 

która to ilustruje. Pewnego razu zorganizowano wielkie święto, aby uroczyście 

rozpocząć dostarczanie wody ludziom na wsi. Zbudowano zbiornik wody i zaopatrzono 

go w złoty kran. Zaproszono wielką osobistość, aby odkręciła ten złoty kran i uroczyście 

zapoczątkowała dostarczanie wody pitnej. Na uroczystości zgromadziło się wielu ludzi.  
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Gdy gość odkręcił kran, nie popłynęła z niego woda. Przyczyną było to, że 

organizatorzy zapomnieli otworzyć zawór łączący zbiornik wody z rzeką, która była jej 

źródłem. Źródłem jest Bóg, kranem – wielbiciel, zaś zaworem łączącym wielbiciela ze 

źródłem – imię Boga. Jeśli nie otworzy się tego zaworu, łaska Boga w postaci wody nie 

popłynie. Gdy wielbiciel łączy się z Bogiem, śpiewając Jego imię, płynie ku niemu 

boska łaska.  

Człowiek może doświadczyć boskości przez swoje boskie uczucia  

Wielu wielbicieli, takich jak Ramadas, Gora Kumbhar i Sakkubai zdobyło łaskę 

Boga dzięki śpiewaniu Jego Imienia. Innym wielkim wielbicielem i uczonym, który 

skomponował Bhagawatam w języku telugu, był Pothana. Chociaż jego szwagier 

Śrinatha poprosił go, by ofiarował Bhagawatam królowi, Pothana odmówił, bo 

poświęcił je Ramie. Rozgniewany Śrinatha podpalił dom Pothany. Wszystko w tym 

domu spłonęło, z wyjątkiem Bhagawatam, które ułożył Pothana. W tamtym czasie 

Pothana przebywał poza domem, a jego syn orał pole. Gdy Śrinatha przechodził tamtą 

drogą, syn Pothany zapytał jak mu się wiedzie. Śrinatha odrzekł, że jemu pomyślności 

nie brakuje i że wystarczy, jeśli będzie troszczył się o pomyślność rodziny ojca.  

Gdy Pothana pragnął napisać Bhagawatam, nie był w stanie ukończyć pierwszego 

wersetu tej księgi, mimo iż ułożył jej ostatnią część, która brzmiała: „Rama jest 

wszystkim”. Pothana zostawił księgę otwartą na nieskończonym wersecie i poszedł 

wykąpać się w rzece. Gdy wrócił, zobaczył, że werset dokończył Rama. Tak Bóg 

pomaga wielbicielom nawet nieproszony.  

Czy potrzebujesz lampy, aby w czasie pełni zobaczyć księżyc? Nie, księżyc widzisz 

dzięki światłu księżyca. Podobnie człowiek doświadcza boskości przez własne boskie 

uczucia. Krewnego, który nie pomaga w potrzebie, towarzysza, który jest niepiśmienny 

i niewykształcony oraz konia, który nie potrafi biec, należy natychmiast porzucić. 

Jednak ludzie nie podążają za tymi zasadami i cierpią w życiu. Z powodu błędnego 

widzenia nie trafiają na właściwą ścieżkę. Oto mały przykład. Kiedyś pewien 

nauczyciel uczył matematyki, ale jeden z uczniów w klasie patrzył gdzieś indziej. Gdy 

nauczyciel zapytał go, ile złapał, mając na myśli to, ile zrozumiał, uczeń odrzekł, że 

tylko ogon, patrzył bowiem na szczura wchodzącego w dziurę w suficie. Oto dzisiejszy 

stan człowieka, który nie uważa, nawet gdy uświadamia się mu jasną ścieżkę. 

Czterdzieści lat temu do Swamiego przyjechali maharadża Mysore, Dźajaćamaradźa 

Wadijar, Ramaswamy Mudaliar, Lakszmanaswamy Mudaliar, teściowa maharadży 

oraz kilka innych osób. Potem wszyscy odwiedzili świątynię Ćamundeswari. Teściowa 

maharadży miała siedemdziesiąt lat, jednak wcześniej nie odwiedziła tej świątyni. Nie 

uświadamiała sobie znaczenia tej świątyni, bo stała ona bardzo blisko jej domu. Gdy 

coś jest blisko nas, nie rozumiemy wartości tego czegoś. Nie rozpoznajemy wartości 

swojego oka. Ale gdy tracimy wzrok, to ją sobie uświadamiamy. Wielu ludzi przybywa 

do Swamiego. Lecz nie uświadamiają sobie wartości łaski Swamiego, gdy dostają od 



Sanathana Sarathi   Maj  2020  

 

© Organizacja Sathya Sai       
7 

niego wszystko. Takich ludzi w ogóle nie można nazywać istotami ludzkimi.  

(Bhagawan zakończył orędzie bhadżanem „Prema Mudita Manase Kaho Rama 

Rama Ram”.) 

– Boskie orędzie Bhagawana wygłoszone w sali Sai Śruti w Kodaikanal 24 kwietnia 1996 roku. 

 

 
 

Bhagawan pisze dla „Sanathana Sarathi”  
 

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

Sarathi, zaczął także pisać co miesiąc jakiś artykuł, począwszy już od pierwszego 

numeru i pisał bez przerwy do października 1984 roku. Wszystkie napisane artykuły 

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

Czytelników z tym, jak pisał je Bhagawan, zamieszczamy tu odręcznie pisane1 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 zamieszczony w tym numerze stanowi drugą część artykułu 

opublikowanego w Sanathana Sarathi z sierpnia 1984 roku. Następne numery 

Sanathana Sarathi przyniosą dalsze artykuły z książki Lila Kajwalja Wahini, 

objaśniające głęboką wiedzę Wed. 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 właściwe i prawdziwe znaczenie duchowych prawd zawartych w tych 

najbardziej starożytnych świętych pismach, powinni wielokrotnie czytać te artykuły. 

 

Lila Kajwalja Wahini 
Sai rozmawia z sadhaką 

Sai: Słowo swahuta nie znaczy zwykłego spalenia czy też całkowitego pochłonięcia 

ofiary przez ogień. Z perspektywy przejawionego świata tylko to jest widoczne. 

Tymczasem Wedy głoszą, że ogień, poza widzialną formą, ma także boski aspekt 

(niewidzialny, subtelny – tłum.). Bogowie pozostają poza zasięgiem zmysłów, dlatego 

Wedy zalecają, by czcić ich celebrując różne obrzędy i rytuały. Agni, czyli bóg ognia, 

 
1 Odręcznie pisane przez Swamiego artykuły dostępne w wersjach oryginalnych Sanathana Sarathi. 
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stanowi źródło i pożywienie bogów. Agni jest jednym z aspektów Boga. Ten, kto 

składa ofiary bogom za pośrednictwem Agniego, zostaje pobłogosławiony boskimi 

cechami. Tylko ci, którzy potrafią to zrozumieć, mogą doświadczyć tego subtelnego 

aspektu. 

Sięgający po przedmiot radości oraz przedmiot radości należą do świata materii. Gdy 

te dwa elementy łączą się w jedno, powstaje doznanie – to jest naturalne. Nie znaczy 

to jednak, że doznanie można utożsamić z przedmiotem radości i z sięgającym po 

przedmiot radości. Zatem kim jest doznający? To Agni, ogień przyjmujący ofiarę 

(przedmiot radości – tłum.). 

Pierwotną manifestacją boskości jest Aditja – słońce. Jego duchowym 

odpowiednikiem jest prana-agni, wewnętrzne ciepło utrzymujące istoty przy życiu. 

Ofiara złożona w ogniu to ahitajah – dosłownie: oddane, umieszczone (w ogniu – 

tłum.). Ponieważ bogowie są poza zasięgiem wzroku, ofiary określa się też słowem 

ahuti – dosłownie: przywoływanie, wzywanie. 

Sadhaka: Jak nazywa się Agni w widzialnej postaci? 

Sai: Agri, czyli pierwszy, gdyż był stworzony najwcześniej, natomiast jego 

niewidzialny aspekt nazywa się Agni. 

Sadhaka: Jakie jest znaczenie słowa ahuti? 

Sai: Ahuti to ofiary złożone w ogniu rozpalonym i podtrzymywanym w sposób 

zalecany w pismach. Poza tym słowo to znaczy, że składający ofiarę zapraszają Boga i 

proszą o jej przyjęcie. Słowo swaha wygłaszane na końcu mantry jedynie uzupełnia jej 

działanie polegające na zaproszeniu bogów. Bogowie przyjmują tylko te ofiary, o 

przyjęcie których byli proszeni. Takie ofiary określa się słowem ahuti. 

Swaha jest też imieniem nadawanym Saraswati, bogini mowy, inaczej nazywanej 

Wakdewi, czyli bogini słowa Wed. Ponieważ słowo wyraża atmę, imię Saraswati jest 

również mantrą swaha. Purana2 Dewi Bhagawata naucza, że boginie Gajatri i Swaha 

są tożsame z najwyższym Bogiem, natomiast w poemacie Lalita Sahaśranama – 

„Tysiąc osiem imion Lality”, słowa swaha i swadha stanowią imiona Lality. Swaha 

znaczy również zakończenie, poddanie się, koniec. 

 

 
2 Purany – staroindyjskie święte teksty zawierające legendy i podania. 
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Sri Sathya Sai Central Trust idzie śladami 
Bhagawana Baby  

R. J. Ratnakar –  szef Sri Sathya Sai Central Trust 

 

Cała ludzkość przechodzi teraz bardzo trudny czas spowodowany zagrożeniem 
epidemicznym. W obecnej sytuacji chciałbym powiedzieć kilka słów na temat pomocy 
humanitarnej, którą podjęliśmy w Prasanthi Nilajam z inspiracją, miłością i 
błogosławieństwem Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. Jesteśmy organizacją, instytucją 
znaną ze swojej służby i pomocy humanitarnej na całym świecie. Gdy pojawiło to 
zagrożenie, zebraliśmy się w grupie członków Trustu i porozmawialiśmy o tym, co 
możemy zrobić. Jednomyślnie zgodziliśmy się, że musimy wspomóc działania rządu. 
Mieliśmy poczucie, że musimy przyczynić się do rozwiązania obecnego kryzysu.  

 Zdecydowaliśmy, że natychmiast zrobimy coś dla braci i sióstr mieszkających w 
Prasanthi Nilajam i okolicach, a także dla mieszkańców tego regionu. Najpierw 
uruchomiliśmy ośrodek kwarantanny i izolacji w naszym szpitalu 
superspecjalistycznym w Puttaparthi. Być może byliśmy jedną z pierwszych organizacji 
charytatywnych, która postanowiła stworzyć taki ośrodek. Przygotowaliśmy 100 łóżek 
dla pacjentów.  

Rozmawialiśmy też z dyrektorami naszego szpitala i z kierownikami medycznymi i 
przygotowaliśmy listę materiałów medycznych potrzebnych w naszym regionie, a 
także plan kolejnych 14. ośrodków kwarantanny i izolacji. Łącznie 1400 łóżek i zapasy 
materiałów na 6 tygodni. Wszystkie osoby, które pracują w opiece medycznej 
potrzebują odzieży, środków ochronnych i dezynfekujących. Zakupiliśmy wszystkie 
potrzebne rzeczy wydając 20 000 000 rupii i przekazaliśmy je do odpowiednich 
ośrodków.  

