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AWATAR WANI  

 

 

Sai jest najwyższym nauczycielem 

 

Podążaj za prawdą i doświadczaj boskiej miłości 

 

Ucieleśnienia boskiej miłości!  

Cały świat jest przedstawieniem, w którym każdy człowiek jest aktorem, a reżyserem 

jest Bóg. To Bóg stwarza aktorów i wymyśla wszelkie sceny. Każda istota ludzka jest 

iskrą boskości, zaś jej wrodzoną cechą jest miłość. Celem wszystkich żywych istot jest 

uświadomienie sobie tej boskości i jej przejawianie.  

Miłość to prawdziwe znaczenie życia  

W tym uniwersalnym spektaklu życia każdy gra, by wyrazić miłość, a celem 

transformacji jest stać się ucieleśnieniem miłości. Pierwszy etap tej przemiany stanowi 

informacja (wiedza). Ta gromadzona w życiu wiedza prowadzi do transformacji. Bóg 

stworzył każdą istotę z miłości. Jednak nieszczęściem jest to, że człowiek zapomniał o 

swojej roli, by działać z miłością. W tym przedstawieniu życia każdy powinien dobrze 

grać swoją rolę i wyrażać boską miłość (premę).  

Oto opowieść, która to ilustruje. Pewnego dnia w Gangesie kąpał się pustelnik, który 

zobaczył skorpiona. Poczuł, że to Bóg obecny w postaci i nazwie skorpiona, więc 

postanowił go uratować. Złapał skorpiona, jednak upuścił go do wody, gdy ten go 

użądlił. Poczuł wyrzuty sumienia, więc ponownie wyciągnął go z wody. Skorpion 

użądlił go pięć czy sześć razy, ale pustelnik wytrwał w swojej misji miłosierdzia i zdołał 

w końcu położyć go na suchej ziemi, tak, aby pozostał żywy i szczęśliwy. Przyglądający 

się tym wysiłkom ludzie śmiali się z tego przesadnego współczucia. Pustelnik powiedział 

im, że skorpion dał mu pewną lekcję i jest mu za nią wdzięczny. Zapytali jaka to lekcja. 

Pustelnik odparł: „Trzymaj się swojej wrodzonej natury, niezależnie od tego, co się dzieje 

– tego nauczył mnie skorpion. Żądlenie jest jego istotą, więc żądlił nie bacząc na to, kogo 

i kiedy atakuje. Jednak istotą człowieka jest kochanie. Skoro owad nie zmienia swojej 

natury, to dlaczego ja miałbym zmieniać swoją naturę jako człowiek?”.  

Nie zapominajcie o swojej naturze i nie uciekajcie od miłości. Nie przemieniajcie 

miłości w chciwość ani gniew. Cały świat potrzebuje miłości. Pewnego razu gopiki 

poprosiły Pana Krisznę: 
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O, Kriszno, zagraj na swoim słodkim flecie 

i zasiej nasiona miłości na pustyni serc pozbawionych miłości. 

Spraw, aby na ziemię spadł deszcz miłości 

i aby popłynęły rzeki miłości. 

Wypełnij całe swoje życie miłością. Prawdziwym sensem życia jest miłość. Miłość 

jest najpotrzebniejsza do życia. Napełniaj umysł miłością, zaś serce współczuciem. 

Dzisiaj człowiek nie rozumie prawdziwej istoty miłości i dla przyjemności oddaje się 

ziemskiej miłości. Wszystko to, co doczesne, jest tymczasowe i krótkotrwałe. Niedawno 

kobiety zaśpiewały pieśń „Jestem Bogiem”. Wszystko jest postacią Boga, zaś Bóg ma 

nieskończoną liczbę postaci. Jeśli ktoś mocno wierzy w tę prawdę, miłość będzie z niego 

płynęła w naturalny sposób. 

Od narodzin do śmierci człowiek szuka szczęścia. Uczeń jest szczęśliwy, gdy zda 

egzamin i przejdzie do następnej klasy. Ale jak długo trwa to szczęście? Potem pragnie 

być najlepszym studentem na uniwersytecie. Gdy to osiągnie, jest szczęśliwy, ale 

wkrótce chce zrobić doktorat. Gdy to się uda, czuje się szczęśliwy, ale jak długo? 

Następnie pragnie dobrej pracy, a później – żony. Gdy zdobędzie to wszystko jest 

szczęśliwy, ale jak długo? Potem chce syna, a następnie córkę. W ten sposób walczy 

ciągle o szczęście, mnożąc pragnienia, aż przejdzie na emeryturę. W ten sposób doczesne 

szczęście przychodzi i odchodzi; nie jest trwałe.  

Trwałe jest szczęście duchowe, które pochodzi z atmy. Szczęście doczesne nie może 

równać się z tą błogością. Życie w prawdzie jest pełne błogości. Co to jest prawda? 

Prawda jest oczywista, gdy przejawiasz bezinteresowną miłość. Zatem życie człowieka 

powinno być pełne miłości. Serce bez miłości jest pełne trucizny. Możesz się uśmiechać 

i mówić „cześć”, ale to tylko przedstawienie, brakuje w tym prawdy. Dzisiaj człowiek 

zachowuje się sztucznie i jest pełen fałszu. Dla przykładu, gdy upuścisz chusteczkę, a 

ktoś ją podniesie, mówisz „dziękuję”. Lecz to tylko sztuczne „dziękuję”. Boska jest tylko 

czysta, bezinteresowna miłość; każda inna miłość jest sztuczna.  

Jesteś największą błogością  

Gdy przychodzą trudności, ludzie modlą się do Boga. Ale gdy trudności przeminą, 

zapominają o Bogu. Jednak człowiek powinien zawsze pamiętać o Bogu i okazywać Mu 

wdzięczność. W przedstawieniu, jakim jest życie, właściwą rolą dla człowieka jest 

wyrażanie swym życiem wdzięczności Bogu i służenie innym. Reżyserem tego 

przedstawienia jest Bóg, którego istotą jest miłość. Zatem to przedstawienie powinno 

nie tylko wyrażać miłość i prawdę, ale też upowszechniać te cechy. Życie na ziemi, które 

człowiek uważa za rzeczywiste, w istocie jest snem. To znaczy, że w doświadczeniach i 

przyjemnościach tego życia nie ma prawdy.  

Pewien człowiek, który nie był w stanie utrzymać rodziny, odszedł z domu bez słowa. 

Gdy zarobił pieniądze dzięki pracom dorywczym, postanowił wrócić do domu. Gdy 



Sanathana Sarathi   Listopad  2020 

© Organizacja Sathya Sai       

 6 

opuszczał dom, miał syna, który był doń bardzo przywiązany. Gdy ojciec odszedł, 

dziecko zmarło, gdyż nie mogło znieść tej rozłąki. Gdy ojciec wracał do domu, nagle 

zaczęła się ulewa z błyskawicami i piorunami i zrobiło się ciemno. Pomyślał, że 

wędrówka przy takiej pogodzie nie jest bezpieczna. Schronił się na noc w choultry 

(tanim zajeździe) w pobliskiej wiosce. Gdy tylko zasnął, śniło mu się, że jest królem, 

który siedzi na złotym tronie. Miał wiele sług. Śnił również, że ma sześciu synów 

odzianych w królewskie szaty, królewskie łoże, na którym mógł leżeć bez jakichkolwiek 

zmartwień. Nagle piorun przerwał ten sen. Wstał i się rozejrzał. Pomyślał: „No nie! Co 

się stało z królewskim łożem? Dotąd byłem królem; gdzie teraz podział się mój tron? Co 

stało się ze wszystkimi sługami i gdzie jest sześcioro dzieci?  

Ogarnęła go rozpacz, bo uświadomił sobie, że to był tylko sen. Rankiem następnego 

dnia wstał i wrócił do domu. Na widok męża żona zaczęła gorzko płakać. Z jednej strony 

była szczęśliwa, że mąż wrócił do domu, a z drugiej dotknięta smutkiem z powodu utraty 

ich jedynego syna. Gdy mąż zapytał żonę, gdzie jest syn, powiedziała mu, że zmarł. 

Słysząc to, doznał wstrząsu i stał nieruchomo niczym skała, nie okazując uczuć. Wtedy 

żona zapytała go, dlaczego nie okazuje smutku z powodu śmierci syna, do którego był 

tak przywiązany. Wówczas odrzekł: „O, głupia kobieto! Gdy zeszłej nocy spałem w 

choultry, miałem sen, w którym byłem królem, usługiwało mi wielu służących i 

spoczywałem na królewskim łożu. Miałem sześciu synów odzianych jak książęta. Teraz 

straciłem tych sześciu synów. Kogo mam opłakiwać? Stratę tamtych sześciu synów, czy 

naszego jedynaka? Co jest prawdą? Czy prawdą jest to, czy tamto? Nie, ani to, ani tamto. 

Prawdą jestem ja. Ja jestem tu na jawie. Ja jestem też w stanie snu. Zarówno stan jawy, 

jak i stan snu, jest fałszywy. Prawdą jestem ja. Prawda to Bóg. Zatem jestem Bogiem”.  

Przeszłość minęła. Zapomnij o przeszłości. Nigdy nie powróci. Przyszłość jest 

niepewna. Wczorajszy dzień nie wróci. Dzisiaj jest teraźniejszość. Nie jest to 

teraźniejszość zwyczajna. Jest ona wszechobecna. Zarówno stan jawy, jak i stan snu, 

istnieje w umyśle. Stan jawy reprezentuje ciało, stan snu reprezentuje umysł. Nie 

martw się o umysł. Umysł jest szaloną małpą. Ciało to bańka mydlana. Nie podążaj za 

ciałem, nie podążaj za umysłem. Idź za sumieniem. Co takiego dziś robisz? Podążasz za 

szaloną małpą. Polegasz na bańce mydlanej. Właśnie dlatego czujesz smutek. 

Dostaniesz to, na co zasługujesz. W rzeczywistości jesteś formą najwyższej błogości, 

która jest wieczna, niedwoista i wszechobecna. To najwyższa rzeczywistość, 

niemożliwa do zrozumienia, nie posiadająca cech. Sai to najwyższy nauczyciel. (Ciąg 

dalszy w następnym numerze) 

– Boskie orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal 6 kwietnia 1996 roku.  
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Wyrzeczenie to cnota, 

której potrzebujesz do rozwoju duchowego 

 

Urodzinowe przesłanie Bhagawana 

 

Mów mało, mów słodko, mów tylko wtedy, gdy istnieje pilna potrzeba. Rozmawiaj 

jedynie z tymi, z którymi musisz, nie krzycz ani nie podnoś głosu w gniewie czy w 

emocjach. Takie panowanie nad mową poprawi zdrowie i zwiększy spokój umysłu. 

Doprowadzi do lepszych relacji z ludźmi i do mniejszego zaangażowania w kontakty i 

konflikty z innymi. Mogą się z ciebie śmiać, że psujesz ogólną radość, ale zrekompensują 

ci to osiągnięte korzyści. W ten sposób oszczędzisz czas i energię. Zrobisz lepszy użytek z 

wewnętrznej siły. Oto moje specjalne przesłanie urodzinowe dla ciebie: panuj nad 

zmysłem smaku, panuj nad mową – powiedział Bhagawan w przesłaniu urodzinowym 

wygłoszonym 23 listopada 1968 roku.  

Moim domem jest twoje serce 

To pomyślna chwila w dziejach Indii, ponieważ masz wielką szansę zrozumieć 

prawdy ucieleśnione w świętych pismach tego kraju i ideały zakorzenione w sposobie 

życia, zalecane w kodeksach postępowania, jakie przekazują te księgi. Abyś mógł 

osiągnąć jedyny cel ludzkiego życia, a mianowicie uświadomić sobie boskość i stać się 

istotą boską, Odwieczny ograniczył sam siebie i przyszedł w ludzkiej postaci. To przyjście 

ponownie ukazuje ideały i przywraca je wśród wszystkich ludzi. Sekret tego zstąpienia 

trudno zrozumieć tym, którzy nie znają świętych pism. Jednak mogę ci powiedzieć, że 

pięć żywiołów przyrody (przestrzeń, powietrze, ogień, woda i ziemia) powstało z woli 

Najwyższego. Z każdego z nich należy korzystać uważnie, z czujnym rozróżnianiem i z 

uwagą pełną głębokiego szacunku. Bezmyślne wykorzystywanie któregokolwiek z 

żywiołów odbije się na tobie i przyniesie ogromną szkodę. Do przyrody należy 

podchodzić ostrożnie i z lękiem. Równie ostrożnie trzeba obchodzić się ze swoimi 

instrumentami wewnętrznymi! 