Jestem pewien, że Swami jest bardzo zadowolony z tego, co robimy i pobłogosławi 
nas wszystkich za tę pracę, którą sam rozpoczął kilkadziesiąt lat temu. Myślę, że byłby 
dumnym ojcem widząc, jak jego dzieci podążają jego śladami.  

Wiadomość o naszej gotowości niesienia pomocy przyniosła duży pozytywny 
odzew. Wydano w tej sprawie komunikat prasowy, który sporządziła administracja 
naszego stanu. Gdy napisałem list, że chcemy pomóc i gdy złożyliśmy zamówienia na 
potrzebne materiały, wywołało to radość i nadzieję wśród mieszkańców naszego 
regionu. 

Gdy coś pochodzi z Prasanthi Nilajam od Sri Sathya Sai Central Trustu, ludzie czują, 
że nadchodzi rozwiązanie problemu. W taki sposób postrzegają Swamiego i jego pracę. 
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Gdy tylko pojawia się Śri Sathya Sai, czują, że rozwiązanie jest blisko. To jest piękno tej 
organizacji – jej wiarygodność. 

W dniu 30 marca 2020 roku szanowny premier Śri Narendra Modi zaprosił do 
uczestnictwa w wideokonferencji 15 organizacji pomocy społecznej, a także religijnych. 
Wygłosił inspirującą przemowę na temat narodu i potrzeby niesienia pomocy przez 
instytucje humanitarne i charytatywne. Wielu uczestników wyraziło obawy dotyczące 
bezpieczeństwa wolontariuszy. Ja również konsultowałem się w tej sprawie z naszym 
przewodniczącym Organizacji Sathya Sai w Indiach, Nimiszem Pandją. Mieliśmy 
dylemat, w jaki sposób moglibyśmy poprosić naszych wolontariuszy o służbę w 
obecnej sytuacji.  

Na szczęście w czasie wideokonferencji premier wskazał nam kierunek, gdy 
powiedział: „W tym kraju są miliony ludzi, którzy jeśli codziennie nie pracują, nie mają 
co jeść. Przynajmniej możecie poprosić sewaków o dostarczenie jedzenie osobom, które 
przebywają na ulicach i cierpią z głodu z powodu tej blokady”. Po wspólnej naradzie 
Nimisz Pandja wezwał Organizację Sri Sathya Sai w całym kraju, aby zorganizowała 
kuchnie społeczne tam, gdzie jest to możliwe i zapewniła żywność potrzebującym w 
tych rejonach, w których istnieją ośrodki i grupy Sai. Zaznaczyliśmy, aby zwrócili 
szczególna uwagę na zachowanie dystansu i wszelkie niezbędne środki ostrożności w 
trakcie wydawania posiłków. Jak wiecie, Organizacja Sri Sathya Sai Baby ma 600 000 
wolontariuszy. Mamy ponad 10 000 ośrodków Sai w tym kraju. Pomoc Swamiego 
sięga bardzo daleko. Może dosięgnąć dowolnego miejsca! Pracujemy w około 550 
regionach w tym kraju. Organizacja Sri Sathya Sai stworzyła również ogólnoświatową 
sieć pomocy. Właśnie dlatego jest uznawana i postrzegana na szczeblu krajowym i 
międzynarodowym jako organizacja służebna, na której można polegać w czasie 
kryzysu. 

Od wielu osób otrzymałem wiadomości z gratulacjami, gdy premier umieścił Sri 
Sathya Sai Central Trust i Organizację Sri Sathya Sai na liście zaproszonych na 
konferencję wideo. Teraz musimy być bardziej odpowiedzialni i jeszcze bardziej skupić 
się na sewie, maksymalnie wykorzystując tę piękną platformę stworzoną przez samego 
awatara. Naszej organizacji nie można porównać z innymi organizacjami 
pozarządowymi, bo jest to organizacja duchowa, którą stworzył awatar, aby umożliwić 
nam samorealizację przez służbę. W związku z tym traktujcie każdą sewę w Organizacji 
Sai jako sadhanę, podróż do swego wnętrza. Głównym celem służenia w tej 
Organizacji jest „wewnętrzne wzrastanie”. Biorąc pod uwagę 9-punktowy kodeks 
postępowania, widać wyraźnie, że celem, dla którego Swami założył tę organizację, jest 
nasza samorealizacja! Dlatego uważam, że jest to dla nas wspaniała okazja, abyśmy 
osiągnęli spełnienie w życiu przez służbę. 

W ramach wywiązywania się z naszych obowiązków wobec narodu przekazaliśmy 
około 50 000 000 rupii do funduszu premiera na walkę z COVID-em i kolejne 50 000 
000 rupii na rzecz funduszu rządu stanu Andhra Pradesh. Podsumowując, wydaliśmy 
od 120 000 000 do 150 000 000 rupii na fundusz pomocy COVID. To około 
2 000 000 dolarów amerykańskich. 
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Sewa, jaką świadczą wielbiciele i wolontariusze Organizacji Sri Sathya Sai i Sri 
Sathya Sai Central Trust jest nieoceniona. Nie można jej określić ilościowo w 
kategoriach pieniężnych ani mierzyć inną miarą. W krajach zachodnich widzimy, że 
nawet ludzie bogaci szukają dziś pomocy. Ostatnio natknąłem się na wiadomość w 
aplikacji WhatsApp, w której syn napisał o trudnej sytuacji ojca. Informował, że jego 
ojciec ma 73 lata i przez te wszystkie lata swobodnie oddychał powietrzem, jakie 
podarował Mu Bóg i natura. A teraz wydaje na to 5 000 dolarów dziennie. Czy 
pieniądze mogą uratować nam życie w tych czasach kryzysu? Jesteśmy chronieni tylko 
wtedy, gdy zgodnie z zasadami Boga, kochamy naszych bliźnich. 

Wielokrotnie zastanawiałem się, dlaczego ludzkość przechodzi ten kryzys. Może 
byliśmy zbyt pewni, że wszystko należy do nas. Cała natura i całe stworzenie należy do 
Boga. Jesteśmy tu jedynie najemcami. Zawsze powinniśmy o tym pamiętać. 
Przynajmniej wróćmy do Niego i szukajmy Jego przebaczenia. Obiecajmy Mu, że 
zachowamy piękno i wspaniałość domu, który nam dał. Teraz nadszedł czas, abyśmy 
się nad tym zastanowili i to przeanalizowali. Ani pieniądze, ani władza, ani nic innego 
niż boska miłość nie jest w stanie nas ochronić. Doświadczyliśmy, że ta 
niespodziewana sytuacja zagrożenia epidemicznego skorygowała wszystko w jednej 
chwili. Sprowadziła głowy państw, królów, potentatów, celebrytów i zwykłych ludzi 
do tego samego poziomu. 

Dzisiaj niewidzialny punkcik, który jest częścią stworzenia, sprowadził wszystkich na 
kolana. Koronawirus jest tylko bardzo małym białkiem mierzonym w mikronach. Jeśli 
Bóg uwolni choćby jego cząsteczkę, może to zatrzymać życie. Musimy to zrozumieć. 
Nie zamartwiajmy się jednak zbyt mocno i nie szukajmy czegoś, co nas nie ochroni. Nie 
spodziewaliśmy się, że przeżyjemy coś takiego w XXI wieku. Być może jest to 
wezwanie od Boga, aby się przebudzić. W ten sposób Matka Natura zareagowała na 
czyny człowieka. 

Istnieją 84 miliony gatunków stworzeń. Człowiek jest tylko jednym z nich. Jeśli 
zniszczymy tę naturę, która jest także domem dla roślin i zwierząt, jak długo mogą to 
tolerować? Być może wszystkie one poszły do Boga i poskarżyły się: „O Panie! Ludzie 
stwarzają nam wiele problemów. Prosimy, daj im ostrzeżenie!”. Myślę, że Bóg chciał, 
abyśmy to zauważyli i dał nam surowe ostrzeżenie. 

Organizacja Śri Sathya Sai zawsze wyciągała pomocną dłoń do potrzebujących, 
ilekroć w naszym kraju lub gdziekolwiek na świecie pojawiało się nieszczęście. Gdy 
przyszła klęska tsunami, od razu pojawili się członkowie Sewadal, aby służyć. 
Mieliśmy powódź w stanie Kerala i Orisa. Stan Gudżarat nawiedziło trzęsienie ziemi. 
Za każdym razem nasi sewacy pełnili oddaną służbę pod boskim przewodnictwem 
Swamiego. Nawet teraz, ilekroć nadejdzie klęska żywiołowa, zapytaj miejscowych, to 
powiedzą, że wolontariusze Sri Sathya Sai dotarli do nich jako pierwsi, aby nieść 
pomoc.  

Bracia i Siostry. W Prasanthi Nilajam mamy prawie 1 200 wolontariuszy, którzy 
przybyli, aby służyć. Ze względu na zakaz podróżowania wydany przez rząd, nie mogli 



Sanathana Sarathi   Maj  2020  

 

© Organizacja Sathya Sai       
12 

wrócić do swoich domów. Niezależnie od trudności, z jakimi się borykają, nadal starają 
się służyć w Prasanthi Nilajam. Nie potrafię opisać, jak bardzo moje serce jest 
wypełnione wdzięcznością, gdy widzę ich poświęcenie. Niektórzy z nich mają starszych 
rodziców, którzy z powodu blokady nie mogą wyjść z domu po artykuły pierwszej 
potrzeby. Czyjś mąż miał zawał serca, czyjaś córka poroniła, ktoś stracił teścia. 
Niektórzy zostawili swoje dzieci u sąsiadów i przybyli służyć myśląc, że po tygodniu 
będą mogli wrócić do domu. Ale z powodu zakazu podróżowania nie mogą wrócić i 
chociaż jest im ciężko na sercu, to z uśmiechem na twarzy i chustą na szyi, wypełniają 
swoje obowiązki w Prasanthi Nilajam. 

Gdzie na tej planecie można zobaczyć coś takiego? Czy to nie prawdziwa miłość do 
Boga skłania ich do tego? To samo w sobie już jest wielkim cudem. Mamy wyjątkowe 
szczęście, że możemy pracować w boskiej misji. Jesteśmy zawsze wdzięczni 
Bhagawanowi Sri Sathya Sai Babie za to, że dał nam złotą szansę uświęcenia naszego 
życia przez służenie jego lotosowym stopom.  

Proszę Bhagawana o błogosławieństwo dla wszystkich, którzy pracują w różnych 
częściach kraju i na całym świecie. Pragnę, aby Swami pobłogosławił całą ludzkość i 
pomógł jak najszybciej wyjść z kryzysu, aby jego dzieci znowu mogły zgromadzić się w 
tym pięknym Prasanthi Nilajam. Jak długo Sai Kulwant Hall może być pusta? Wszyscy 
czekamy, aby znów was zobaczyć, jak śpiewacie ku jego chwale. Bracia i Siostry, 
czekamy na Was wszystkich! Staramy się, aby Prasanthi Nilajam było tak czyste i 
bezpieczne, jak to tylko możliwe. Jestem pewien, że nasze modlitwy są z Tobą, a Twoje 
modlitwy są z nami! 

Samasta lokah sukhino bhawantu – niech wszystkie światy będą szczęśliwe!  

 

 

Dobroczynna służba w czasie epidemii COVID-19 
Nimisz Pandja 

ogólnoindyjski przewodniczący Organizacji Sewy Śri Sathya Sai 

 

Służba na rzecz tych, którzy potrzebują pomocy czyni cię towarzyszem wszystkich, 

niezależnie od innych względów. Wciąż szukaj wszędzie wokół siebie, nawet poza 

obszarem przydzielonych sobie zadań, każdej dodatkowej szansy służenia.  
Śri Sathya Sai Baba 
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Organizacja Sai  

Założona przez Bhagawana Śri Sathya Sai Babę w 1965 roku Organizacja Sewy Śri 

Sathya Sai to organizacja służebna, która ma duchowe źródło i podstawę. Powołaną ją 

dla pożytku całej ludzkości, niezależnie od religii, kasty, wyznania czy wiary. Korzenie 

organizacji wyrastają z podanej przez Boskiego Mistrza złotej myśli: „Służba 

człowiekowi jest służbą Bogu”. Organizacja działa przez swoje podstawowe jednostki 

zwane samithi i bhadżan mandale, których członkami są ludzie ze wszystkich warstw 

społeczeństwa, z różnych grup etnicznych wyznających różne religie i wiary. 

Członkowie są związani złotą myślą, którą przekazał Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 

„Kochaj wszystkich, wszystkim służ” i uważają ją za swoją mantrę do indywidualnej 

sadhany i przekształcania samych siebie.  

Bezinteresowna służba – podstawa organizacji  

Podstawą Organizacji Sai na całym świecie jest bezinteresowna służba na rzecz 

ludzkości. Członkowie Organizacji są stale zajęci bezinteresowną służbą. Na przestrzeni 

roku organizują obozy medyczne w wioskach i w miejskich dzielnicach nędzy, 

Narajana Sewę, odwiedzają trędowatych w wioskach, domach poprawczych, 

sierocińcach, szpitalach, domach kalek i w domach starców, obozy służebne, szkolenia 

zawodowe, przedsięwzięcia zwiększania zatrudnienia dla młodzieży wiejskiej, dbają o 

urządzenia sanitarne w różnych szpitalach rządowych, na jarmarkach oraz w miejscach 

publicznych, w tym o szalety publiczne, prowadzą szkolenia na temat radzenia sobie z 

klęskami żywiołowymi w szkołach, na uczelniach wyższych i w innych placówkach.  

Ponadto wszędzie tam, gdzie występują klęski żywiołowe, Organizacja Sai zawsze 

jest jedną z pierwszych, która spieszy z pomocą cierpiącym ludziom i łagodzi ich 

nieszczęście – czy będzie to tsunami w stanie Tamilnadu, trzęsienie ziemi w Gudżaracie 

czy cyklon w stanie Orisa i Andhra Pradesz.  
Służba w czasie pandemii COVID-19  

Jak wszyscy wiemy, pandemia COVID-19 spowodowała, że świat przestał mówić i 

stanął w miejscu. W następstwie pandemii tysiące ludzi straciło życie, a miliony na 

całym świecie czekają na ratunek. Rządy na całej kuli ziemskiej próbują walczyć z tym 

zagrożeniem, jakie stanowi COVID-19, zaś w Indiach pojawiły się dodatkowe 

problemy, m.in. ważna sprawa karmienia cierpiącej ludności – szczególnie robotników, 

gdyż w obecnej sytuacji, nie mogą oni zarabiać na podstawowe utrzymanie, a także 

tych osób, które utknęły w różnych częściach kraju na skutek blokady. To niebywała 

sytuacja w dziejach ludzkości od co najmniej stu lat.  

W związku z pandemią w ramach własnej inicjatywy współpracy z głównymi 

organizacjami duchowymi i społecznymi w kraju, premier Śri Narendra Modi zaprosił 

Organizację Sewy Śri Sathya Sai i inne organizacje pozarządowe, aby wysłuchać ich 

opinii i podkreślił znaczenie pomocy potrzebującym.  
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Zaopatrzenie w żywność  

Śri Sathya Sai Baba rzekł: „Powinniście łączyć swoją pomyślność z pomyślnością 

świata. Jak możesz być szczęśliwy, gdy twój sąsiad cierpi?”. Później oznajmił: „Ręce 

które służą są świętsze od ust, które się modlą”. W obecnych okolicznościach, w myśl 

rozkazu Mistrza, aby służyć ludziom w niedoli, Organizacja Sewy Śri Sathya Sai raz 

jeszcze stanęła na wysokości zadania. Jednym z bieżących zadań, prowadzonych w celu 

ulżenia doznającym trudności współbraciom, jest rozdawanie koszy z żywnością, 

zawierających ryż, nasiona roślin strączkowych, mąkę, warzywa, olej, przyprawy itd., a 

także innych niezbędnych produktów z terminem ważności 15-30 dni dla 

potrzebujących rodzin dotkniętych tą pandemią. Działalność ta prowadzona jest w 

różnych częściach kraju grupowo i w pojedynkę, przy współpracy z miejscową 

administracją i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i dystansu społecznego. W 

okresie izolacji [„lockdown”] 86 000 rodzin rozdano ponad 1099 ton żywności, w tym 

ryż, nasiona roślin strączkowych, mąkę, olej, przyprawy, detergenty i inne przedmioty 

codziennego użytku. Ponadto różne stany Indii także wniosły swój wkład w wysiłki 

rządu, dostarczając kilkaset tysięcy masek i setki kompletów sprzętu ochrony osobistej.  

Kuchnie społeczne 

Oprócz rozdawania zboża i kaszy, w całym kraju otwarto kuchnie społecznościowe, 

aby zapewniać głodującym ludziom pełnowartościowy posiłek. To skromny wysiłek 

wolontariuszy Sewa Dal i członków organizacji na rzecz pomocy cierpiącym w 

nieszczęściu przez poświęcenie własnych wygód i środków.  

Dotychczas w całym kraju założono 86 kuchni społecznościowych, w których 

codziennie z pomocą miejscowej administracji wydaje się potrzebującym około 28-33 

tys. paczek z gotowanym jedzeniem, pamiętając o wytycznych rządowych i 

przestrzegając ich. Każdego dnia łącznie ponad 450 wolontariuszy Sewa Dal świadczy 

w tych kuchniach bezinteresowną służbę. W sumie w tych szlachetnych działaniach 

bierze udział ponad 12 500 wolontariuszy Sewa Dal.  

Następne kroki 

Ponieważ uważa się, że w niedalekiej przyszłości pandemia będzie miała szkodliwy 

wpływ na gospodarkę i działalność gospodarczą w różnych obszarach, Organizacja Sai 

planuje dostarczać potrzebującym pełnowartościowe posiłki. Obejmuje to dalsze 

prowadzenie dwóch przedsięwzięć – kuchni społecznościowych oraz dostarczania zboża 

i kaszy na wielką skalę, gdy złagodzone zostaną ograniczenia. Dlatego poczyniono 

plany zwiększenia wydajności kuchni społecznościowych do ok. 100 tys. posiłków 

dziennie z obecnych 28-33 tys., dotarcia do ok. 400 tys. potrzebujących rodzin i 

rozdania 5 tys. ton kaszy i zboża.  
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Poświęcenie 

W jednym ze swoich dyskursów Śri Sathya Sai Baba rzekł: „Służyć trzeba słabym, 

bez środków do życia i bezbronnym. Służąc takim osobom nie należy mieć poczucia, że 

służymy ‘innym’. Powinniśmy czuć, że służymy mieszkającemu w nich Panu 

Narajanie”. 

Tak oto Organizacja Sai poświęca te wysiłki jego lotosowym stopom, starając się 

pomagać potrzebującym z poczuciem, że służy jedynie Jemu - i że tylko On służył i 

służy – zanosząc modlitwy, aby dalej nami kierował i błogosławił nam w tym 

przedsięwzięciu.  

 

Organizacje, które noszą moje imię, nie mogą być wykorzystywane 

do nagłaśniania mojego imienia czy tworzenia nowego kultu 

oddającego mi cześć... Muszą one świadczyć sewę (służbę) 

bezradnym, chorym, strapionym, niepiśmiennym i potrzebującym. 

Ich sewa (bezinteresowna służba) nie powinna przyciągać uwagi; 

służąc nie powinni dążyć do zdobycia nagrody, ani nawet do 

uzyskania wdzięczności czy podziękowania od tych, którzy z niej 

korzystają. Sewa to sadhana (ćwiczeniem duchowym), a nie 

rozrywką bogatych i dobrze sytuowanych. 

– Śri Sathya Sai Baba 

Społeczeństwo, wspólnota czy naród mogą być bezpieczne i 

szczęśliwe tylko wtedy, gdy jednostki, z których się składają, 

pomagają sobie wzajemnie i są połączone umiejętną oraz szczerą 

służbą. 

~ Śri Sathya Sai 

 

Służby nie należy wykonywać w duchu łaskawości ani dla 

osiągnięcia jakichś ukrytych, egoistycznych celów. Nie rozpoznając 

świętości i oczyszczającej siły służby, ludzie wahają się przed 

podjęciem służby dla społeczeństwa. Nie możesz myśleć, że dzięki 

służbie rozwijasz pomyślność narodu. Musisz uświadomić sobie, że 

wypełniając służbę, stajesz się lepszy. Służba powinna wynikać ze 
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świadomości tego, co zawdzięczasz społeczeństwu. Wszystkie 

wygody, jakimi się cieszysz, a także twoje sława, pochodzą od 

społeczeństwa. Znajdujesz spełnienie w społeczeństwie. Zatem jeśli 

nie służysz społeczeństwu, to komu możesz służyć? Czysta 

wdzięczność wymaga, aby służyć społeczeństwu, które jest źródłem 

wszystkich dobrodziejstw, z jakich korzystasz. 

- Baba 

 

 
 

Jeśli będziesz podążał za mną, nie spotka cię 
krzywda 

 

Przesłanie Bhagawana na Dzień Iśwarammy 

 

„Z pewnością siebie stawiaj czoła zmiennym kolejom losu. Mnie nigdy nie odstraszają trudy 

ani przeszkody. Jeśli nie ma w tobie skazy, to czego się obawiasz? Kochaj nawet tych, którzy cię 

krytykują. To ideał, jakiego oczekuje Swami, gdy mówi: ‘Moje życie jest moim przesłaniem’” – 

rzekł Bhagawan w przesłaniu z okazji Dnia Iśwarammy w dniu 6 maja 2002 roku. 