Panuj nad zmysłem smaku, kontroluj mowę  

Na twoją wewnętrzną istotę wpływ ma jedzenie, jakie spożywasz. Musisz bardziej 

zwracać uwagę na to, co jesz. O ile oczy, uszy i nos służą za narzędzia poznawania jednej 

określonej cechy przyrody, o tyle język służy do dwóch celów: oceny smaku i do 

wypowiadania słów, aby się porozumiewać. Dlatego musisz szczególnie uważnie 

panować nad językiem, gdyż może on szkodzić na dwa sposoby.  
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Bez panowania nad zmysłami sadhana jest nieskuteczna. Jeśli dajesz pełnię władzy 

zmysłom, to tak jakbyś trzymał wodę w dziurawym dzbanku. Patańdżali (słynny 

mędrzec, autor Jogasutr) stwierdził, że jeśli pokonasz język, to zwycięstwo będzie twoje. 

Gdy język pragnie jakiegoś smakołyku, nie zaspokajaj jego zachcianek. Mnisi i osoby 

duchowne w tym kraju nie potrafią zapanować nad językiem i powstrzymać jego 

wybryków. Noszą szaty wyrzeczenia, ale domagają się smakołyków. W ten sposób 

przynoszą hańbę instytucjom zakonnym. Jeśli zaczniesz jeść proste jedzenie, które nie 

jest ani pikantne, ani gorące, ale odżywcze, język będzie cierpiał przez kilka dni, ale 

wkrótce je zaakceptuje. To sposób na poskromienie języka i złych skutków jego 

panowania nad tobą.  

Ponieważ język lubi skandaliczne i lubieżne rozmowy, musisz również ograniczyć tę 

jego skłonność. Mów mało, mów słodko, mów tylko wtedy, gdy istnieje pilna potrzeba. 

Rozmawiaj jedynie z tymi, z którymi musisz, nie krzycz ani nie podnoś głosu w gniewie 

czy w emocjach. Takie panowanie nad mową poprawi zdrowie i zwiększy spokój 

umysłu. Doprowadzi do lepszych relacji z ludźmi i do mniejszego zaangażowania w 

kontakty i konflikty z innymi. Mogą się z ciebie śmiać, że psujesz ogólną radość, ale 

zrekompensują ci to osiągnięte korzyści. W ten sposób oszczędzisz czas i energię. Zrobisz 

lepszy użytek z wewnętrznej siły. Oto moje specjalne przesłanie urodzinowe dla ciebie: 

panuj nad zmysłem smaku, panuj nad mową. Jednak jest to zaledwie część większego 

programu kontroli zmysłów.  

Twoje oddanie dla Boga najlepiej wyraża się przez panowanie nad zmysłami. Zmysły 

bowiem pragną tego, co przemijające i krzykliwe, a w ten sposób zanieczyszczają serce. 

Nie wymagam od ciebie cenniejszego daru niż serce, którym cię obdarzyłem. Daj mi to 

serce tak czyste jak wtedy, gdy ci je dałem, pełne słodyczy miłości, jaką je napełniłem.  

Nie ciesz się nadmiernie z tego powodu, że dzisiaj jest dzień, w którym 43 lata temu 

przejawiło się to ciało. Narodziny i śmierć to nieuniknione zdarzenia w życiu fizycznych 

powłok. Wartość życia ocenia się na podstawie tego, co dzieje się pomiędzy narodzinami 

i śmiercią. Spożytkuj ten czas na rozwój duchowy.  

Rozwijaj się na trzech polach: praktyki i dyscypliny duchowej, uwalniania się od 

przywiązań i pielęgnowania wiary w siebie. Bez tych działań życie jest jedynie żmudną 

i pustą drogą przez pustynię. Porzucenie, wyrzeczenie – to cnoty, jakich potrzebujesz, 

aby poczynić postęp duchowy. Liczy się nie wartość tego, co porzucisz, lecz szlachetność 

pobudek, jakie cię do tego skłaniają. 

Poczuj, że każda chwila jest krokiem ku Bogu  

Dopóki w człowieku dominują przyjemności zmysłów, nie może powiedzieć, że 
rozpoczęło się jego życie duchowe. Obecnie wielu ludzi domaga się duchowej błogości, 
lecz nieliczni ją zdobywają, ponieważ okazują się za słabi, by odrzucić żądze zmysłów! 
Krótkie dociekanie ujawni, że zmysły są złymi panami i bardzo niepewnym źródłem 
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wiedzy. Radość, jaką przynoszą, jest przemijająca i pełna smutku. Sama wiedza nie 
będzie dla ciebie źródłem radości w sercu; jedynie rozmyślanie o boskiej mocy i 
widocznym we wszechświecie majestacie Boga, jest niezawodnym źródłem radości. 
Dwie osoby nigdy w pełni nie zgodzą się w żadnej sprawie – ani bracia, ani siostry, ani 
towarzysze życia, ani ojciec i syn. Jedynie jako pielgrzymi na drodze do Boga mogą oni 
zgadzać się ze sobą w swych sercach i współdziałać z miłością.  

Możesz być pielgrzymem, nawet jeśli zajmujesz się codziennymi obowiązkami. 

Musisz tylko czuć, że każda chwila jest krokiem ku Bogu. Wszystko, co robisz, poświęć 

Bogu, poddaj się boskiemu przewodnictwu, traktuj swoją pracę jako wielbienie Boga 

lub służenie Jego dzieciom. Sprawdzaj wszystkie swoje czyny, słowa i myśli według 

następującej miary: czy to spodoba się Bogu? czy to jest dobre dla Jego chwały?  

W Ramajanie mamy ojca (króla Daśarathę), który jest ślepo zakochany w swojej żonie 

i wysyła syna Ramę na wygnanie do lasu na 14 lat. Syn tak mocno trzyma się prawości, 

że zabiera ze sobą na wygnanie do lasu żonę, posłuszny podszeptom części ludu. Ojciec 

był niewolnikiem zmysłów, natomiast syn był ich panem. Bóg pochwali tego drugiego, 

zgani zaś pierwszego. Ludzie, którzy nie rozumieją, że Bóg jest ponad i poza wszystkimi 

ludzkimi konwenansami, mogą krytykować niektóre działania Kriszny. Jednak ci, którzy 

są świadomi jego boskości, rozumieją ich prawdziwe znaczenie.  

Wszyscy ludzie to pasterze, wszystkie zwierzęta to krowy  

Gdy poświęcisz się wysławianiu Pana, będziesz głęboko szanował ciało, zmysły, 

inteligencję, wolę i wszystkie narzędzia wiedzy, działania i czucia jako niezbędne do 

wykonywania Jego pracy. Gdy inni będą odurzeni pychą, wielbiciel Boga będzie 

napełniony premą (bezinteresowną miłością).  

Słyszeliście o tym, że gdy boski pasterz w dzieciństwie grał na flecie, mężczyźni, 

kobiety i dzieci, a nawet bydło z Brindawanu, spieszyli do niego, jakby przyciągał ich 

nieodparty czar jego muzyki – boskiej melodii, która ucisza wszystkie wzburzone fale 

radości i smutku. Zostawiali swoją pracę i myśleli tylko o tym, jak znaleźć się przed 

boskim obliczem. Bydło przestawało się paść, a cielęta – pić mleko. Opowieść o Krisznie 

i gopikach (pasterkach) ma głębokie wewnętrzne znaczenie. Brindawan nie jest jakimś 

określonym miejscem na mapie – jest to wszechświat.  

Wszyscy ludzie to pasterze, wszystkie zwierzęta to krowy. Każde serce wypełnia 

tęsknota za Panem. Flet jest wezwaniem ze strony Pana. Zabawa zwana rasakridą (taniec 

małego Kriszny z pasterkami), gdy Pan Kriszna tańczył z gopikami w świetle księżyca, 

każdą dziewczynę trzymał za rękę w tańcu – to symbol tęsknoty i wysiłku tych, którzy 

chcą dotrzeć przed jego oblicze. Pan przejawia taką łaskę, że każdy z was ma Go w pełni 

dla siebie. Nie musisz się smucić, że nie będziesz Go miał wtedy, gdy mają Go inni, ani 

też nie musisz się pysznić, że Go masz i nikt inny nie może Go mieć w tym samym czasie. 

Pan znajduje się na ołtarzu twojego serca.  
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Bądź czysty i pokorny jako pielgrzym  

Ofiaruj Bogu całego siebie, całe swe życie, a wówczas twoje wielbienie przemieni i 

przekształci cię tak szybko i całkowicie, że ty i On będziecie mogli połączyć się w jedno. 

Wtedy On myśli, czuje i działa tak jak ty, a ty myślisz, czujesz i działasz tak jak On. 

Zostaniesz przekształcony, tak jak skała jest przekształcana przez rzeźbiarza w posąg, 

zasługujący na nabożeństwo ze strony pokoleń szczerych ludzi. Jednak będziesz musiał 

znieść niejedno uderzenie młota, niejedną ranę od dłuta, bo to On jest rzeźbiarzem. On 

tylko uwalnia cię od skamienienia! Ofiaruj Panu serce, a reszta ciebie niech przemieni 

się w Jego rękach.  

Nie marnuj czasu ani cielesnej powłoki, ani też szansy, jaką daje życie, używając ich 

do marnych celów. Twoja święta pielgrzymka do tego miejsca to tylko część długiej 

pielgrzymki, którą rozpocząłeś, gdy się urodziłeś, a którą możesz zakończyć, gdy umrzesz. 

Nie zapominaj o tym. Bądź czysty, czujny i pokorny, jak przystoi pielgrzymowi. 

Zachowaj w sercu dobre rzeczy, jakie widziałeś, a także podstawowe prawdy, jakie 

usłyszałeś. Wykorzystaj je jako podporę i podpowiedź w dalszych etapach tej podróży.  

To bezcelowe, jeśli tylko uznajesz, że Pan przyszedł, ale nie pragniesz korzyści, jakie 

możesz odnieść z tego przyjścia. W dawnych czasach, w jugach krita, treta i dwapara, 

większość nie uznawała wcieleń Pana. Nawet rodzice, krewni i towarzysze tych 

inkarnacji wahali się, czy ich zaakceptować. Jedynie kilku mędrców, którzy dzięki 

studiom i sadhanie rozwinęli wewnętrzne widzenie, wiedziało, kim są te osoby.  

Zachowaj nieprzerwaną więź z tym wcieleniem  

Jednak dzisiaj, w tej kalijudze, gdy sprzeczności i kontrowersje podważają wiarę i 

oddawanie czci, dobry los, który sprowadził cię przed moje oblicze, jest owocem zasług, 

jakie zdobyłeś przez wiele żywotów. Nie jest to zwykłe szczęście. Ta inkarnacja jest z 

tobą w chwilach radości i smutku po to, by cię pocieszać, dodawać ci otuchy i uzdrawiać. 

Ta więź jest czymś wyjątkowym. Musi być nieprzerwana, aż osiągniesz cel.  

– Fragment orędzia Bhagawana wygłoszonego 23 listopada 1968 roku w Prasanthi Nilajam.  
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Niezwykła sewa wolontariuszy Sewa Dal 

R. J. Ratnakar 
 

Jeśli cieszysz się, że pozwolił ci być blisko siebie, w 

następnej chwili przyniesie ci zmartwienie, oddalając się od 

ciebie. Możesz myśleć, że czerpie radość sprawiając, że ronisz 

łzy. Ale może też sprawić, że będziesz tarzał się ze śmiechu. 

Jeśli jesteś uszczęśliwiony, że obsypuje cię pochwałami, w 

następnej chwili ośmieszy cię, wystawiając cię na 

pośmiewisko. Jeśli myślisz, że będziesz szczęśliwy w 

przyszłości, bo zapewnił cię o swojej łasce, to okaże się, że 

trudności, jakie cię spotykają, nie mają końca. On nie pozwoli 

ci ruszyć naprzód ani się cofnąć. Jego drogi są urzekające, a 

zarazem skłaniają cię do przyglądania się własnym myślom i 

uczuciom. Taka jest boska gra tego małego Sai, ucieleśnienia 

świadomości. Jak mógłbyś go kiedykolwiek pojąć? 

– Śri Sathya Sai 

 

Dzisiaj cały świat cierpi z powodu problemów, jakie spowodował koronawirus. 

Wydaje się, że jest to następstwem złych czynów człowieka. Człowiek goni za 

doczesnymi przyjemnościami, zapominając o Bogu. Gdy coraz bardziej oddala się od 

Boga, bez opamiętania goniąc za niekończącymi się pragnieniami, być może Bóg, aby 

sprowadzić go z powrotem do swojej owczarni, stworzył ten strach koronawirusa.  

Szalona pogoń człowieka za doczesnymi pragnieniami  

Bóg nie chce narażać człowieka na trudności. Dopóki człowiek podąża drogą 

prawości, będzie obdarzany siłą konieczną do znoszenia i pokonywania tych trudności 

życiowych, jakie napotyka. Jednak gdy jest na złej ścieżce, jego wrodzona siła do 

stawiania czoła trudnościom stopniowo maleje. Drobne kłopoty powodują 

przygnębienie i depresję.  

Dzisiaj zwiększa się przepaść między ludźmi. Nawet członków tej samej rodziny mało 

interesują wspólne rozmowy. W relacjach rodzinnych ubywa serdeczności i ciepła. Nie 
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ma szacunku i poważania dla starszych ani czci dla rodziców. Prawie nie widać, aby 

członkowie rodziny spędzali razem czas w duchu wzajemnej miłości. Ludzie są tak 

skupieni na sobie, że mało obchodzi ich pomyślność innych. Zostali schwytani w 

pułapkę niekończących się pragnień i nieistotnych zmagań. Ich życie stało się niczym 

statek bez steru, bez poczucia kierunku ani celu. Jakby goniąc za mirażem, by ugasić 

pragnienie, cały czas są zajęci daremnym dążeniem do ziemskich celów, które znajdują 

się poza ich zasięgiem, nieświadomi faktu, że ich życie dzień po dniu wyparowuje jak 

kamfora. Nieszczęściem jest to, że nie zwracają należytej uwagi na wychowanie dzieci i 

nie wypełniają obowiązku obdarzania ich miłością i innymi uczuciami. Nie uczą dzieci 

wielkości naszej kultury i tradycji ani nie przekazują im wartości moralnych i etycznych. 

Wręcz przeciwnie, dzieci zmusza się do zwykłej, mechanicznej egzystencji.  

Dzięki ograniczeniom związanym z COVID-em ludzie w ciągu ostatnich sześciu 

miesięcy mogli spędzić czas z rodziną. Było to wszystkim bardzo potrzebne. Ten rok, 

nazywany w telugu shaarvari pozwolił nam uświadomić sobie pewne gorzkie prawdy 

i nieprzyjemne aspekty życia. Uzewnętrznił wszystkie nasze wady i niedociągnięcia, 

niczym odbicie w lustrze. Niewidzialny wróg sieje spustoszenie na świecie. Sprawia, że 

trzęsiemy się ze strachu jak słabeusze. Trudno uwierzyć, że gdyby doszło do najgorszego, 

to nawet nie będzie można ostatni raz zobaczyć się z bliskimi. Wszystkie świątynie, 

kościoły i meczety są zamknięte. Niektórzy mówią, że Bóg jest zagniewany na ludzkość. 

Ale ja wierzę, że nawet w Jego agraham (gniewie) jest anugraham (błogosławieństwo).  

Niezrównane poświęcenie członków Sewa Dal  

Jeśli w każdym zdarzeniu w naszym życiu dostrzegamy pozytywy, będziemy w stanie 

dać sobie radę z każdym wyzwaniem i z odwagą ruszyć dalej. W ciągu ostatniego 

półrocza przeżyliśmy różne emocje i doświadczenia. Jednak nie wypełnilibyśmy naszego 

obowiązku, gdybyśmy nie wspomnieli o niezrównanym poświęceniu i duchu służby, 

jakim członkowie Sri Sathya Sai Sewa Dal wykazali się w tych trudnych czasach. Gdy 

cały świat trzęsie się pod naporem pandemii koronawirusa, naprawdę pocieszające i 

inspirujące jest to, że nasi członkowie Sewa Dal porzucają wygodę i bezpieczne otoczenie 

swoich domów, przyjeżdżają tutaj i pełnią nieocenioną służbę z niezachwianą wiarą i 

oddaniem dla Swamiego. Doprawdy błogosławieni są członkowie ich rodzin, którzy 

zasługują na wielkie uznanie za to, że mimo zagrożeń, z odwagą i przekonaniem wysłali 

ich na Sai sewę. Serce mi wzbiera wdzięcznością na widok tych członków Sewa Dal 

obdarzonych tak wzorowym duchem służby. Jeśli wielbiciele są zainspirowani i 

zmotywowani, aby oferować swoje usługi z takim oddaniem i poświęceniem, to jakich 

jeszcze dowodów potrzebujemy, aby powiedzieć, że Swami jest z nami, prowadzi nas i 

strzeże? 

Gdy cały naród zamarł na skutek ograniczeń związanych z "lockdownem" kraju, 

Prasanthi Nilajam było świadkiem niebywałych działań służebnych na wielką skalę. 



Sanathana Sarathi   Listopad  2020 

© Organizacja Sathya Sai       

 13 

Po pomyślnym zakończeniu trwającego 52 dni maratonu sewa jadżni członkowie 

naszego Sewa Dal wrócili do swoich stanów specjalnymi autobusami. Zwykłe słowa nie 

mogą opisać pomocy, jaką nasza organizacja świadczyła tym członkom Sewa Dal, 

zapewniając im jedzenie, wodę i inne udogodnienia w różnych miejscach w trakcie ich 

długiej i uciążliwej drogi, gdyż niektórzy z nich wędrowali do tak odległych stanów jak 

Assam, Bengal Zachodni, Himaczal Pradesz, Radżastan czy Dżarkhand.  

Był to czas, gdy we wszystkich stanach Indii obowiązywały ściśle narzucone 

ograniczenia związane z koronawirusem. Ludzie nie mogli wychodzić na otwartą 

przestrzeń ani swobodnie się poruszać. Zamknięto hotele i sklepy. W czasie podróży nie 

można było nigdzie dostać jedzenia ani wody. Wielu członków Sewa Dal musiało jechać 

do swoich stanów nawet przez 4-5 dni. Przerażało nawet wyobrażanie sobie tak długiej 

i męczącej podróży, biorąc pod uwagę trudną sytuację ludzkości. Jednak na całej trasie, 

w różnych miejscach, serdecznie witali ich wielbiciele Sai, którzy cieszyli się, że ich bracia 

i siostry przybywają z Prasanthi Nilajam, gdzie uczestniczyli w Sai Sewie. Specjalnie 

otwierali miejscowe ośrodki Sai i czynili konieczne przygotowania, aby członkowie 

Sewa Dal mogli się odświeżyć i ruszyć w dalszą drogę. Podawali im śniadanie, obiad 

lub kolację, zależnie od tego, kiedy przyjechali, a później ich ciepło żegnali, zapewniając 

im komfort i dobre samopoczucie. Nikt z podróżujących wielbicieli Sai nie był z nimi 

spokrewniony w doczesnym znaczeniu tego słowa. W duchu braterstwa zebrała ich 

razem tylko jedna siła wiążąca – miłość Swamiego.  

Duch służby na najwyższym poziomie  

Testy wykazały w sierpniu obecność koronawirusa u niektórych mieszkańców 

aszramu Prasanthi Nilajam. Mogli się go nabawić, gdy wychodzili poza aszram albo 

przyniosły go osoby służące z zewnątrz. Niezależnie od powodu, prawie 20. 

mieszkańców asramu zostało zakażonych koronawirusem. Zgodnie z zaleceniami 

lekarzy, że powinni poddać się kwarantannie w domu, przydzielono im jeden z bloków 

mieszkalnych w rogu aszramu na wyzdrowienie i rehabilitację. Prasanthi Nilajam było 

ich domem od kilkudziesięciu lat. Dlatego zostali poddani kwarantannie w aszramie, w 

oddzielnym bloku. Pojawiło się pytanie, kto będzie służył tym pacjentom. Ponieważ 

byli odizolowani, trzeba było im codziennie podawać śniadanie, obiad i kolację i 

zatroszczyć się też o ich inne potrzeby. Zastanawialiśmy się, kto zgłosi się na ochotnika, 

by służyć im w tym krytycznym położeniu. To były czasy, gdy nawet personel szpitala 

i lekarze bali się zbliżać do pacjentów z koronawirusem. Naprawdę, dla naszej 

Organizacji Sai jest to powód do wielkiej dumy, że wielu naszych młodych członków 

Sewa Dal z własnej woli zaoferowało pomoc. 

Wysłanie ich wszystkich na sewę w Prasanthi Nilajam było samo w sobie odważnym 

krokiem, jaki podjęli członkowie ich rodzin w tak ciężkiej sytuacji. Jak moglibyśmy 

jeszcze zwiększać ryzyko, jakie podjęli, zwracając się z prośbą, aby służyli pacjentom z 
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koronawirusem? Doprawdy byliśmy w wielkiej rozterce. Jednak gdy liderzy Sewa Dal 

wspomnieli o ich kłopotliwym położeniu na spotkaniu z członkami Sewa Dal, młodzi 

ludzie z ochotą i z radością zgłosili się – w liczbie prawie czterokrotnie większej niż było 

potrzeba – aby służyć pacjentom z koronawirusem. W istocie był to cudowny pokaz 

ducha bezinteresownej służby w najlepszym wydaniu. W czasie gdy ludzie 

zachowywali bezpieczny dystans od własnych przyjaciół i krewnych, serce rosło na 

widok tego, jak nasi młodzi członkowie Sewa Dal tak odważnie i bezinteresownie służą 

nieznajomym ludziom. Nie trzeba dodawać, że mogło się to zdarzyć jedynie dzięki łasce 

Swamiego.  

„Proszę pana, nie przydarzy się nam nic niepomyślnego. Naszą tarczą ochronną jest 

Swami; nie dotknie nas żaden wirus” – to słowa młodych wolontariuszy, które na 

zawsze wyryły się w moim sercu. Na pewno tak głębokie oddanie i wiara nie są 

możliwe bez boskiej łaski. Stosownie do swojej bezwarunkowej wiary i oddania oraz 

dzięki bezinteresowności ich służby, żaden z nich nie zachorował ani nie miał kłopotów 

ze zdrowiem. Z łaską Bhagawana pomyślnie zakończyli swoją niezwykłą sewę, zdrowi 

wrócili do swoich miast i przekazali nam wieści o bezpiecznym powrocie i dobrym 

samopoczuciu. To najpiękniejsze doświadczenie, które zawsze będę pamiętał.  

Ananjaaśćinthajanthomaam je dźanaah parjupaasathe, 

Theszaam nithjaabhijukthaanaam joga kszemam wahaamjaham. 

Wielbicielom, którzy stale o mnie myślą 

i z pełnym oddaniem oddają mi cześć, 

tym którzy są ze mną zjednoczeni w myślach, 

zapewniam pełne bezpieczeństwo 

i osobiście zaspokajam ich potrzeby. 

Czy wtedy czy teraz, Swami zawsze dotrzymywał, dotrzymuje i będzie dotrzymywał 

słowa po wszystkie czasy.  