Narodziny i śmierć są przyrodzone człowiekowi 

Każdy powinien kultywować ludzkie wartości i prowadzić życie prawdziwej istoty 

ludzkiej. Ale takich osób jest niewiele. Oczywiście są rodzice, którzy z wielką miłością i 

uczuciem wychowują dzieci, wprowadzając je na drogę prawości. Tylko takich 

rodziców można nazwać idealnymi rodzicami. Ich dzieci wyrastają na doskonałe i 

szlachetne.  
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Najgorszym grzechem jest niewdzięczność 

Dzisiaj ludzie nie pamiętają o wdzięczności. Nawet jeśli otrzymasz od kogoś jedynie 

niewielką pomoc, zawsze powinieneś o tym pamiętać. Na nieszczęście ludzie 

wyrządzają krzywdę nawet tym, którzy im pomagają. To najwięksi grzesznicy. 

Powinniśmy pomagać nawet tym, którzy wyrządzili nam krzywdę. Takie jest 

przyrzeczenie Sai. Jeśli jacyś ludzie mnie krytykują lub wyśmiewają, nie ma to 

znaczenia, zawsze będę patrzył na nich z dobrocią. Oświadczam – moje życie jest moim 

przesłaniem.  

Ilu ludzi idzie wskazaną przeze mnie drogą? Jeśli będziesz podążał za mną, nie 

spotka cię krzywda. Swami daje bezpłatne wykształcenie setkom tysięcy uczniów i 

studentów. Kształcenie w instytucjach Sai jest bezpłatne aż po doktorat. Jaki jest 

obecnie koszt kształcenia? Niektóre szkoły nawet za przyjęcie do pierwszej klasy szkoły 

podstawowej biorą 20-30 tysięcy rupii. W tym środowisku Swami wszystkim swoim 

uczniom i studentom daje bezpłatne wykształcenie. Uczniowie i studenci powinni 

pamiętać o tym z wdzięcznością. W przeciwnym razie będzie to dla nich szkodliwe. Oto 

niektóre z prawd, jakich nauczała Iśwaramma.  

Gdy ktoś ją odwiedził, mówiła tej osobie: „Zobacz, jak bardzo Swami pomaga 

biednym i potrzebującym. To wszystko jest dla ich dobra. Ale niektórzy ludzie w ogóle 

nie uświadamiają sobie wartości tej pomocy i nie są za nią wdzięczni. To im szkodzi. 

Każdy powinien o tym pamiętać”. Ze wszystkimi gośćmi rozmawiała łagodnie i słodko. 

Była źródłem wielkiej pociechy dla kobiet, które straciły mężów w młodym wieku.. 

Pomagała im uwolnić się od cierpienia.  

Pomagaj z rozwagą 

Zawsze pomagaj ludziom sędziwym i strapionym. Kiedy wznoszono ten budynek, 

radżmata z Dżamnagaru poprosiła mnie, abym zatrzymał się u niej w domu. 

Przychyliłem się do jej prośby i zacząłem zatrzymywać się u niej. Zatrudniano tam 

kierowcę. Pewnego dnia było bardzo zimno i ten kierowca drżał z zimna, ponieważ nie 

miał płaszcza ani koca, aby się okryć. Mój kierowca przyszedł i powiedział mi o tym. 

Dałem mu koc. Gdy się nim otulił, zaczął głośno płakać mówiąc, że nawet rodzice nie 

okazali mu tyle miłości. Żył jeszcze długo i mieszkał u radżmaty. Radżmata troszczyła 

się o dobro wszystkich pracowników.  

Na świecie jest wielu potrzebujących ludzi. Kto by to nie był, nie dziel ludzi na 

swoich i innych. Gdy zobaczysz kogoś zmartwionego, natychmiast mu pomóż. 

Edukacja, która nie wpaja takich wartości jak opiekowanie się potrzebującymi i 

dzielenie się z nimi, nie jest godna swej nazwy. 

Rozwijaj ducha poświęcenia i bądź przykładem dla innych. Postępuję tak od dziecka. 

Jeśli podążysz wskazaną przeze mnie drogą, będziesz błogosławiony. Droga ta 

zaprowadzi cię do wyzwolenia. Wyzwolenie jest celem życia. Czym jest moksza 
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(wyzwolenie)? Mokszą jest moha kśaja (odrzucenie przywiązania). Musisz ograniczać 

przywiązanie (moha). To jest moksza. Kochajcie wszystkich. Jednak nie ufajcie 

każdemu, nie czyniąc rozróżniania. Ten, kto całkowicie ufa innym, zmierza do upadku.  

Kochajcie wszystkich, wszystkim służcie. Pokładajcie wiarę w samych sobie. 

Rozwijajcie pewność siebie. Porzućcie doczesne pragnienia. Rozwijajcie boskie uczucia 

zamiast ziemskich. To jest dharma (właściwa droga) dla ludzkości. 

Studenci i uczniowie! 

Uczycie się w instytucjach Sai. Uczyliście się dobrze i zdaliście egzaminy. Podążajcie 

drogą prawości. Rozwijajcie dobre cechy. Kochajcie wszystkich, nie nienawidźcie 

nikogo. Kochajcie nawet tych, którzy okazują wam wrogość. Tak postępuje Sai. Wielu 

ludzi jest wobec mnie nieprzyjaznych. Wielu mnie wyśmiewa lub krytykuje. Jeśli 

wyrażają to głośno, ich słowa rozpływają się w powietrzu. Jeśli robią to w myślach, 

wraca to do nich. Nic z tego nie trafia do mnie. Nie należy przywiązywać wagi do 

pochwały ani krytyki.  

Z pewnością siebie stawiaj czoła zmiennym kolejom losu. Mnie nigdy nie 

odstraszają trudy ani przeszkody. Jeśli nie ma w tobie skazy, to czego się obawiasz? 

Kochaj nawet tych, którzy cię krytykują. To ideał, jakiego oczekuje Swami, gdy mówi: 

„Moje życie jest moim przesłaniem” 

– Wybrane z orędzia Bhagawana na Dzień Iśwarammy 6 maja 2002 roku w Brindawanie. 

 

 

 
 

 

Po prostu doświadczaj Go i ciesz się Nim 
Prof. M. Nandżundajah 

 

Gdy się mi oddajesz, a ja oddaję się tobie, co się dzieje? Stajemy się jednym. 

Ktokolwiek mówi: „Jestem twój, Swami” – akceptuję go. Ludzie uważają, że niektórym 

osobom nie powinienem zapewniać ochrony. Nie, nie! Moi wielbiciele nie zginą. Ja ich 

przekształcę. Dla mnie nic nie jest niemożliwe. Taka jest moja wola, której nie możecie 

zrozumieć? Nie powinniście próbować pojąć Swamiego w każdym szczególe. Mówicie: 

„Czy Swami powinien to robić? Wiem, że Swami jest Bogiem, niewątpliwie, ale nie 
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powinien był tego robić. Niedorzeczność! Jesteś nikim. Jesteś dzieckiem i potrzebujesz 

mojej miłości, mojej pomocy i mojej ochrony. Kim jesteś, aby mnie osądzać? Pilnuj 

swoich spraw. Módl się do mnie, szukaj mojej pomocy, a ja chętnie jej udzielę. 

Zapominasz o tym i mówisz różne rzeczy. Miłość to moja natura”. 

 

Składam pełne miłości pokłony u lotosowych stóp drogiego Sai Ma. Weda 

Parajanam, Rudram (sanskryckie śpiewy wedyjskie) oraz bhadżany napełniły nas dziś 

rano nieopisaną radością i pokojem – posmakiem błogości Swamiego. Teraz zanurzymy 

się w poznawanie Swamiego. Wejrzymy także w to, co należy robić, aby otrzymać jego 

błogosławieństwa. Gdy Swamiego nie ma już w ciele fizycznym, gdzie mamy szukać, 

aby go znaleźć? Jak mamy go rozpoznać?  

Człowiek musi poznać Swamiego  

Dlaczego chcesz poznać Swamiego? Każdy z nas już zna Swamiego, prawda? Ale 

Swami to dużo więcej niż to, co znamy. Jeśli naprawdę poznacie i pojmiecie Swamiego, 

nie będziecie myśleć, że znacie Swamiego, bo przeczytaliście o nim książki; nie będziecie 

też myśleć, że go znacie, ponieważ spędziliście z nim tyle czasu w życiu i dlatego, że dał 

wam tyle doświadczeń i możliwości. Nie, nie! Jest wiele do poznania! Takie fałszywe 

zadowolenie nie powinno zagościć w naszym umyśle! Bardzo ważnym czynnikiem, 

który ułatwi nam rzeczywiste poznanie Swamiego, jest pokora. Swami mówi: „Nawet 

jeśli wszyscy ludzie zjednoczą się i poprowadzą tysiącletnią pokutę, nie będą w stanie 

w pełni poznać mojej tajemnicy i mojej rzeczywistości”. „Śpiewacie bhadżany o Ramie, 

Krisznie, Allahu, Jezusie i każdym boskim imieniu. Co takiego śpiewacie o Ramie i 

Krisznie... kim ja jestem?”. Swami mówił: „Jestem sarwa dewata swarupą – substancją 

we wszystkich tych postaciach; jestem najwyższą rzeczywistością”. Kiedyś Swami 

napisał do mnie: „Jesteś samą boskością. Jesteś świętym świętych. Ten świat wcale nie 

jest światem. Jesteś wszystkim we wszystkim. Jesteś najwyższą mocą. Jesteś czystym 

„Jestem”.  

Swemu ojcu, Pedda Wenkamie Radżu Garu, Swami rzekł: „Jestem Sai Baba 

Urodziłem się w twojej rodzinie z powodu modlitw starszych. Sai Baba i wszystkie 

inne to imiona nadane temu ciału, kim zatem jestem Ja? Ja jestem Ja”. Nie wystarczy 

poznać znaczenie słów Swamiego; musimy ich doświadczać. Tylko w ten sposób 

będziemy wiedzieć, kim jest Swami.  

Aby zdobyć łaskę Swamiego, musimy dać mu samych siebie  

Co możemy dać Swamiemu? On przyjmuje wszystko, co ofiarujemy! Dajemy mu 

swój czas, energię, a nawet jakieś pieniądze. Swami mówi, że wszystkie te rzeczy to 

także samarpana, ale prawdziwa samarpana jest wtedy, gdy dajemy mu swoje serce. 

Tak, to są wszystko drobnostki, jednak nie znaczy to, że to tylko drobne ofiary. Lepiej 

coś dać, niż mówić, że Swami prosi o serce i umysł, który nie ma wątpliwości. Nie 
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myślcie, że bardzo trudno dać serce i umysł. Nie rezygnujcie z wysiłku. Powinniśmy 

unikać wszystkiego, co oddala nas od Swamiego i ostatecznie ofiarować mu samych 

siebie.  

Mamy tę zdolność, by oddać siebie Swamiemu. Potrzeba nam tylko woli. Nie ma 

nic większego niż ofiarowanie samych siebie! Co wtedy może dać nam Swami? Zstąpił, 

abyśmy uświadomili sobie, kim jesteśmy! Daje nam prostą, a jednak pełną wiedzę. 

„Jesteś Bogiem. Nie zadowalaj się tym, co jest łatwe. Nie wpadnij w pułapkę swego 

umysłu. Módl się, a ja będę cię zawsze prowadził. Jestem w twoim sercu” – mówi 

Swami. „Jeśli naprawdę doświadczysz tego, że jestem w twoim sercu, nie będziesz 

niczego potrzebował. Nie muszę ci niczego dawać ani ty nie musisz mnie niczego 

dawać. Nie musisz mnie poznawać. Nie musisz poznawać siebie. Wszystko jest już 

osiągnięte. Jednak musisz być w stanie to zrobić” – mówi Swami, nasz najłaskawszy 

Pan, pełny awatar!  

„Jesteś pewien, że przez zwykłe oddanie mi swojej karmaphali [owoców przeszłych 

działań] dałeś mi bardzo dużo, a w rezultacie obdarzyłem cię łaską. Możesz być 

pewien, że prowadziłeś wielką ascezę i dlatego dałem ci swoją łaskę. Nie! Nawet jeśli 

jesteś bezużytecznym człowiekiem, grzesznikiem, to gdy przyjdziesz do mnie, obdarzę 

cię łaską. Potrzebujesz jej, dam ci ją. Prosisz mnie, obdarzę cię łaską. Ale nie 

poprzestanę na tym, podobnie jak i ty. Nie zadowalaj się tym co, otrzymujesz, 

cokolwiek by to było. Módl się dalej, pytaj Swamiego, jakie powinieneś czynić kroki” –

uczy Swami. Nigdy nie powinniśmy uważać, że już osiągnęliśmy cel. Swami obiecał 

nam mukti – wyzwolenie. Wiemy, że Swami nie wycofa się z danego słowa.  

Ale co będziemy musieli ofiarować, by zdobyć jego łaskę? Samarpana – pełne 

poddanie się! Swami rzekł nam: Patram, puszpam, phalam, tojam – nie chcę tych 

wszystkich przedmiotów. Chcę ciebie! Nie próbuj uciekać. Nie możesz zdobyć mojej 

łaski przez dawanie mi pieniędzy. Ale jeśli dajesz mi siebie, a ja tobie daję siebie, co się 

dzieje? Stajemy się Jednym. Osiągnąłeś cel! Jesteś uratowany!”. 

Jednak mówimy – Swami, to bardzo trudne. „Nie martwcie się” – odpowiadał 

Swami – „Dlaczego przyszedłem? Nic nie jest trudne. Oto jestem. Ufajcie mi. W pełni 

mi ufajcie. Wiedzcie, że jestem całkiem bezinteresowny i nie mam ukrytego planu. Jeśli 

to was zadowala, ale jesteście niespokojni odnośnie tego, czy mogę pomóc, wiedzcie, iż 

udowodniłem wam to”. Wszyscy wiemy, że Swami udowodnił to fizycznie niejeden 

raz. Swami wskrzesił samego siebie. Pojawiał się w wielu miejscach. Powstrzymał 

deszcz. Wykazał pełne panowanie nad żywiołami przyrody. Wszystkie te cuda 

Swamiego były widziane, słyszało się o nich i czytało. Jednak czy to zostało w naszym 

sercu? Gdyby tak było, mielibyśmy pełne przekonanie i wiarę.  

Miłość to moja natura 

„Nie wysławiajcie mnie. Nie potrzebuję waszej pochwały. Praktykujcie” – mówił 
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Swami. Ale jak mamy zacząć? Zacznij jakkolwiek – powiedział mi Swami, gdy 

jechaliśmy jego samochodem. Innym razem zapytałem Swamiego: „Swami, cokolwiek 

dobrego dzieje się na tym świecie, to skutek twojej sankalpy (woli). Wszystko inne 

dzieje się stosownie do działania twoich kosmicznych praw. Czy mam słuszność, 

Swami?”. „Mylisz się” – odpowiedział. „Ja jestem tym, co stworzone. Rządzę całym 

światem. Mam własny rząd i własnych ministrów. Każdy minister ma określone 

zadanie i nie wtrącam się w jego pracę. Stworzony świat funkcjonuje automatycznie z 

wyjątkiem trzech departamentów: karmy, bhakti i dżniany, które funkcjonują pod 

moim bezpośrednim kierownictwem. Ja biorę na siebie odpowiedzialność za ratowanie 

ludzi, którymi zainteresowane są te trzy wydziały”.  

Ponadto Swami powiedział: „Ktokolwiek mnie kocha, ja również kocham jego. Na 

tym polega moja wyjątkowość. Nie patrzę na to czy jest to czarnoskóry, nikczemny czy 

zły człowiek. Kimkolwiek jest, jeśli mnie kocha, ja również kocham jego. Ludzie czasem 

się zastanawiają, dlaczego goszczę takich nikczemników. Ale ja przyszedłem również 

dla nich. Gdy mi się oddajesz, a ja oddaję się tobie, co się dzieje? Stajemy się jednym. 

Ktokolwiek mówi: „Jestem twój, Swami” – akceptuję go.  

Ludzie uważają, że niektórym osobom nie powinienem zapewniać ochrony. Nie, nie! 

Moi wielbiciele nie zginą. Ja ich przekształcę. Dla mnie nic nie jest niemożliwe. Taka 

jest moja wola, której nie możecie zrozumieć? Nie powinniście próbować pojąć 

Swamiego w każdym szczególe. Mówicie: „Czy Swami powinien to robić? Wiem, że 

Swami jest Bogiem, niewątpliwie, ale nie powinien był tego robić. Niedorzeczność! 

Jesteś nikim. Jesteś dzieckiem i potrzebujesz mojej miłości, mojej pomocy i mojej 

ochrony. Kim jesteś, aby mnie osądzać? Pilnuj swoich spraw. Módl się do mnie, szukaj 

mojej pomocy, a ja chętnie jej udzielę. Zapominasz o tym i mówisz różne rzeczy. Miłość 

to moja natura”. 

W darszanowych rzędach nieraz wszyscy widzieliśmy miłość Swamiego w działaniu. 

Spontanicznie podchodzi do wielbicieli, oszałamiając ich i ekscytując. Taki jest Swami! 

Miłość, Miłość, Miłość! Swami jest miłością – przyjmuje i daje miłość. Ale my nie 

znamy istoty tej miłości. Jest to całkowity, nieopisany spokój – czysta błogość! Gdy 

nasze serce zazna tego spokoju, zrozumiemy, czym jest najwyższa miłość. Nasza głowa 

działa czasem z wielką mocą, ale nasze serce jest niejednokrotnie martwe. Swami je 

budzi! Nie mówi, że jesteś bezużyteczny, ale po prostu przekształca cię. Sam Bóg 

zstąpił, aby transformować człowieka w Boga. Ile z naszego powodu cierpiał? Ile 

kłopotów wziął na siebie? Co powinniśmy robić dla Swamiego? Samarpana znaczy, że 

powinniśmy postanowić, że w pełni damy mu samych siebie. 

 Od czego mamy zacząć? Jak powiedział Swami, zacznij od czegokolwiek! Pracuj 

jako wolontariusz Sewa Dal, pracuj w Organizacji, naucz się prowadzić bhadżany, 

śpiewaj Wedy lub daj 10 rupii na jakiś cel. Nic się nie marnuje! Swami mówi: „Ty coś 

mi dajesz, a ja oddaję ci stokrotnie”. Większość ludzi tego nie wie, inaczej cały świat by 
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przyszedł i oddał siebie Swamiemu. Często mamy problemy z dawaniem. Mówimy, że 

nie mamy czasu. Na co mamy czas? Na jakże wiele niedorzeczności, ale nie na oddanie. 

Nie bądźmy ofiarami kaprysów umysłu. Mamy czas, ale brakuje nam właściwej 

perspektywy. Po co tutaj przyszliśmy? Dlaczego się urodziliśmy? Co jest naszym 

obowiązkiem? Swami przyszedł dać nam posmak piękna – piękna Swamiego, 

nieopisywalnego, nieodpartego dla nas wszystkich piękna. 

Nawet taki mędrzec jak Śuka Mahariszi zatapiał się w samadhi, gdy opisywał 

Krisznę. Takie też jest niewinne, czyste piękno naszego Swamiego. Czy kiedykolwiek 

myśleliście tak o nim? Czy kiedykolwiek poczuliście to piękno? Jeśli tego nie czujecie, 

jakiż jest pożytek z tego, co robicie w jego imieniu, nawet jeśli uważacie, że robicie za 

dużo i nie macie wystarczająco dużo czasu, aby cieszyć się jego pięknem. Proszę, nie 

usprawiedliwiajcie się w ten sposób. Znajdźcie na to czas i napełniajcie serce miłością 

do Swamiego. Bez miłości do Swamiego twoja praca może przynosić mimo wszystko 

skutek, ale wykonywana z miłością, może przynieść twojemu życiu radość i piękno 

Swamiego.  

Jakże wiele istnień uratował Swami! Gdy widzę pewne twarze, wiem, że Swami dał 

im drugie życie. Lecz gdyby zapytać Swamiego, po prostu powie, że takie jest jego 

zadanie. Jeśli powiemy: „Swami, tak dużo dla nas zrobiłeś!”, odpowie: „Jeśli naprawdę 

myślisz, że zrobiłem dla ciebie tak wiele, pomyśl o sprawieniu mi przyjemności i znajdź 

czas na czynienie dobra samemu sobie. Jeśli zachorujesz, chorzy mogą stać się twoi 

rodzice i żona. Gdy nie masz silnego pragnienia czynienia dobra, wszystko staje się 

trudne”. Jak wielkie mamy szczęście, że w swoim bezładnym doczesnym życiu mamy 

tę oazę o nazwie Sai, która przypomina nam o myśleniu i działaniu w duchu miłości! 

Jedynie miłość może nas uratować! 

„Każdy kto świadczy służbę bez oczekiwania jej owoców, zostaje objęty moją 

ochroną. Opiekowanie się nim jest moim obowiązkiem. Nie zostawię go własnemu 

losowi. Zaopiekuję się nim” – mówi Swami. Możecie się więc zastanawiać, dlaczego 

wciąż widzimy cierpiących wielbicieli. Swami prosi, abyśmy go nie osądzali. „Ufaj mi” 

– powiada. „Pozwalam dziać się pewnym rzeczom, ale też daję zdolność do wytrwania. 

Czasem zapobiegam, kiedy indziej zaś ochraniam. Nie próbujcie tego pojąć”. Nie 

możemy zrozumieć jego dróg. Zamiast tego podejmijmy jakąś służbę, jakąkolwiek 

służbę, którą możemy świadczyć, by zdobyć jego łaskę i zostać członkami Jego 

departamentu, którzy służą światu w imię Sai. 