Prasanthi Nilajam to raj na ziemi dla wszystkich tych, którzy są zmęczeni codziennymi 

trudami, chcą się zregenerować i ponownie napełnić duchowymi wibracjami. To boska 

siedziba i najpotężniejszy ośrodek duchowy zapewniający pokój, pociechę i błogość 

wszystkim tym, którzy przybywają tu ze zmartwieniami i niepokojem w umyśle. Jednak 

od pół roku wielbiciele nie mogą przyjechać na pielgrzymkę do tej boskiej doliny 

najwyższego spokoju. Jednak wszystkie codzienne aktywności duchowe prowadzono w 

Prasanthi Nilajam bez choćby jednego dnia przerwy. Począwszy od „Suprabhatam” i 

nagarsankirtanu wczesnym rankiem, aż po bhadżany i mangala arati wieczorem, 

wszystkie działania wykonywano jak zwykle z nabożnym zapałem. Nie sądzę, aby 

gdziekolwiek i ktokolwiek mógł to zrobić bez łaski Swamiego i bez jego boskiej 

interwencji.  
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Ludzkość stoi teraz w obliczu kryzysu, jaki przydarza się raz na sto lat. Wszyscy 

wielbiciele Sai czekają na dzień, w którym będą mogli wstąpić w święty obszar 

Prasanthi Nilajam i dostąpić darszanu Swamiego. Wskutek nieuniknionych okoliczności, 

teraz nie jest to możliwe. Ale to tylko mała przerwa. Gorąco pragniemy, aby wielbiciele 

pozostali w swoich miejscowościach, w bezpiecznym otoczeniu. Z głębi serc módlmy się 

wszyscy do Swamiego i domagajmy się jego łaski, abyśmy mogli znów bardzo szybko 

wszyscy gromadzić się u jego lotosowych stóp i cieszyć się ciepłem jego boskiej miłości. 

Do tego czasu, pokornie proszę Was wszystkich – uważajcie na siebie i bądźcie 

bezpieczni.  

Samasta lokah sukhino bhawantu – oby wszystkie światy były szczęśliwe!  

– Autor jest szefem Sri Sathya Sai Central Trust.  

 

 

Życie jest miłością - dziel się nią 

Dr Narendranath Reddy 

 
Bhagawan Śri Sathya Sai Baba przyjął piękną postać o słodkim imieniu i 

przebywał między nami, aby uczyć nas najwyższej prawdy. Przybył, by wskazać nam 

drogę do szczęścia, pokoju i ostatecznie – do wyzwolenia. W liście do studentów i 

nauczycieli z koledżu Sri Sathya Sai w Brindawanie Swami napisał: 

„W tym świecie zmian spotykamy się z różnymi kolejami losu, zarówno 

przyjemnymi, jak i nieprzyjemnymi. Cierpimy na choroby psychiczne i fizyczne. Ciało 

dotykają choroby, a umysł napełniają zmartwienia. W tym stanie nieszczęścia, 

chaosu i męki jest tylko jedno rozwiązanie, a jest nim schronienie się w Sai. Tylko Sai 

może usunąć te trudności i choroby oraz zapewnić nam zdrowie, pokój i pomyślność.  

Ten, kto ma na ustach imię Sai, jest dżiwanmuktą, ponieważ ciągłe wspominanie 

Sai usuwa ego i pozwala urzeczywistnić nieśmiertelną, niezmienną jaźń. Imię jest 

łącznikiem między wielbicielem a Sai. Stawia wielbiciela twarzą w twarz z Sai i 

umożliwia mu osiągnięcie wiedzy o jedności z nim”.  
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Słowa Swamiego są tak samo istotne w obecnej sytuacji na świecie, jak 

kilkadziesiąt lat temu. Na tym polega piękno i głębia nauk Bhagawana. 

Na tej planecie żyje 8,4 miliona gatunków istot, wśród których istota ludzka jest 

na szczycie stworzenia. Na ziemi żyje 7,8 miliarda ludzi, ale większość z nich zajmuje 

się jedzeniem, piciem, spaniem i przyjemnościami. Nieliczni interesują się 

poszukiwaniem prawdy – poszukiwaniem Boga. Dzięki błogosławieństwu i łasce 

Swamiego mamy szczęście znaleźć się wśród tych, którzy poszukują najwyższej 

prawdy. Swami wskazał nam drogę i powiedział, że celem i przeznaczeniem ludzkiego 

życia jest urzeczywistnienie naszej wrodzonej boskości. Niezliczoną ilość razy 

przypominał nam, że jesteśmy ucieleśnieniem miłości i boskiej atmy – 

premaswarupulara, diwjatmaswarupulara i że w istocie nie ma różnicy między 

Bogiem a człowiekiem. 

Dzieci nieśmiertelności 

Musimy przejawiać boskość w naszym życiu, widzieć tę samą boskość w całym 

stworzeniu, a także pomagać naszym braciom i siostrom uświadomić sobie wrodzoną 

boskość. Dlatego naszym głównym celem jest samorealizacja i służenie całej 

ludzkości. Dzięki pamiętaniu o przesłaniu Swamiego i praktykowaniu jego nauk 

osiągniemy spełnienie w życiu i zrozumiemy powiedzenie z Upaniszady 

Śwetaśwatara: jesteśmy amritasja putrami – dziećmi nieśmiertelności. Nie jesteśmy 

tylko śmiertelnymi istotami z ciałem, umysłem i intelektem; naprawdę jesteśmy 

nieśmiertelni. Gdy uświadomimy sobie, że jesteśmy najwyższą rzeczywistością, nie 

będziemy już szukać. Gdy zdobędziemy tę wiedzę o jaźni, będziemy całkowicie 

szczęśliwi i pełni błogości. To stan najwyższej błogości. Dodatkową korzyścią będzie 

to, że nawet największe doczesne cierpienia lub smutki nie będą nas niepokoić, 

ponieważ zawsze będziemy w stanie szczęścia – takie jest znaczenie słów amritasja 

putra. 

Światowa pandemia 

Dzisiaj cały świat zmaga się kryzysem – wszyscy jesteśmy dotknięci pandemią 

COVID-19, która zniszczyła nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, a także nasze życie. 

W październiku 2020 roku 40 milionów ludzi cierpiało na tę chorobę, na którą nie ma 

lekarstwa, ponad milion zmarło, a przyszłość jest niepewna. Wiele osób straciło pracę 

lub zamknęło swoje firmy, a całe społeczeństwo poważnie ucierpiało. Oprócz 

globalnego kryzysu mamy problemy lokalne – klęski żywiołowe, takie jak pożary, 

huragany, susze i trzęsienia ziemi, a także wojny w wielu krajach na świecie. Jak 

wcześniej głosili Pan Budda i Śri Kriszna, ten świat jest nietrwały i pełen bólu, 

cierpienia i nieszczęść. Jak sprostać tym wyzwaniom? Chociaż wielu ludzi może 

ogarnąć strach, depresja, niepokój i zmartwienia, to chroni nas zbroja Sai. Jego imię, 

jego postać, jego nauki, jego miłość i jego dzieło dają nam siłę, abyśmy mogli stawić 
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czoła każdemu wyzwaniu w życiu. Z Sai u boku możemy stawić czoła każdemu 

wyzwaniu z siłą, odwagą, wyrozumiałością i odpornością. To jest siła, którą Bóg daje 

człowiekowi w trudnych chwilach. Spośród wielu przesłań, jakie przekazał nam 

Swami, cztery są szczególnie istotne w obecnej sytuacji 

Życiowe rady Bhagawana  

Z okazji swoich urodzin w 1972 roku i w orędziu noworocznym w 1998 roku Swami 

powiedział, że życie jest snem – zrozumcie to; życie jest wyzwaniem – sprostajcie mu; 

życie jest grą – zagrajcie w nią i życie jest miłością – dzielcie się nią. Warto zastanowić 

się nad tymi słowami Swamiego. 

Życie jest snem – zrozum to. Swami podał przykład króla Dżanaki, wielkiego króla 

i ojca Matki Sity. Pewnego dnia król miał sen, w którym był na wojnie, a jego 

wrogowie wypędzili go i przejęli jego królestwo. Schronił się w lesie, ale nikt nie dał 

mu jedzenia ani wody w obawie przed zemstą nowego władcy. W końcu przekroczył 

granicę swojego królestwa i znalazł kogoś, kto rozdawał żywność i wodę. Gdy tylko 

zbliżył się do tego człowieka, pożywienie i woda skończyły się, a król Dżanaka mógł 

zdobyć tylko kilka okruchów jedzenia. Lecz gdy próbował je zjeść, kania porwała jego 

skromny posiłek. Był tak głodny i spragniony, że upadł we śnie. Później obudził się 

spocony i przestraszony.  

Większość z nas odrzuciłaby całe zdarzenie jako koszmar senny, ale król Dżanaka, 

który był wielkim filozofem i brahmadżnianim, zadał sobie pytanie: „Czy to 

doświadczenie snu było prawdziwe, czy też stan jawy jest prawdziwy?”. Jego 

nieustanne dociekanie zaniepokoiło jego dworzan, którzy wezwali królową. Król 

Dżanaka wciąż zadawał to samo pytanie królowej, poddanym, a nawet 

królewskiemu lekarzowi, którego wezwano, by go wyleczył. Wreszcie wezwano 

królewskiego mędrca Asztawakrę, guru króla Dżanaki. Był wielkim świętym, który 

znał przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a także był brahmadżnianim w pełnym 

znaczeniu tego słowa. Mędrzec powiedział do króla Dżanaki: „To jest nieprawda, ale 

tamto też nie jest prawdą. Jedyną prawdą jest twoja własna jaźń. Zarówno stan snu, 

jak i stan jawy nie są rzeczywiste – prawdą jest tylko rzeczywistość, niezmienna jaźń”. 

Kiedyś w latach osiemdziesiątych zapytałem: „Swami, czy to życie na jawie jest 

nierealne, czy też nasz stan snu jest nierzeczywisty?”. Swami odpowiedział, że jedno 

i drugie jest nierzeczywiste – nasze codzienne życie jest snem dziennym, a gdy śpimy, 

mamy sny nocne; musisz zrozumieć tę prawdę. Odpowiedziałem: „Swami, czy to 

znaczy, że Ty też jesteś snem”. Odpowiedział: „Tak. Ale jestem obecny we wszystkich 

stanach – w stanie jawy, snu, snu głębokiego i w stanie transcendentalnym – turija. 

Ja istnieję we wszystkich stanach”. Powiedział, że jest obecny jako uniwersalna 

świadomość (stała zintegrowana świadomość), którą musimy sobie uświadomić jako 
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jedyną prawdę. Wtedy wszystko inne stanie się nieistotne i nieważne. Oto 

rozwiązanie, które dał Swami – uświadom sobie, że życie jest snem. 

Życie jest wyzwaniem – sprostaj mu. Gdy stajemy przed wyzwaniem, możemy 

czuć się sfrustrowani i przygnębieni. A także mamy tendencję do rezygnacji z walki, 

aby mu sprostać. Swami powiedział, że słabość serca jest godna pogardy – każdemu 

wyzwaniu powinniśmy stawić czoła z odwagą i siłą. Tak jak Pan Kriszna poradził 

Ardżunie, aby wstał, porzucił przygnębienie i walczył, tak Swami uczy nas, abyśmy 

stawiali czoła każdemu wyzwaniu z wytrwałością, wyrozumiałością i siłą, 

wygrywając walkę. Swami radzi nam: „Pomyśl o mnie i walcz z wrogiem”. Zachęca 

nas także, abyśmy podążali za mistrzem, stawili czoła diabłu, walczyli do końca i 

zakończyli grę. Taką postawę powinniśmy przyjąć. 