Swami pyta o moją sadhanę  

„Gdziekolwiek jesteś i jakąkolwiek ścieżkę wybierasz, będę się o ciebie troszczył, jeśli 

prowadzisz sadhanę” – mówił Swami. Możemy prowadzić sadhanę na polu karmy, 

dżniany lub bhakti. Tym, co sprawia Swamiemu przyjemność, jest nasza szczerość na 

drodze duchowej. Nauki Swamiego są czasem tak proste, że nie zwracamy na nie 

uwagi, ale są bardzo głębokie. Dzięki jego łasce wchodzą nam do głowy i serca; jeśli 
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nie ma jego łaski, ulatują. Kiedyś Swami odwiedził nasz dom w Bangalore. Poszedł do 

kuchni, gdzie mieliśmy mały ołtarz dla Swamiego. Odprawialiśmy tam regularnie 

pudżę. Czując się niezręcznie ze względu na wielkość ołtarzyka, powiedziałem do 

Swamiego przepraszającym głosem: „Swami, to miejsce do pudży jest bardzo małe”. 

„Nie mów tak” – zganił mnie Swami. „Ten pokój modlitewny jest dla ciebie. Moje 

mieszkanie jest w twoim sercu” – powiedział Swami, dotykając mego serca swoją 

boską ręką. „Swami, jesteś bardzo dobry, miły i wspaniałomyślny” – odpowiedziałem. 

„To nie wspaniałomyślność, to prawda” – stwierdził Swami. Ale ja nie pamiętam o tej 

prawdzie, gdyż nie znam jej z własnego doświadczenia. Słyszę i zapominam o tym. 

Jednak Swami nie pozwala nam zapomnieć 

Pewnego razu Swami napisał do mnie list, pytając o moją sadhanę. „Czy 

potwierdziłeś w swoim sercu, że Swami jest tam obecny? Jeśli naprawdę pojąłeś i 

poczułeś moją obecność w swoim sercu, w takim razie dlaczego mówisz, że Swami jest 

w Parthi?”. Prawda, napisałem list do Swamiego, gdy był w Parthi, a ja przebywałem 

wtedy w Brindawanie. Studenci płakali za Swamim. Ponieważ byłem ich 

nauczycielem, miałem obowiązek im to przekazać i prosić Swamiego aby nas 

odwiedził. Swami odpisał „Jeśli naprawdę czujesz, że Sai jest w twoim sercu, to 

dlaczego jest ci smutno, że Swami jest w Parthi? Jeśli Sai jest w twoim sercu, to jak 

może być w Parthi? Ade Maja; Sai Je Maji – to jest złudzenie, tylko Sai jest Matką”. 

Swami nie tylko mówi, że jest w moim sercu – pisze do mnie, aby przypominać mi o 

tym i to potwierdzać. Taka jest miłość Bhagawana.  

(Ciąg dalszy nastąpi...) 

– Z przemówienia prof. M. Nandżundajaha, byłego egzaminatora Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya 

Sai, wygłoszonego w Mumbaju, w Dharmakszetrze. 

 
 

Urzeczywistnienie wizji wedyjskiej 
Dr Shashank Shah 

 

 

Przez lata spędzone na Wydziale Zarządzania, najpierw jako student, a potem 

doktorant, nauczyłem się od Swamiego, iż wysokiej jakości zarządzanie powinno się 

opierać na trikarana śuddhi (czystości myśli, słów i czynów). Jedynie wtedy gdy 

intencje, słowa i czyny menedżerów pozostają ze sobą w jedności, są w stanie zapewnić 
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klientom dobrej jakości wyroby i usługi. Nauczyłem się od Swamiego złotej myśli 

przywództwa: „Być, robić, patrzeć, mówić”. Dobry przywódca najpierw musi wcielić w 

życie to, co chce, aby wcielali inni. 

 

Określenie edukacja pochodzi od łacińskich rdzeni słów ‘educare’ i ‘educere’, które 

oznaczają ‘wychowywać’ i ‘wyciągać na zewnątrz’ lub ‘rodzić’. Opierając się na 

pochodzeniu tego słowa, edukacja jest procesem, który odsłania ukryte, wrodzone 

możliwości człowieka. Właśnie na osiągnięcie tego celu nakierowany był starożytny 

indyjski system Gurukula przez tradycję guru-śiszja (nauczyciel-uczeń).  

Starożytna edukacja indyjska 

Starożytne Indie miały kilka z najbardziej znanych na świecie uniwersytetów, takich 

jak Nalanda i Takśaśila, które przyciągały uczniów z innych krajów i kontynentów. 

Nauczyciela określano słowem „aczarja”, które oznacza tego, kto naucza na własnym 

przykładzie. Zadaniem nauczyciela było pokazywać uczniom ścieżkę prawości, 

kształtować wartości moralne i wzbudzać natchnienie do rozwijania charakteru, aby 

mogli wywiązać się ze swoich obowiązków wobec społeczeństwa i kraju. Sikśa Walli z 

Upaniszady Tajttirija mówi o przesłaniu, jakie guru przekazuje swoim uczniom, gdy 

kończą naukę: Satjam wada, dharmam czara – mów prawdę, postępuj w sposób prawy 

i Matru dewo bhawa, pitru dewo bhawa, aczarja dewo bhawa, atithi dewo bhawa – 

czcij matkę, ojca, nauczyciela i gościa jak Boga. Taka była szlachetna natura edukacji 

oraz czystość relacji nauczyciel-uczeń. Edukacja była dla życia, a nie tylko dla 

zarabiania na życie.  

Wpływ brytyjskiej oświaty  

Niestety, wpływ systemu oświaty brytyjskiej, jaki wprowadziła ustawa oświatowa 

lorda Macaulay’a z 1935 roku, aby wprowadzić indyjskich uczniów w zachodnie idee, 

ograniczył cel edukacji do zdobywania zatrudnienia. Wartość instytucji edukacyjnej 

ocenia się po posadach, jakie może zaoferować i po zarobkach, jakie po jej ukończeniu 

mogą mieć studenci. Nic dziwnego, że pewien weteran z branży przemysłowej 

niedawno zauważył: „Nabór do wiodących miasteczek uniwersyteckich Indii 

przypomina bydlęcy jarmark w Puszkarze”. Od studentów pobiera się ogromne opłaty 

w imię obietnic edukacji na najwyższym poziomie. Na szczycie listy jest edukacja 

medyczna, gdzie pobiera się opłaty rzędu 5 milionów rupii. Niestety! Świątynie 

Saraswati, bogini wiedzy, stały się świątyniami Lakszmi, bogini majątku! Dziekan 

Harvard College, prof. Rakesz Khurana opisał tę godną ubolewania praktykę słowami: 

„Od wyższych celów do najemnych rąk”.  

Czego oczekuje społeczeństwo od absolwentów tych uczelni? Czy ci studenci będą 

wywiązywać się ze swoich zawodowych obowiązków? Prawdopodobnie 

podstawowym celem tych studentów będzie jak najszybsze odzyskanie z procentem 
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pieniędzy, które sami zainwestowali lub otrzymali od rodziny na studia. Czy 

społeczeństwo słusznie obwinia produkty takiego systemu edukacji, skoro tych ludzi 

bardziej obchodzi gromadzenie majątku niż służenie bliźnim? Czas, żeby patroni 

oświaty zastanowili się i wejrzeli we własne dusze.  

Potrzeba reformy edukacji 

Dzisiaj edukacja coraz częściej staje się narzędziem do napełniania młodych 

umysłów informacjami i oceniania ich zdolności do bezmyślnego powtarzania tych 

informacji w czasie dorocznych egzaminów.  

Czy w czasach Internetu służy to prawdziwemu celowi edukacji, dla którego 

inwestuje się cenne 20 lat życia człowieka? Zamiast uczenia się na pamięć, kształcenie 

powinno służyć wszystkim dziedzinom ludzkiego istnienia w kompleksowym 

kształtowaniu człowieka na polu fizycznym, mentalnym, uczuciowym, intelektualnym 

i duchowym. Różne komisje krajowe, w tym Komisja Radhakrisznana (1948), Komisja 

Kothari (1966) oraz National Policy on Education (1986) poparły rozwój osobowości 

ludzkiej przez wzmacnianie moralnego składnika edukacji. W 2009 roku The National 

Knowledge Commission – zespół doradców działający z ramienia rządu Indii – 

podkreśliła rolę rozwoju, doskonałości i dostępności społecznej wyższej edukacji. 

Istnieje również potrzeba poszerzenia zasięgu oświaty, jeśli chodzi o infrastrukturę i jej 

zakres oraz przejścia od zwykłej wiedzy książkowej do rozwijania ludzkiej 

doskonałości. Istnieje potrzeba przekształcenia oświaty, tak aby przestała być 

działalnością komercyjną, a stała się dostępna licznym grupom społeczeństwa, dając 

sprawiedliwy dostęp do wysokiej jakości edukacji, bez względu na różnice społeczne i 

majątkowe. Kształcenie nie jest przywilejem jedynie tych, których na nie stać, ale 

wszystkich, którzy pragną zdobyć wyższe wykształcenie i zasługują na nie dzięki 

swoim zaletom, a także mają zapał do zanurzenia się w oceanie wiedzy i odkrycia pereł 

mądrości dla siebie i swego narodu.  

Z poczuciem dumy z własnej Alma Mater i z osobistym doświadczeniem 

obejmującym przeszło dziesięć lat nauczania, mogę powiedzieć, że jeśli jakaś instytucja 

jest urzeczywistnieniem wizji wielkich myślicieli, ideałów starożytnych Indii oraz 

obowiązków współczesnego społeczeństwa, to jest nią Instytut Wyższej Wiedzy Sri 

Sathya Sai, który Swami założył w 1951 roku. Z okazji dorocznego święta Okręgowej 

Szkoły Średniej z internatem w Bukkapatnam, Swami ustanowił swoim 

przedstawicielem Śri Kasturiego. Na zaproszeniu napisano, że Śri Kasturi ma stopień 

naukowy doktora. W istocie Śri Kasturi nie ukończył studiów doktoranckich. A zatem 

Śri Witthal Rao (żarliwy wielbiciel Bhagawana i ojciec prof. Dżajalakszmi Gopinath) 

zauważył: „Swami, na jakim uniwersytecie Kasturi zrobił doktorat?”. Swami odrzekł z 

błyskiem w oku: „Na uniwersytecie w Puttaparthi!”.  

Dało się słyszeć gromki śmiech. Jednak konkretny przejaw boskiej sankalpy ujrzano 

30 lat później, gdy w dniu 22 listopada 1981 roku sędzia główny Indii, J. W. Ćandraćud, 
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uroczyście otworzył Instytut Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai w Puttaparthi.  

System integralnej edukacji Sathya Sai opartej o wartości  

Edukacyjna misja Bhagawana rozpoczęła się w 1968 roku od założenia wyższej 

uczelni dla kobiet w Anantapur. Głównym celem Swamiego było pokazanie, że jeśli 

kobieta jest wykształcona, to cała rodzina korzysta z jej wiedzy i mądrości, bo odgrywa 

ona ważną rolę w kształtowaniu przyszłych pokoleń na odpowiedzialnych obywateli. 