Życie jest grą – zagraj w nie. Swami zachęca nas, abyśmy patrzyli na wszystko jak 

na boską zabawę, ponieważ nic nie dzieje się bez boskiej woli. Bez niej nie poruszy 

się nawet źdźbło trawy. Dlatego powinniśmy mieć przekonanie, że cokolwiek się 

dzieje, jest to zgodne z wolą Boga i służy naszemu dobru. Jeśli przyjmiemy taką 

postawę, nasze życie ulegnie przemianie i ze spokojem przyjmiemy życiowe wzloty i 

upadki. Pamiętajmy również, że Swami dał nam zapewnienie, że jest zawsze z nami. 

Powiedział: „Dlaczego się boisz, skoro ja tu jestem?”. Zagrajmy z radością w grę życia, 

zgodnie z naukami Swamiego. 

Życie jest miłością – dziel się nią. Całe stworzenie i jego podtrzymywanie to miłość, 

miłość i miłość. Swami nauczył nas, że miłość jest źródłem, miłość jest drogą, miłość 

jest celem. Ale musimy mieć w sobie siłę i pasję, by kochać Boga, wspominać jego 

imię, czytać o jego lilach i uczestniczyć w jego chwalebnych działaniach. Najlepszym 

przykładem jest Hanuman, który zawsze myślał o tym, jak lepiej służyć Bogu, 

śpiewać Jego chwałę, słuchać Jego historii i wykonywać Jego pracę. Zawsze, gdy 

śpiewano o chwale Ramy, Hanuman płakał z radości. Podobnie powinniśmy mieć w 

sobie pasję, by słuchać coraz więcej opowieści Swamiego i wykonywać jego pracę. 

Największym błogosławieństwem jest zaangażowanie się w boską misję, ponieważ 

Swami powiedział, że przez wiele wcieleń przygotowywał nas do wykonywania 

swojej pracy. Dlatego wykorzystajmy jak najlepiej tę błogosławioną okazję – może 

się ona nie powtórzyć. 

Międzynarodowa Organizacja Śri Sathya Sai 

Bhagawan powiedział, że służba człowiekowi jest służbą Bogu i że najlepszym 

sposobem na to, by kochać Boga jest kochać wszystkich i wszystkim służyć. Jego życie 

było jego przesłaniem i sagą o miłości. Zainspirowana jego życiem, przesłaniem i 

dziełami Międzynarodowa Organizacja Śri Sathya Sai jest zaangażowana w wiele 

projektów pomocy humanitarnej w 120 krajach (poza Indiami) na całym świecie. 

Jesteśmy błogosławieni i szczęśliwi, że instytucje edukacyjne i medyczne, projekty 
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humanitarne i organizacje Sri Sathya Sai zostały stworzone, kierowane i otaczone 

opieką przez Swamiego w celu rozwoju ludzkości. Międzynarodowa Organizacja Śri 

Sathya Sai nadal podąża za przykładem Swamiego, nawet w obliczu wyzwań i 

przeszkód. 

Odpowiedź Międzynarodowej Organizacji Śri Sathya Sai na 

pandemię Covid-19 

Jedzenie dla głodnych: Afryka boryka się z poważnym brakiem żywności, a ponad 

250 milionów ludzi zmaga się z głodem. Od października 2020 roku Międzynarodowa 

Organizacja Śri Sathya Sai zorganizowała dystrybucję ponad 200 ton żywności w 

krajach afrykańskich dotkniętych klęskami żywiołowymi, głodem i pandemią 

COVID-19. Jedenaście kontenerów z żywnością wysłano do Angoli, Beninu, 

Kamerunu, Konga, Gabonu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Madagaskaru, Nigerii, 

Senegalu, RPA i Togo. Każdy kontener zawiera miesięczną ilość pożywienia dla około 

1300 rodzin. Ponadto Międzynarodowa Organizacja Śri Sathya Sai w Kenii i Ghanie 

przekazała ubogim rodzinom setki koszy z żywnością i innymi potrzebnymi 

artykułami. 

Wielbiciele Bhagawana Śri Sathya Sai Baby dostarczyli również tysiące 

kilogramów żywności i innych środków potrzebującym i głodnym w wielu krajach, 

między innymi w Australii, Kanadzie, Gwatemali, Hongkongu, Indonezji, 

Kazachstanie, Meksyku, Birmie, Nepalu, Rosji, na Sri Lance, Ukrainie, w Wielkiej 

Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Wenezueli. Wśród beneficjentów tej 

bezinteresownej służby znalazły się schroniska dla bezdomnych, sierocińce, domy 

opieki, hospicja, osoby śpiące na ulicach i bez środków do życia, by wymienić tylko 

część z tych, którzy poważnie ucierpieli z powodu globalnej pandemii. W Nepalu 

wielbiciele Swamiego dostarczali również pożywienie zwierzętom, które straciły 

opiekę z powodu kryzysu gospodarczego. 

Środki ochrony osobistej: Wielbiciele w Stanach Zjednoczonych połączyli siły, aby 

zdobyć materiały, zaprojektować, wyprodukować i rozdać różne środki, których 

bardzo brakowało. Od października 2020 roku do szpitali, klinik medycznych, 

gabinetów dentystycznych, schronisk dla bezdomnych i domów opieki dostarczono 

około 40 000 masek, 2500 osłon na twarz, 700 fartuchów szpitalnych, 400 czepków, 

5600 opakowań rękawiczek i 800 pojemników na środki dezynfekujące. 

Członkowie Międzynarodowej Organizacji Śri Sathya Sai w Kanadzie, Wielkiej 

Brytanii, Tajlandii, Nepalu i w wielu innych krajach przekazali tysiące masek, setki 

osłon na twarz, środki do dezynfekcji rąk i inne artykuły dla pracowników służby 

zdrowia, którzy leczą chorych na COVID-19. 
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Edukacja prozdrowotna: Międzynarodowa Organizacja Śri Sathya Sai w dniu 11 

kwietnia 2020 roku zorganizowała przez Internet informacyjne i edukacyjne 

seminarium dla pracowników służby zdrowia z ekspertami z różnych specjalności 

medycznych, którzy dyskutowali o najnowocześniejszym zarządzaniu związanym ze 

zwalczaniem epidemii COVID-19. W dniu 12 kwietnia 2020 roku w Internecie 

zorganizowano seminarium dla całego społeczeństwa pt.: „Fakty i mity na temat 

COVID-19 – Jak służyć społeczeństwu w czasie kryzysu”. Relacje z tych wydarzeń są 

dostępne na stronie internetowej Międzynarodowej Organizacji Śri Sathya Sai: 

https://sathyasai.org/healthy-living/coronavirus/webinars. Podobne programy 

edukacyjne na temat zapobiegania COVID-19 Międzynarodowa Organizacja Śri 

Sathya Sai przeprowadziła w Meksyku, na Sri Lance i w wielu innych krajach. To 

tylko przykłady licznych podobnych projektów prowadzonych w tym roku na całym 

świecie. 

Inicjatywy „Go Green” Międzynarodowej Organizacji Śri Sathya Sai 

– „Bóg jest naturą; natura jest Bogiem” 

Dzisiaj świat stoi przed wieloma wyzwaniami ekologicznymi, które mają wpływ 

na nasze zdrowie, pomyślność i spokój ducha. Najlepszym sposobem rozwiązania 

tych problemów jest ustalenie limitu pragnień – zmniejszenie zużycia ropy naftowej 

i energii, wyrobów z tworzyw sztucznych i wody – razem z innymi pozytywnymi 

działaniami, aby niepotrzebnie nie marnować cennych zasobów naturalnych. 

Podstawowym zadaniem jest oczyszczenie środowiska, na które wpływa skażenie 

powietrza, wody i żywności. Zanieczyszczenie ma wpływ na wszystkie pięć żywiołów. 

Dlatego ludzie powinni starać się ograniczyć korzystanie z samochodów i kontrolować 

szkodliwe ścieki przemysłowe. 

– Śri Sathya Sai Baba, 6 lutego 1993 r. 

Międzynarodowa Organizacja Śri Sathya Sai wdrożyła wiele inicjatyw, aby 

zaszczepić miłość w czasie ograniczania pragnień i praktykowanie ludzkich wartości 

w odniesieniu do środowiska. Powstało wiele ważnych projektów w zakresie 

ochrony środowiska, które działają na całym świecie w ramach boskiej misji. Są to 

m.in.: projekt solarny w Tajlandii, sadzenie drzew dla ponownego zalesienia w 

Azerbejdżanie, Australii, Bahrajnie, Kanadzie, Niemczech, Kazachstanie, Kenii, 

Mołdawii, Nowej Zelandii, Polsce, RPA i w Stanach Zjednoczonych oraz sprzątanie 

plaż i brzegów rzek w Kanadzie, Dubaju, Ghanie, Meksyku, Nepalu i w Rosji – by 

wymienić tylko kilka. Ponadto młodzi dorośli z Międzynarodowej Organizacji Śri 

Sathya Sai uczestniczą w Programie Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska 

(UNEP). Bhagawan powiedział, że życie ludzkie znajdzie spełnienie tylko wtedy, gdy 

zostanie zachowana równowaga ekologiczna. Więcej informacji można znaleźć pod 

adresem https://sathyasai.org/environmental-sustainability.  

https://sathyasai.org/healthy-living/coronavirus/webinars
https://sathyasai.org/environmental-sustainability
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Opieka nad wspólnotami  

Jako ofiarę miłości dla Bhagawana Śri Sathya Sai Baby w jego 95. urodziny, 

Międzynarodowa Organizacja Śri Sathya Sai w 2017 roku zainicjowała program pod 

tytułem „Opieka nad wspólnotami”, aby zmienić życie ludzi w potrzebie przez 

zapewnienie im edukacji, opieki zdrowotnej, żywności, schronienia czy wody pitnej. 

Celem tego programu jest transformacja serca, zarówno wolontariuszy 

Międzynarodowej Organizacji Śri Sathya Sai, jak i odbiorców ich służby. Chociaż 

program powstał, aby wziąć pod opiekę co najmniej 95 społeczności na całym 

świecie, to przekroczył wszelkie oczekiwania i obecnie jest nim objętych około 160 

społeczności w 40 krajach. Pełna lista wszystkich projektów razem z dalszymi 

szczegółami jest dostępna na stronie internetowej Międzynarodowej Organizacji Śri 

Sathya Sai pod adresem: https://sathyasai.org/adoption-of-communities.  

Spojrzenie w przyszłość 

Odwieczne i uniwersalne przesłanie Bhagawana dzisiaj pomaga nam stawić czoła 

globalnemu kryzysowi pandemii z odwagą, wiarą i wyrozumiałością. Z 

błogosławieństwem Bhagawana idźmy naprzód, bezinteresownie służąc wszystkim 

– w jedności i czystości. Żyjmy w miłości i dzielmy się jego miłością ze wszystkimi. 

Samasta lokah sukhino bhawantu – niech wszystkie światy będą szczęśliwe. 

- Autor jest przewodniczącym Międzynarodowej Organizacji Śri Sathya Sai. 

 

Nikt nie mógłby mi zaprzeczać, gdybym nie działał. Nie ma 

niczego, co mógłbym stracić, gdybym nie angażował się w 

działanie. Nie mam wielkiego pragnienia, aby działać. 

Jednak widzicie, że jestem bardzo aktywny. Powodem jest to, 

że przez cały czas muszę coś dla was robić – jako przykład, 

jako inspiracja, jako element ćwiczenia. Ci, którzy 

przewodzą, sami też muszą podążać tą drogą; ci, którzy 

rozkazują, sami też muszą wykonywać to, czego oczekują od 

innych. Angażuję się w działanie, abyście mogli nauczyć się 

przemieniać każdą minutę w złotą szansę uszlachetnienia 

się, aby zjednoczyć się z Bogiem. 

- Śri Sathya Sai 

 

https://sathyasai.org/adoption-of-communities
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Ponowne łączenie się ze Swamim w trudnych czasach 

Dr W. Mohan 
 

Nie widzisz mnie, ale jestem światłem, dzięki któremu widzisz. Nie słyszysz mnie, ale 

jestem dźwiękiem, który słyszysz. Nie możesz mnie poznać, ale jestem prawdą, dzięki 

której żyjesz.  

– Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 
Ostatnie miesiące były niesłychane z powodu szalejącej epidemii COVID-19, która 

przetacza się po świecie. Wątpię, czy ktoś z nas pamięta trudniejszy czas, przez jaki świat 

przechodził w ostatnich kilkudziesięciu latach. Po II Wojnie Światowej, przez ostatnich 

70-80 lat, świat przeważnie dobrze się rozwijał, mimo zdarzających się wojen, sporów 

czy ataków terrorystycznych. Co najważniejsze, dla nas, wielbicieli Sai, za każdym razem, 

gdy świat czy nasz naród stanął w obliczu poważnych trudności, mieliśmy przy sobie 

naszego kochanego Swamiego w fizycznej postaci – do 24 kwietnia 2011 roku. Mogliśmy 

się do niego zwrócić, gdy tylko mieliśmy problemy. On zawsze nas pocieszał w sobie 

właściwy sposób oraz zapewniał nam ukojenie i komfort. Dość często mówił nam 

wprost w dyskursach lub osobiście, że nie mamy się czego bać, bo zatroszczy się o 

wszystko. Czy nie słyszeliśmy lub nie czytaliśmy słów, jakimi zwracał się do nas Swami: 

„Dlaczego się boisz, skoro ja tu jestem?”. 

Sposobność potwierdzenia naszej wiary w Swamiego  

Po 24 kwietnia 2011 roku każdy wielbiciel Sai był w rozterce: „Do kogo mamy się 

zwracać, gdy mamy jakieś problemy? Nie możemy bezpośrednio rozmawiać ze Swamim, 

przekazać mu listu czy choćby tylko z daleka dostąpić jego darszanu. Co mamy teraz 

zrobić?”. Takie pytania często słyszę od wielbicieli Sai. Drodzy Bracia i Siostry w Sai, to 

natchnęło mnie do napisania tego artykułu. Pozwólcie, że was zapewnię, iż nasz 

kochany Swami donikąd nie odszedł. Jest jak najbardziej tutaj! Tak, jest tu z nami.  

Jest tutaj z tobą, kiedy czytasz ten artykuł w Sanathana Sarathi! Czy akceptujesz, że 

Swami jest Bogiem? Tak czy nie? Jestem pewien, że usłyszę od was wszystkich donośne 

„tak!”. Zatem wszyscy przyjmujecie, że Swami jest wszechobecny, wszechwiedzący i 

wszechmogący, bo to są niektóre z istotnych cech Boga. Skoro przyjmujecie, że jest 

wszechobecny, to jak może go nie być z wami, gdy czytacie ten artykuł i gdy ja go piszę? 

Czyż nie on skłonił mnie do jego napisania?  

Wracając do koronawirusa, to rzeczywiście spowodował, że setki tysięcy ludzi straciło 

życie, doprowadził do kryzysu gospodarczego i zakłócił życie milionów ludzi. Wszystko 

to jest niezaprzeczalne. Ale właśnie w tym czasie musimy ponownie potwierdzić swoją 
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wiarę w Swamiego. To sposobność do ponownego połączenia się ze Swamim z 

odbudowaną wiarą i to nie tylko w celu dalszego prowadzenia indywidualnej sadhany, 

ale i jej zwiększenia. Swami mówi, że tak naprawdę trudności i zmartwienia należy 

witać z radością, bo uczą pokory i głębokiego szacunku.  

Trudności są testem ze strony Boga  

Swami wielokrotnie uczył nas, że jeśli w życiu musimy stawić czoła trudnościom, są 

one po prostu sprawdzianami, jakim nas poddaje, aby wznieść nas do następnego 

poziomu duchowości. Swami mówi: „Musisz przyjmować sprawdziany z zadowoleniem, 

bo dają ci pewność siebie i zapewniają postęp. Gdy wychodzimy z tych trudności z 

niewzruszoną wiarą w Swamiego, a nawet z silniejszą wiarą, to znaczy, że zdaliśmy ten 

sprawdzian. Swamiemu nic nie sprawi większej radości niż sprawdziany, które 

przeszliśmy. Wtedy jego łaska będzie na nas spływać jak deszcz i poniesie nas coraz dalej 

w rozwoju duchowym. Zatem módlmy się wszyscy do Swamiego, aby nam pomagał i 

zdajmy ten sprawdzian związany z COVID-19.  

Swami mówi: „Przetrwaj wszystkie trudności i smutki i wygraj wspominając Pana”. 

W tym trudnym czasie, przez jaki przechodzimy, jeszcze mocniej módlmy się do naszego 

kochanego Bhagawana, aby chronił nas, tych których kochamy i całą ludzkość. Swami 

osobiście nas uczył, aby się modlić: Samasta lokah sukhino bhawantu – oby wszystkie 

światy były szczęśliwe! Powtarzajmy tę modlitwę przynajmniej 9 razy dziennie jako 

dodatek do naszej indywidualnej sadhany, dla dobra całego świata, łącznie z osobami 

nam bliskimi i drogimi. Wzmacniajmy naszą wiarę w Swamiego i wierzmy w to, że 

wkrótce bezpiecznie przeprowadzi nas przez świat i dopilnuje, że COVID-19 stanie się 

historią, jak zły sen, z którego się obudziliśmy.  

Swami teraz jest w stanie nirguna, czyli bezpostaciowym. W stanie nirguna jego moce 

są wielokrotnie większe niż w postaci saguna, do której wszyscy byliśmy 

przyzwyczajeni. Musimy się tylko codziennie łączyć ze Swamim, nawet kilka razy. To 

sprawi, że hojnie spłyną na nas jego błogosławieństwa i że da nam siłę do sprostania 

tym trudnym czasom i ich wyzwaniom. Swami mówi, że całą potrzebną człowiekowi 

siłą jest cierpliwość. Kochany Bhagawanie, proszę, obdarz nas cierpliwością, a dzięki 

temu siłą, abyśmy pozostali spokojni, niewzruszeni i szczęśliwi przez cały ten trudny 

czas. Bhagawanie, przeprowadź nas bezpiecznie przez ten burzliwy ocean życia. 

Doprawdy, jesteś naszym przewoźnikiem, woźnicą naszego rydwanu, naszą pociechą i 

schronieniem.  

– Autor to słynny diabetolog i członek zarządu Sri Sathya Sai Central Trust.  
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Wspaniały świat Bhagawana Śri Sathya Sai Baby 

S. S. Naganand 

 

W tretajudze Bóg wcielił się jako Pan Rama, aby zademonstrować światu, że dharma 

(prawość) jest właściwą drogą do Boga, a istoty ludzkie powinny nią kroczyć, jeśli 

pragną wyzwolenia (mukti) z kręgu narodzin i śmierci. W dwaparajudze Pan Kriszna, 

inkarnacja Boga w ludzkiej postaci, zapowiedział, że inkarnuje ponownie, gdy na 

świecie zniknie dharma, aby ją przywrócić. 

Awatarzy przychodzą, aby ustanowić dharmę i transformować 

człowieka 

Obaj awatarzy demonstrowali swoje cele z pomocą licznych lil (cudownych zdarzeń) 

i podążali drogą prawości, dając przykład ludzkości. Purany szczegółowo opisują te 

historie, powtórzone w słynnych eposach, Ramajanie i Mahabharacie. Te dzieła, które 

stanowią część dziedzictwa Bharatu, są dobrze znane na całym świecie, nadal są 

przedmiotem wielkiej czci i światłem przewodnim w naszym codziennym życiu. Jednak 

w czasach tych dwóch awatarów nie dysponowaliśmy nowoczesną technologią, aby 

zarejestrować historię tak jak się wydarzyła i zachować ją dla potomności. 

Doprowadziło to do spekulacji, czy historie o awatarach są prawdziwe czy fałszywe.  

Istnieje jednak bardzo dużo archeologicznych dowodów na temat wydarzeń 

przedstawionych w dwóch eposach, które bez wątpienia potwierdzają, że awatarzy 

rzeczywiście odegrali wielką rolę w swoich czasach. U wybrzeży Gudżaratu, niedaleko 

Dwaraki, podwodne badania dowiodły istnienia różnych struktur, które mogą być 

związane z życiem Śri Kriszny. Niedawno w sprawie Ramy Sethu, Sąd Najwyższy Indii 

musiał zająć się pytaniem, czy rzeczywiście istniał most z Indii do Lanki i znalazł na to 

archeologiczne dowody. Kilka tysięcy lat po dwóch awatarach dokonano takich odkryć, 

aby wzmocnić ich rolę. 

W kalijudze, w której żyjemy, zostaliśmy pobłogosławieni przez dwóch awatarów, 

Śirdi Sai Babę pod koniec XIX wieku i Sathya Sai Babę z Puttaparthi w XX wieku. Śri 

Sathya Sai Baba urodził się jako Satjanarajana Radżu 23 listopada 1926 roku w ubogiej 

rodzinie, w małej wiosce Puttaparthi, w dystrykcie Anantapur, w stanie Andhra Pradesz, 

w południowych Indiach. Od najmłodszych lat Baba przejawiał nadprzyrodzone 

zdolności, które zdumiewały członków jego rodziny, przyjaciół i nauczycieli. Te historie 

są dobrze udokumentowane. W 14. roku życia Baba rozpoczął swoją misję awatara. 

Napisał list do rodziny, w którym oznajmił, że nie należy do żadnej rodziny ani do 

nikogo, lecz przybył, aby wyciągnąć ludzkość z bagna, w które wpadła. Chociaż Baba 

chodził do szkoły przez kilka lat, to nie ukończył nauki, gdyż przyjął rolę światowego 
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nauczyciela, co widzimy obecnie. 

Wioska Puttaparthi była wyjątkowo zacofana, nie było tu szkoły, szpitala ani nawet 

odpowiedniej drogi dojazdowej. Aby tam dotrzeć, trzeba było podróżować pieszo lub 

wozem ciągniętym przez woły. W tym kontekście deklaracja Baby, że przyszedł, aby 

nauczać świat, jest naprawdę zadziwiająca. 

Wedanta uproszczona 

Jak Bhagawan rozpoczął swoją misję? Zaczął starannie, wykorzystując pieśni, muzykę 

i nabożne śpiewy, czyli bhadżany, aby zwrócić uwagę skromnych ludzi we wsi. Pierwszy 

bhadżan, jaki skomponował Baba, to „Manasa bhadżare guru czaranam”. Baba śpiewał 

ten nieśmiertelny bhadżan przez wiele dziesięcioleci. Jego przesłanie było proste – 

kontemplacja u stóp guru jest drogą rozwoju. Jest to uproszczona forma wedanty, która 

uczy nas, że poddanie się guru jest niezbędnym warunkiem dla każdego człowieka, który 

chce się rozwijać duchowo i osiągnąć ostateczny cel ludzkich narodzin. To znaczy 

uświadomić sobie i doświadczyć Boga oraz połączyć się z Nim. Takimi prostymi słowami 

Baba przekazał prostym ludziom wzniosłe idee Upaniszad. To był znak rozpoznawczy 

Baby. Uprościł nauki wszystkich religii i ułatwił ich przestrzeganie zwykłym ludziom. 

Widzimy to we wszystkich pismach Baby, w pieśniach, bhadżanach i dyskursach 

wygłoszonych w czasie jego pobytu na ziemi w ludzkiej postaci. 