Później powstała uczelnia wyższa dla chłopców, założona w Bangalore w 1969 roku i 

kolejna – w Puttaparthi – w 1979 roku. Zwieńczeniem tych trzech instytucji było 

założenie Instytutu Wyższej Wiedzy Sri Sathya Sai. Czwarta uczelnia wyższa powstała 

w 2010 roku w Muddenahalli. Od tego czasu instytut bezpłatnie zapewnia 

wykształcenie oparte na wartościach dla wszystkich studentów, niezależnie od kasty, 

języka, religii czy statusu społecznego, a nabór studentów zależy wyłącznie od zalet 

kandydata. Swami jako Czcigodny Rektor-Założyciel określa zrównoważoną osobowość 

jako człowieka, który ma głowę Śankary (oznaczającą mądrość), serce Buddhy 

(oznaczające współczucie) i ręce króla Dżanaki (oznaczające bezinteresowną służbę). 

Takiego człowieka usiłuje się ukształtować przez ten system integralnej edukacji. 

Zbadajmy teraz, jak ten system funkcjonuje wokół Swamiego.  
Akademik 

Ogólnoindyjski charakter Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai ożywa w jego 

akademikach, gdzie studenci ze wszystkich regionów, religii i warstw społecznych żyją 

zgodnie. Trwający 17 godzin plan dnia rozpoczyna się o godzinie 5.00 rano od 

Suprabhatam, a kończy się modlitwą o godzinie 10.00 wieczorem. Daje to studentom 

wiele sposobności, aby w granicach instytucjonalnej dyscypliny rozkwitły ich ukryte 

zdolności, możliwości i twórczość. Energia i zapał studentów są konstruktywnie 

ukierunkowane przez ich udział we wszystkich obszarach funkcjonowania 

akademików, w tym takich działaniach jak prace hydrauliczne oraz elektryczne, 

ogrodnicze, kuchenne, pomoc w przychodni medycznej i inne. Studenci kierują takimi 

wydziałami jak wydawnictwo i multimedia, w których tworzą z pożytkiem dla innych 

studentów i wielbicieli, cenne materiały, drukowane i audiowizualne, mówiące o 

boskim przesłaniu. Starsi studenci i uczeni prowadzący prace badawcze, kierują tymi 

samodzielnie obsługiwanymi przez studentów wydziałami, które sprzyjają rozwijaniu 

takich wartości jak godność pracy i bezinteresowna praca zespołowa. Młodsi studenci 

są szkoleni, aby mogli zastąpić starszych, gdy ci ukończą uczelnię.  

W latach, w których kształtowała się osobowość tych młodych ludzi, Swami często 

odwiedzał akademik, wzmacniając czystość i dyscyplinę. W czasie tych wizyt studenci 

pokazywali samodzielność i zapraszali Swamiego, aby ich pobłogosławił. Odwiedzał 

również niespodziewanie akademik, aby sprawdzić czy pokoje utrzymywane są 

stosownie do jego oczekiwań. W takich przypadkach Swami odwiedzał także kuchnię i 

przyglądał się różnym pokarmom gotowanym dla studentów, zwracając nawet uwagę 
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na czystość naczyń i obszaru gdzie się gotuje. Pytał też o jadłospis. Swami tak bardzo 

dbał o funkcjonowanie akademika! Studenci z czułością określali ten ‘dom’ z dala od 

własnego domu jako „miejsce, gdzie żyje się dla drugiego człowieka, a wszyscy razem 

żyją dla Boga”. Mieszkając 12 lat w tym domu Boga, głęboko tego doświadczyłem. 

Sposób myślenia, jaki studenci rozwijają w tych akademikach, umożliwia im 

przeniesienie tej postawy do swoich domów i ogólnie do społeczeństwa.  

Instytut 

Podstawą wszystkich przedmiotów nauczanych w systemie edukacji Sai są wartości 

ludzkie. Uczniom i studentom przekazuje się najbardziej współczesne wykształcenie w 

dziedzinie nauk przyrodniczych i społecznych, techniki, zarządzania i nauk 

humanistycznych, przy użyciu wysokiej jakości infrastruktury i sposobów nauczania. 

Kryteria doskonałości, jakie podają różne komisje oświatowe na regularnych 

przeglądach programów nauczania, ciągła ocena wewnętrzna i oczywiście system 

punktacji kursów, są tutaj spełniane od dziesięcioleci. Ale wyjątkowość tego sposobu 

nauczania tkwi w skupieniu się na potrzebie równowagi między dostarczaną wiedzą, a 

przemianą osobowości jako jej wynikiem. Swami zawsze podkreśla, że wykształcony 

obywatel ma więcej obowiązków do wypełniania niż praw, których może się 

domagać; więcej powinności do wypełnienia aniżeli przywilejów, którymi mógłby się 

cieszyć. Nawet prace badawcze skupiają się na obszarach, które przynoszą pożytek 

społeczny i mają bardziej całościowe skutki. W dyskursie wygłoszonym w czerwcu 

2009 r. do studentów w sali miasteczka uniwersyteckiego w Prasanthi Nilajam Swami 

powiedział: „Doktor to ktoś, kto przez swoją pracę badawczą pomaga innym i rozwija 

kraj. To prawdziwy cel doktoratu”. 

Przez lata spędzone na Wydziale Zarządzania, najpierw jako student, a potem 

doktorant, nauczyłem się od Swamiego, iż wysokiej jakości zarządzanie powinno się 

opierać na trikarana śuddhi (czystości myśli, słów i czynów). Jedynie wtedy gdy 

intencje, słowa i czyny menedżerów pozostają ze sobą w jedności, są w stanie 

zapewnić klientom dobrej jakości wyroby i usługi. Nauczyłem się od Swamiego złotej 

myśli przywództwa: „Być, robić, patrzeć, mówić”. Dobry przywódca najpierw musi 

wcielić w życie to, co chce, aby wcielali inni. 

Wzorem do naśladowania jest w tym względzie sam Swami. Nauczyłem się od 

niego, że ‘kierowanie przedsiębiorstwem’ powinno być ‘kierowaniem człowiekiem’, bo 

to ludzie nadają wartość pięciu ‘m’ biznesu – pieniądzom (money), materiałom, 

maszynom, szczegółom (minutes) i metodom. Swami wzywał swoich studentów 

zarządzania, aby przy podejmowaniu wszelkich postanowień w centrum stawiali 

człowieka, ponieważ „ludzie mają większą wartość niż całe bogactwo świata”. W rzeczy 

samej kompilacja dyskursów Swamiego wygłoszonych do studentów zarządzania 

została przez niego zatytułowana: ‘Kierowanie człowiekiem’. Otrzymałem takie 

błogosławieństwo, że mogłem być częścią zespołu redakcyjnego, który w sierpniu 
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2009 roku ofiarował Swamiemu zbiór tych dyskursów w hali Sai Kulwant. Bhagawan 

Był zachwycony, widząc, że jego przesłanie jest teraz dostępne dla całego świata.  
Mandir 

Podczas gdy instytucje wyższego nauczania skupiają się na życiowych zagadnieniach 

„co, kiedy, gdzie i jak”, często pomija się w życiu „dlaczego”, tj. cel życia. Cenne godziny 

spędzane w mandirze w boskiej obecności ukazują studentom Sai nowe strony 

rzeczywistości, umożliwiające im zrozumienie tajemnicy ich pobytu na tej planecie 

pyłu. Kulturalne występy muzyczne, taneczne i teatralne w czasie różnych świąt, często 

przedstawiające życie wielkich bohaterów i bohaterek naszej ziemi, dają im większy 

wgląd i zapał do dążenia do wyższych i wzniosłych celów istnienia. Studenci uczą się 

tutaj, że jednostka jest częścią społeczeństwa, że społeczeństwo jest częścią przyrody, a 

przyroda – częścią boskości. Umożliwia im to docenienie pojęć karmy, bhakti i dżniany 

objaśnionych w Bhagawadgicie.  

Jako uczestnik i koordynator dziesiątków takich działań kulturalnych studentów w 

mandirze doświadczyłem tego, że w życiu niczego nie można uważać za nie-duchowe. 

Swami zachęca studentów do uważania wszystkiego za boskie i do podejmowania 

działań, aby każda chwila w życiu stała się boska. Przekształca to zwykłą karmę w 

pawitra karmę (święty czyn), który zasługuje na to, by ofiarować go Bogu. Tak 

prowadzone życie doprawdy staje się wonną ofiarą dla Boga. Podejście do życia, z 

jakim spotykają się studenci w mandirze, zwłaszcza wtedy, gdy słuchają boskich 

dyskursów, jest urzeczywistnieniem mądrości wedyjskiej oraz przesłań wszystkich 

świętych pism na świecie. 

Przedsięwzięcie grama sewy odbywające się corocznie w czasie święta Nawaratri w 

latach 2000-2017; doroczny Dzień Sportu, który zawsze odbywa się w drugim tygodniu 

stycznia od połowy lat 80. XX wieku; przedstawienie teatralne z okazji rozdania 

dyplomów uniwersyteckich, wystawiane co roku wieczorem 22 listopada od połowy 

lat 80., to wydarzenia, w czasie których widzi się doskonałość w czynie, w którym 

wysiłki oparte na współdziałaniu pokonują ducha współzawodnictwa. Wykładowcy i 

studenci pracują razem nad strategią i szczegółami planów jej wdrożenia - czy chodzi o 

grama sewę obejmującą rozdawanie jedzenia i odzieży w ciągu 7 dni dla ponad 100 

tysięcy ludzi ze 150 wiosek (taluków) Sathya Sai, czy też o uczestnictwo w 

wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz odważnych pokazach przed ponad 

25-tysięczną widownią w dniu 11 stycznia na stadionie Hill View Stadium.  

Studenci zaangażowani w grama sewę rozwijają zdolność współodczuwania przez 

pokazanie studentom niełatwych wyzwań wiejskiego życia, natomiast uczestnicy Dnia 

Sportu rozwijają pewność siebie, jeśli chodzi o własne umiejętności i zdolności 

osiągania tego, co niemożliwe. Na przestrzeni ostatnich 40. lat prawie 15 tysięcy 

studentów z rozmaitych środowisk społecznych i kulturalnych razem pobierało naukę 

pod patronatem powszechnego braterstwa w Instytucie Wyższej Wiedzy Sri Sathya 
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Sai.  

W 1982 roku wybitny prawnik, Śri Nani Palkhiwala, który przemawiał na pierwszej 

uroczystości rozdania dyplomów absolwentom, nazwał ten uniwersytet 

„eksperymentem w dziedzinie wyższej edukacji”. Dwadzieścia lat później, w 2002 roku 

prezydent Abdul Kalam, przemawiając na XXI rozdaniu dyplomów absolwentom, 

nazwał go „wzorem godnym naśladowania”. Swami jako ogrodnik tej „szkółki”, 

pielęgnował każdego studenta, dając mu swoją miłość, światło słoneczne swej 

mądrości i ochronę swojej dyscypliny. Pod jego przewodnictwem Instytut i wzorzec 

kształcenia wyłonił się jako rozwiązanie w wyzwaniach stojących przed systemem 

kształcenia wyższego. Uważam, że obowiązkiem każdego wychowanka i wielbiciela 

Sai jest rozwijanie tej wizji i wnoszenie w nią swojego wkładu, aby dzięki 

doskonałości akademickiej i moralnej kształtować obywateli o większych 

możliwościach, którzy dalej będą głosić chwałę Bharatu.  