Aby głosić uniwersalne przesłanie pięciu wartości ludzkich: satji, dharmy, śanti, 

premy i ahimsy (prawdy, prawości, pokoju, miłości i niekrzywdzenia), Baba założył 

miesięcznik i nadał mu nazwę Sanathana Sarathi, co znaczy „odwieczny woźnica”. Życie 

jest podróżą i powinniśmy uczynić ją przyjemną i wygodną, abyśmy nie odczuwali 

zmęczenia. Aby to zrobić, potrzebujemy drogowskazów. Dlatego Baba dawno temu 

zaczął pisać, w języku telugu artykuły dla Sanathana Sarathi, które były i są 

publikowane co miesiąc od ponad 50 lat. Ten miesięcznik był podstawą jego 

komunikacji z wielbicielami na całym świecie. Magazyn jest obecnie wydawany w 

wielu językach w Indiach i na całym świecie. Na początku Baba osobiście tworzył 

większość treści czasopisma, a wiele rękopisów znajduje się w archiwach Sri Sathya Sai 

w Prasanthi Nilajam. Wydanie w języku angielskim i w innych językach tłumaczą 

wybrani wielbicieli Baby, z których najważniejszym był prof. N. Kasturi. Miał zaszczyt 

przebywać w Prasanthi Nilajam przez wiele lat, w bliskim sąsiedztwie Baby i wziął na 

siebie odpowiedzialność za tłumaczenie nie tylko miesięcznika Sanathana Sarathi, lecz 

także wielu innych dzieł, takich jak Ramakatha Rasa Wahini oraz czternastu innych 

książek z serii Wahini, które Baba napisał w języku telugu. Prof. Kasturi został również 

biografem Baby i napisał książkę Satjam Śiwam Sundaram, historię życia Baby. 

Ogromny duchowy skarb dla potomności 

Największym darem i błogosławieństwem Baby dla wielbicieli i dla świata są 
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dyskursy. Większość z nich Bhagawan wygłosił w języku telugu. Przetłumaczono je i 

opublikowano w tomach zatytułowanych Sathya Sai Speaks. 

Wygłaszane codziennie w czasie letnich kursów dla studentów w Brindawanie 

(Whitefield), dyskursy Baby były wielką ucztą. Obecnie opublikowano je w Internecie 

pod tytułem Summer Showers in Brindavan. 

Dyskursy zawierają niezliczone przypowieści, które Baba zaczynał od słów „Oka 

chinna katha” (krótka przypowieść). Każda z przypowieści ma swój morał i jest 

przedstawiona w prostej, codziennej scenerii, którą nawet dzieci łatwo rozumieją. Dla 

dorosłych niosą one przesłanie o konkretnych wartościach, których należy przestrzegać 

w życiu codziennym. Kompilacje tych przypowieści znajdują się w wielu tomach. 

Wiele osób otrzymało błogosławieństwo przebywania w pobliżu Baby i nagrywania 

darszanu kamerą. Ponad 1000 dyskursów Bhagawana jest dostępnych w formie nagrań 

audio i wideo. Przemówienia Baby są wyjątkowe. Zaczynają się zwykle od krótkiego 

wiersza stworzonego spontanicznie, który potem jest tłumaczony. Dyskursy obejmują 

wiele różnych tematów, od abstrakcyjnej wedanty po codzienne doświadczenia, 

wszystkie wplecione w doskonały zbiór zaleceń dotyczących postępu duchowego, 

niezależnie od wyznawanej religii. Jest w nich doskonała harmonia. Dyskursy 

skierowane do studentów mają swój własny charakterystyczny posmak, z wieloma 

historiami i praktycznymi poradami na temat dobrego charakteru, służby społecznej, 

oddania, pewności siebie, ciężkiej pracy i zabawy, szacunku dla nauczycieli i starszych. 

Sposób, w jaki Baba mówił, sprawiał wrażenie, jakby indywidualnie doradzał uczniom. 

Istnieje również wiele osobistych zapisów rozmów na interview, których Baba 

udzielił wielbicielom w czasie bliskich osobistych spotkań, dając im szansę rozwiania 

wielu wątpliwości, które Swami wyjaśniał w swój niepowtarzalny sposób. 

Pobłogosławił także wielu wielbicieli przewodnictwem w życiu osobistym i sprawił, że 

poczuli, iż Swami jest ich najbliższym krewnym, który troszczy się o nich przez cały czas. 

Nauki Bhagawana są łatwe do zrozumienia 

Przekaz Bhagawana jest prosty i treściwy. Swami przekuł nauki w proste hasła, aby 

ułatwić ich zrozumienie i przestrzeganie. Na przykład Kochaj wszystkich służ wszystkim, 

Zawsze pomagaj, nigdy nie krzywdź, Ręce, które służą są świętsze niż usta, które się 

modlą, Służba człowiekowi jest służbą Bogu. 

Słowa te są esencją mądrości nauk sanathana dharmy, której zasady są wieczne i 

uniwersalne. Tworzą one podsumowanie i treść Wed i Upaniszad. Taki jest również 

sposób nauczania w dyskursach. Przekazy i przesłanie Wed oraz ich znaczenie 

uproszczono do krótkich fraz, które łatwo zrozumieć. Lecz bardziej poważni aspiranci 

szczegółowe wyjaśnienie pism mogą znaleźć w książkach z serii Wahini, takich jak 

Upaniszad Wahini, która w prostych słowach wyraża istotę głównych Upaniszad 
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stanowiących esencję wedanty. Ich przekaz jest jasny, prosty i doskonale łączy się z 

oryginalnymi tekstami. Inna książka z serii Wahini, Gita Wahini, zwięźle i pięknie 

wyjaśnia sekrety Bhagawadgity, podkreślając jednocześnie istotę oryginału. 

Rama Katha Rasa Wahini w dwóch tomach opisuje historię Pana Ramy w inny 

sposób. Utrzymuje fabułę w stanie nienaruszonym, tak jak w Ramajanie Walmikiego i 

w oryginalnej wersji w puranach. Jednak wykorzystuje każdą sytuację, aby podkreślić 

przesłanie Ramajany, a szczególnie jej przekaz moralny i etyczny. Dialogi są znaczące i 

proste. Ukazują smutek, humor i emocje bohaterów, dzięki czemu lektura jest 

doświadczeniem istoty wielkiej epopei. Baba tchnął nowe życie w epos przez 

charakterystyczne postacie, a wielu nieoczekiwanych aktorów również wzmacnia 

moralną strukturę opowieści. 

Pokolenia wielbicieli, którzy mieli wielkie szczęście i błogosławieństwa Swamiego, 

odniosły korzyści z boskich doświadczeń, oprócz zdobycia bezcennej wiedzy duchowej. 

Zdjęcia i filmy z dyskursami Baby oraz ze spotkań z nim zawierają wszystko, co jest 

potrzebne do dobrego życia. Pięć podstawowych wartości ludzkich, które podał Baba, 

stanowi podstawę dobrego życia, niezależnie od tego, czy jest się małym dzieckiem, 

studentem, domownikiem czy osobą wyrzeczoną. Wyjątkową cechą tego awatara jest 

to, że Bóg był dostępny dla każdego, kto chciał Go odszukać. Odwieczne dążenie do 

postępu duchowego znajduje spełnienie w świecie Śri Sathya Sai Baby. Dziedzictwo, 

które pozostawił dla ludzkości, jest bezcenne, a poszukiwacze duchowi powinni 

skorzystać z ogromnego skarbu duchowego, jaki dał nam Baba. 

Baba był niezwykle praktyczny. Połączył trzy ścieżki sadhany – dżniana margę 

(ścieżkę wiedzy), karma margę (ścieżkę działania) i bhakti margę (ścieżkę oddania). 

Wyjaśnił, że trzeba zostać w społeczeństwie, odgrywać wyznaczoną rolę, ale 

jednocześnie zachowywać dystans i nie przywiązywać się do niczego. Baba powiedział: 

„Ręce w społeczeństwie, a głowa w lesie”. Gdy wykonujemy swoje obowiązki, musimy 

ofiarować je Bogu i Jemu pozostawić rezultaty. Postawę wypełniania sewy, czyli służby, 

Baba wyjaśnił w wielu dyskursach. Tylko taka służba pełna oddania pozwoli nam 

doświadczyć boskości we wszystkich istotach. Bóg jest mieszkańcem wszystkich istot i 

tylko wtedy, gdy to sobie uświadomimy i gdy tego doświadczymy, nasze współczucie 

będzie bezgraniczne, a w naszym życiu nie pojawi się żaden konflikt. Mówiąc słowami 

Baby, jest to droga do Boga. Swami w swoim ogromnym współczuciu i miłości do 

każdego i wszystkich, nieustannie starał się przekazać ludzkości, czym jest droga do 

Boga.  

Oto wspaniały świat Bhagawana Śri Sathya Sai Baby… Przyjdźcie, zanurzmy się 

głęboko w jego nauki, studiujmy je, pojmijmy je i praktykujmy je w naszym życiu. To 

jest droga do Boga. 

- Autor jest członkiem Sri Sathya Sai Central Trust. 
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Wewnętrzny Pan jest prawdziwym Sanathana Sarathim 

Nimisz Pandja 

 

Nazwa Sanathana Sarathi ma potężny wpływ na życie człowieka i jest kluczem do 

pełnego błogości i szczęśliwego ludzkiego doświadczenia. Słowo sanathana oznacza 

tego, który jest wieczny, a sarathi oznacza tego, który kieruje rydwanem życia, tj. 

człowiekiem. Słowa te zwracają naszą uwagę na kosmiczną moc najwyższej boskości, 

której iskra tkwi w każdym z nas. 

Sanathana Sarathi to boskie przesłanie samego Boga 

Ta iskra boskości jest mocą obecną w człowieku i dodaje energii całej jego istocie. 

Człowiek ma dostęp do tej mocy, aby dzięki niej kontrolować swoich pięć zmysłów, 

których symbolizuje pięć koni rydwanu. Ta boska iskra bardzo pragnie być woźnicą i, 

jeśli to możliwe, pomagać w realizacji tego zadania z pełnym oddaniem. Inaczej mówiąc, 

jest to sposób, w jaki człowiek musi żyć między narodzinami i śmiercią. Tą tajemnicą 

podzielił się Pan Kriszna na polu bitwy na Kurukszetrze, opisanej w Mahabharacie. 

Pojęcie sanathana sarathi nabiera wielkiego znaczenia w odniesieniu do fizycznego 

purnawatara Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. Z absolutnym współczuciem i łaską dla 

ludzkości Bhagawan Śri Sathya Sai Baba przyjął pseudonim literacki Sanathana Sarathi, 

aby dla dobra ludzkości napisać odwieczną prawdę swoim odręcznym pismem. 

Jest to sposób na szczęśliwe życie, zawarty w przesłaniu Sanathana Sarathi, do 

którego wszyscy tęsknimy i mamy wielkie szczęście, że żyjemy w jego czasach. Jesteśmy 

ogromnie szczęśliwi, że otrzymaliśmy jego przesłanie, tak pięknie własnoręcznie 

napisane, w wiecznym czasopiśmie Sanathana Sarathi. Doprawdy ten magazyn, który 

założył Bhagawan Śri Sathya Sai Baba, jest najważniejszym boskim tekstem, ponieważ 

znajdują się w nim boskie nauki napisane odręcznie przez samego Boga. 

Uczyń awatara swoim sanathana sarathi 

Organizacja Sri Sathya Sai Sewa zajmuje wyjątkowe miejsce w boskiej misji. 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba w czasie swojego pobytu na ziemi miał jedno 

najważniejsze przesłanie dla ludzkości – że Bóg mieszka w każdym człowieku i w każdej 

cząstce kosmosu. Sekret życia to nic innego jak poszukiwanie boskości ukrytej w każdym 

aspekcie życia, tak jak w grze „w chowanego”. W tej szczególnej grze polegającej na 

poszukiwaniu Boga za życia, jedyną przeszkodą, jaką trzeba pokonać, są kaprysy umysłu 

i samowola zmysłów. 

Postanowienie o rozwijaniu wglądu wewnętrznego i rozpoznaniu w sobie boskości 

ma ogromne znaczenie. Poddanie się boskości jest konieczne, aby człowiek mógł 
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kontrolować pięć koni, które reprezentują pięć zmysłów. Aby przekazać boskości wodze 

kontroli nad pięcioma zmysłami, niezbędna jest odwaga. W ten sposób boska 

świadomość w każdym z nas przyjmuje rolę Sanathana Sarathi i staje się źródłem 

zdolności rozróżniania, która jest najważniejszym elementem potrzebnym do 

urzeczywistnienia wrodzonej boskości. 