– Absolwent Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai, dr Śaśank Śah obecnie pracuje jako 

konsultant w The Business India Group.  

 

 
 

Edukacja w Wartościach Ludzkich Śri Sathya Sai  
– służba, która dociera do każdego zakątka świata 

Kalika Grana 

 

Dorastając w społeczności Sai od czasów szkoły średniej często słyszałem, jak 

wielbiciele zadają sobie pytanie: „Jak możemy stać się godnymi narzędziami w misji 

miłości i służby, jaką dla nas ustanowił nasz kochany Pan Sai Baba? Jakie jest 

najlepsze przedsięwzięcie służebne i kiedy je podejmować? Jak możemy pomóc swoim 

społecznościom zmienić się, gdy doznajemy przemiany samych siebie? Gdy zajmujemy 

się bezinteresowną służbą, życie nabiera pełnego znaczenia – to wiemy na pewno. 

Niezliczoną ilość razy Swami przypominał nam, że celem ludzkiego istnienia jest po 

uświadomienie sobie boskości, która jest w nas i że królewskim traktem prowadzącym 

do przemiany samego siebie jest służba.  

Jak Edukacja w Wartościach Ludzkich Sathya Sai (EWLSS) 

transformuje uczniów i studentów  

Dzięki wielkiej mądrości, jaką nasz przekazał nam ukochany Sai jako matka i 

wychowawca pracujący codziennie z setkami dzieci, przechowuję jego nauki w swoim 
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sercu. Pytanie brzmi oczywiście… jak? Jak dokładnie możemy zagłębić się w naszą 

własną transformację, przyczyniając się jednocześnie do transformacji świata? 

To tutaj wywarła swój wpływ edukacja Sathya Sai w zakresie wartości ludzkich 

(EWLSS) - program, który obejmuje istotę przesłania Bhagawana wraz z metodą, która 

jest uniwersalna i odpowiednia dla ludzi w każdym wieku, z każdej kultury i z każdego 

wyznania. Program odnowy edukacyjnej, który nie „uczy” ani nie dostarcza nikomu 

nowych koncepcji, ale po prostu korzysta z tego, co już w nas jest. Program, który jest 

nam tak bliski, jak nasz własny oddech – program, który wymaga jedynie 

przypomnienia, kim naprawdę jesteśmy. 

Edukacja ma dwa aspekty: pierwszy wiąże się z zewnętrzną i światową edukacją, 

która jest niczym innym jak zdobywaniem wiedzy książkowej. We współczesnym 

świecie znajdujemy wielu dobrze zorientowanych i wysoko wykwalifikowanych w tym 

aspekcie. Drugi aspekt, znany jako Educare, łączy się z wartościami ludzkimi. Słowo 

Educare oznacza wydobycie tego, co jest w środku. Wartości ludzkie są ukryte w 

każdym człowieku; nie można ich zdobyć z zewnątrz. Trzeba je wydobyć z wnętrza. 

Educare oznacza wydobywanie ludzkich wartości. „Wydobyć” oznacza przełożyć je na 

działanie. – Sathya Sai Speaks tom 33, rozdz. 16. 

W ciągu ostatnich 25 lat, gdy pracowałem jako pedagog, miałem szczęście 

doświadczać mocy i długotrwałych rezultatów EWLSS. Jako dyrektor i nauczyciel 

szkoły podstawowej w partnerskiej szkole Instytutu Edukacji Sathya Sai w Stanach 

Zjednoczonych, obserwowałem jak obecni studenci i absolwenci zdobywają różne 

nagrody i wyróżnienia za „najlepszy charakter” na uczelniach wyższych, lokalnie i za 

granicą. Ten program zmienił ich spojrzenie na życie i rozwinął prawdziwie ludzkie 

podejście do społeczeństwa. Ich rodzice również przeszli transformację dzięki 

wzorowemu charakterowi ich dzieci w domu i w szkole. Kilka opowieści pomoże 

zilustrować ten punkt widzenia. 

Wpływ Edukacji w Wartościach Ludzkich Sathya Sai na społeczeństwo  

W dniu 15 kwietnia 2013 roku w Bostonie doszło do nieszczęścia, które miało wpływ 

na wiele osób. Ludzie przez jakiś czas czuli się zagubieni i rozgoryczeni – nie mieli 

poczucia bezpieczeństwa. W tym czasie pierwszoklasistka, która nauczyła się medytacji 

światła na zajęciach EWLSS, pokazała swojej matce, jak reagować i wysyłać światło 

światu, aby każdy mógł być spokojny. Zaskoczona tą „wyższą” odpowiedzią córki, 

matka nagrała sesję medytacyjną i udostępniła ją w mediach społecznościowych. 

Przez lata dzieci z programów EWLSS samodzielnie, bez zachęty ze strony nauczycieli 

czy rodziców, organizowały projekty dla osób starszych, schroniska dla zwierząt, zbiórki 

żywności i pakiety opieki dla wojska za granicą. Podobnie, uczniowie wielokrotnie 

decydowali się na pisanie książek opartych na wartościach w ramach projektów 

klasowych. 
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Gdy uczniowie kończą szkołę, rodzice często wyrażają potrzebę prowadzenia zajęć 

EWLSS jako integralnej części dalszej edukacji ich dzieci (oczywiście zgadzamy się z 

tym). Widząc nieograniczone korzyści płynące z tego programu, niektórzy rodzice sami 

wzięli udział w kursach szkoleniowych i teraz stali się „ambasadorami” EWLSS w 

swoich szkołach i społecznościach.  

Inicjatywy społeczne IESS 

To właśnie dzięki takiej inspiracji Instytut Edukacji Duchowej Sai (IEDS) w Stanach 

Zjednoczonych szerzy uniwersalne przesłanie Sai i oferuje mobilne szkolenie EWLSS w 

kraju, skierowane zarówno do wielbicieli Sai, jak i do całej społeczności. Kierownictwo 

IESS wierzy, że aby efektywnie dzielić się tym programem ze społecznością, kluczowe 

jest silne zaangażowanie i stałe wsparcie ze strony społeczności Sai. 

Inną inicjatywą, jaką podjął Instytut Edukacji Sathya Sai, jest zorganizowanie 

warsztatów wprowadzających do EWLSS dla koordynatorów gałęzi służebnej i dla 

młodych dorosłych. Ich celem jest przekazanie podstawowych zasad EWLSS naszym 

wolontariuszom, którzy kontaktują się ze społeczeństwem, a także pomysłów na to, w 

jaki sposób działania oparte na wartościach, można włączyć do inicjatyw służebnych 

oraz zainspirować społeczeństwa do podjęcia kursów i inicjatyw w ramach EWLSS. 

Instytut stale kształci wysoko wykwalifikowanych nauczycieli EWLSS, którzy 

kierują nowymi uczestnikami po ukończeniu kursów i pomagają im rozpoznawać 

programy społecznościowe lub możliwości wdrażania tych wartości w miejscu pracy. 

Ta bliska relacja pomaga zachować integralność programu oraz wzmacnia wiedzę i 

pewność siebie uczestników. 

Edukacja to partnerstwo między nauczycielem, uczniem i rodzicami. Sathya Sai Baba 

powiedział: 

„Dzieci nie przychodzą do ciebie, ale przez ciebie. Rodzice muszą czuć, że są sługami 

wyznaczonymi przez Pana do opiekowania się duszyczkami urodzonymi w ich domach, 

tak jak ogrodnik pielęgnuje drzewa w ogrodzie Mistrza”. – Sathya Sai Speaks, tom 1, 

rozdz. 11. 

Co więcej, Swami powiedział nam, że „Sukces w dowolnym przedsięwzięciu w życiu 

wymaga zrozumienia i dostosowania się” – Sathya Sai Speaks, tom. 33, rozdz. 17.  

W oparciu o to przesłanie instytut regularnie prowadzi warsztaty dla rodziców, które 

najpierw przynoszą im zrozumienie drogi rozwoju dziecka. To na tym solidnym 

fundamencie odbywa się kształtowanie charakteru oparte na wartościach. Dzięki tym 

wysoce interaktywnym i praktycznym sesjom rodzice (a w wielu przypadkach 

dziadkowie, krewni i przyjaciele) zyskują nowe poczucie radości, wglądu i pewności 

siebie, a środowisko rodzinne rozwija się dzięki zrozumieniu, szczęściu i wartościom. 

W związku z tym, mając na celu poszerzenie świadomości i praktykowanie wartości 
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ludzkich w rodzinie przy wsparciu misji społecznej MOSS i lokalnych szkół 

partnerskich, Instytut Edukacji Sathya Sai zainicjował nową platformę społeczną pod 

nazwą Human Values Fest (Święto Wartości Ludzkich) – święto rodzinne, którego 

celem jest szerzenie świadomości pięciu ludzkich wartości oraz praktykowanie miłości i 

służby we wspólnocie. Wydarzenie obejmuje: wystawę sztuki, muzykę, twórcze pisanie 

o wartościach ludzkich, koncert uznanych artystów, wyróżnianie służby społecznej; 

wyjątkowe działania rodzinne oparte na wartościach i pracę lokalnych organizacji 

służebnych na rzecz społeczności. Od 2017 roku wydarzenie rocznie przyciąga setki 

rodzin i rozprzestrzenia się w wielu miastach w Stanach Zjednoczonych. 

Powyższa opowieść przedstawia tylko cząstkę wpływu, jaki EWLSS i pięć wartości 

ludzkich wywierają na cały świat. Pan dał nam wspaniałą okazję – szansę, na którą 

czekaliśmy całe życie, aby służyć jemu i jego boskiej misji, dzieląc się jego przesłaniem 

ze światem. Zapewnił nam również wyjątkową i dynamiczną metodę nauczania 

EWLSS, która ma moc jednoczesnej transformacji serca nauczyciela i ucznia. 

Modlę się do Swamiego, aby oświecił nasze głowy, ręce i serca, abyśmy mogli mu 

służyć w sposób odpowiedni dla jego chwały, imienia i przesłania. 

- Autorka, Kalika Grana, jest dyrektorką Instytutu Edukacji Sathya Sai w Międzynarodowej 

Organizacji Sathya Sai w Stanach Zjednoczonych. 

 

Życie ludzkie znajduje spełnienie w bezinteresowności 

Bóg dał ci ciało, abyś służył innym. Człowiek pozbawiony ducha 

służby pogrąża się w egoizmie. Wszystkie jego myśli, uczucia i 

czyny są powodowane egoizmem. Człowiek stał się marionetką 

w rękach egoizmu. Czy ktoś zniewolony przez egoizm w ogóle 

może być wolny? Tak więc musisz porzucić egoizm i 

zaakceptować bezinteresowność. Tylko wtedy życie znajdzie 

spełnienie. 

– Baba 

Tłum. Grzegorz Leończuk, Bogusław Posmyk 
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