Organizacja Sri Sathya Sai Sewa jest wspaniałą platformą, jaką Bhagawan dał każdej 

ludzkiej istocie, aby nawiązała kontakt z mieszkającym w niej Sanathana Sarathi. Udział 

w sadhanie sprawia, że cała gra, w której trzeba kontrolować zmysły i wyciszyć umysł, 

jest łatwa i prosta, a życie staje się szczęśliwą podróżą. 

Trzy skrzydła Organizacji Sri Sathya Sai Sewa, a mianowicie: duchowe, edukacyjne i 

służebne, umożliwiają człowiekowi osiągnięcie celu, jakim jest transformacja 

indywidualna, a także wygrzewanie się w słońcu błogości głębokiej jedności z 

wewnętrzną boskością. To doświadczenie pozwala człowiekowi oddać rydwan 

ludzkiego życia pod opiekę boskiego sarathi (woźnicy) i cieszyć się harmonijną jazdą 

między narodzinami a śmiercią. 

Zwykle pojęcia sanathana sarathi w znaczeniu literackim używa się jako metafory. 

Lecz my w XXI wieku mamy wielkie szczęście, że sam Sanathana Sarathi przybył na 

ziemię, by poinstruować każdego z nas, abyśmy mogli nauczyć się na Nim polegać, 

prowadząc życie pełne szczęścia i błogości. Taka szansa i możliwość nie pojawiła się w 

żadnym momencie w historii ludzkości. 

W tej sytuacji 95. urodziny Bhagawana Śri Sathya Sai Baby są dla nas kolejną okazją 

do podjęcia ważnej decyzji, że chcemy, aby sam Bhagawan był naszym Sanathana 

Sarathi. 

- Autor jest przewodniczącym Organizacja Sri Sathya Sai Seva w Indiach. 

 

 

 

Sprawozdanie 

Współpraca UNICEF-u i Sri Sathya Sai Central Trustu 
 

Niesłychane przeciwności losu, jakich świat doznaje z powodu pandemii wywołanej 

przez COVID-19, stworzyły pilną potrzebę przekazywania społeczeństwu ważnych 

informacji. Wyzwanie jest tym większe, że doszło do gwałtownego upowszechniania 

się niesprawdzonych informacji. Podejmując ogromny wysiłek, aby uporać się z tą 

sytuacją w Indiach, UNICEF współpracuje z trustem Sri Sathya Sai Central Trust i z 
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Organizacją Sewy Sri Sathya Sai.  

Organizacja Sewy Sri Sathya Sai jest jednym z największych stowarzyszeń opartych 

na wolontariacie, której członkowie są w całym kraju i doskonale nadają się do 

pełnienia tej roli. Pełni zapału i miłości do Bhagawana Śri Sathya Sai Baby członkowie 

tej organizacji zawsze są gotowi służyć społeczności, co daje im jeszcze jedną możliwość 

wyrażenia swojego oddania.  

Młodzi wolontariusze Sewa Dal, zaznajomieni z mediami społecznościowymi, 

mówiący wieloma językami i mieszkający w różnych strefach geograficznych, wezmą 

udział w szkoleniu przez Internet zgodnie ze standardami stworzonymi przez UNICEF i 

WHO (Światową Organizację Zdrowia). Szkolenie to pozwoli im przekazywać wiedzę 

społeczeństwu na temat objawów choroby COVID-19, potrzeb instytucjonalnej 

kwarantanny, środków zapobiegawczych oraz zdrowia psychicznego i dyscypliny 

finansowej. Szkolenie będzie skoncentrowane na sposobach przeciwdziałania przemocy 

domowej i wyczulania dzieci na potencjalne zagrożenia.  

W pierwszym etapie szkolenie odbywa się w czterech grupach. Udział biorą 4 000 

wolontariuszy Sewa Dal (2000 ze stanu Andhra Pradesz, 1000 ze stanu Telangana i 

1000 ze stanu Karnataka). W drugim etapie szkolenie internetowe przejdą 

wolontariusze Sewa Dal ze stanów Tamilnadu i Kerala, a później przeszkoleni zostaną 

członkowie z całego kraju i przekażą te informacje do wszystkich zakątków Indii.  

Program szkoleniowy rozpoczął się od internetowego seminarium, które 

przygotowała pani Sima Kumar z UNICEF-u i pani Arawinda z Communication 

Resource Unit oraz eksperci WHO. Sri Sathya Sai Central Trust reprezentował 

przewodniczący Śri R. J. Ratnakar, natomiast przedstawicielami Organizacji Sewy Śri 

Sathya Sai w Indiach byli ogólnoindyjski przewodniczący Śri Nimisz Pandja, Śri S. G. 

Czalam (przewodniczący stanowy z Andhra Pradesz) i Śri Koteswara Rao (krajowy 

koordynator sewy). W seminarium uczestniczyli również eksperci WHO, Narodowego 

Instytutu Rozwoju Wiejskiego i Fundacji Zdrowia Publicznego Indii.  

W wygłoszonym z tej okazji przemówieniu Śri Ratnakar przedstawił działania 

organizacji Sewa Dal, Sri Sathya Sai Central Trust i Organizacji Sewy Sri Sathya Sai, gdy 

ogłoszono „lockdown” kraju z powodu pandemii. Podkreślił też potrzebę 

rozpowszechniania wśród społeczeństwa sprawdzonych i prawdziwych informacji, aby 

zapobiegać panice wywołanej fałszywymi informacjami.  

Założona przez Bhagawana organizacja wciąż jest boskim darem dla ludzkości. 

Pomaga potrzebującym i daje możliwość wykonywania bezinteresownej służby tym, 

którzy pragną uświęcić swoje życie.  
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Mój przyjaciel, mój przewodnik,  

mój Sanathana Sarathi… 

Jullie Chaudhuri 

 

Wiatr wiał gwałtownie, 

A łódź się kołysała, 

Na wzburzonym morzu materialnej egzystencji 

Ryczący grzmot i potężne smugi błyskawic, 

Maja rządziła, 

Żagle były podarte, 

Ciało zmęczone, oczy zaciśnięte i zamknięte, 

Całkiem zdumiony, zastanawiałem się co dalej, 

Zaplątany w sieć karmy… 

Rozwijało się moje przeznaczenie… 

Żywoty mijały, 

Twoja obecność, Twoja esencja była zawsze odczuwalna 

O słodka Matko Sai! 

Wywołałaś tęsknotę za sobą… 

Za uwolnieniem się z cyklu narodzin i śmierci, 

Za ostatecznym rozpuszczeniem w jedności, 

Na przestrzeni wieków, 

Przez niezliczone ciemne noce… 

Przez ból i walkę… 

Często samotny i zmęczony… 

Idący do świtu lśniącego światła… 

Błyszczącego, promiennego i jasnego, 

Ty, umiłowany Bhagawanie, 

Prowadź mnie, kieruj mną… 

I trzymaj mnie blisko siebie, 

W zasięgu Twojego wzroku, 

Ilekroć Cię wzywałem… Odpowiadałeś, 

Opóźnienia nigdy nie były odmową, 

To były lekcje, których tak bardzo potrzebowałem  

Często wydawałeś się surowy 

Tak jak stanowczy ojciec oczekujący uległości… 

Dla mojego najwyższego dobra, 

Twoje stanowcze domaganie się… 
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Konsekwencji moich własnych działań, 

Ale potem, w razie potrzeby będzie 

Deszcz czułości,  

Delikatna i czuła opieka kochającej Matki, 

Zapewniająca schronienie, pocieszenie, wytchnienie, 

Miłość, spokój i błogość, 

Zachęta, siła, inspiracja. 

O! Olśniewający i Promienny, 

Twój blask jest niezrównany 

Przyjacielem, towarzyszem, przewodnikiem… Jesteś, 

Mata, Pita, Guru, Bandhu, Sakha, 

Mój wieczny… Ponadczasowy Sathi… 

… Ty na zawsze… Na zawsze Ty… 

Mój Sanathana Sarathi… 

O! Nieskończony, Najświętszy i Święty, 

Czy coś może dorównać Twojej chwale? 

O! Oceanie czystej esencji, świadomości, absolutnej błogości, 

Istniejesz wiecznie, a jednak wybrałeś najświętsze wcielenie, 

W poniedziałek 23 listopada 1926 roku. 

Dlatego muszę Ci spontanicznie ofiarować… 

… pełne słodyczy pozdrowienia, 

Bo cała ziemia świętuje, 

95 lat Twego zstąpienia jako Śri Sathya Sai, 

Kiedy patrzę na Ciebie 

Dusza szybuje i wzbija się wysoko, 

Z najgłębszym uczuciem 

Coś w rodzaju déjà vu, 

Ona wewnętrznie wie, że zawsze Cię znała, 

Od genesis do chwili obecnej 

Ty na zawsze… Na zawsze Ty… 

O! Najpiękniejszy Sai Maa, 

Jesteś najbardziej fascynującą melodią 

Mata, Pita, Guru, Bandhu, Sakha, 

Mój wieczny i ponadczasowy Saathi, 

Mój wieczny Sai… Mój Sanathana Sarathi. 
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Sprawozdanie 

Weda Purusza Saptaha Dżniana Jadżnia 

 

Podtrzymując święty zwyczaj, który w 1962 roku zapoczątkował Weda Purusza, 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba, w Prasanthi Nilajam zorganizowano 9-dniowe obchody 

Nawaratri oraz 7-dniową Weda Purusza Saptaha Dżniana Jadżnię.  

W dniu 18 października 2020 roku w pierwszy dzień Nawaratri, w Bhadżan Mandirze 

odbyła się Kalasha Sthapana (uroczystość umieszczenia świętej kalashy), która jest 

znakiem rozpoczęcia trwającego 9 dni nabożeństwa do Boskiej Matki. Po dwóch dniach 

pudży, którą odprawiał kapłan w mandirze, 19 października uświęconą kalashę zabrano 

do hali Purnaczandra w uroczystej procesji. Na czele szli muzycy nadaswaram, a za nimi 

podążali śpiewający Wedę ritwicy i Grupa Wedyjska Prasanthi. Później w audytorium 

Purnaczandra, w jadżniasali ustawiono kalashę. Gdy kapłani i studenci zajęli miejsca w 

pięknie ozdobionej jadżniasali, rozpoczęły się święte pieśni wedyjskie. Tymczasem dwaj 

kapłani zainicjowali obrzęd rozpalania świętego ognia jadżni, pocierając o siebie dwa 

kawałki drewna. Rozpalony w ten sposób ogień umieszczono w jadżnia kundam wśród 

śpiewów świętych mantr wedyjskich. Czterech kapłanów zaczęło składać ofiary, 

natomiast czterech innych kapłanów poczęło śpiewać święte mantry z Kriszna 

Jadżurwedy. Równocześnie rozpoczęły się też inne obrzędy. W ten sposób 

zainaugurowano Weda Purusza Saptaha Dżniana Jadżnię na rzecz pokoju i pomyślności 

świata oraz oczyszczenia środowiska przez roztaczanie wibracji duchowych we 

wszystkich kierunkach. Gdy zakończyły się uroczystości poranne, o godzinie 10:45 

ofiarowano arati Bhagawanowi. Kapłani dalej prowadzili jadżnię, a wielbiciele 

przechodzili obok, składając pokłony. W ten święty sposób jadżnię odprawiano przez 6 

dni.  

Purnahuti (końcowe ofiary) jadżni przeprowadzono w święty dzień Widżaja Daśami 

– 25 października 2020 roku. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10:00 rano, gdy do 

Purnaczandry przybyli ritwicy z cennymi składnikami purnahuti oraz z dharani (wielką 

łyżką ofiarną). W międzyczasie poczyniono wszystkie przygotowania do purnahuti, zaś 

w pobliżu jadżnia kundam ustawiono srebrne krzesło dla Weda Puruszy Bhagawana Śri 

Sathya Sai Baby. Główny kapłan z żoną ceremonialnie obeszli jadżnia kundam i o 

godzinie 10:20 pośród głośnych śpiewów wedyjskich i muzyki, złożyli w nim składniki 

purnahuti. Następnie grupa Bhadżanowa zaczęła śpiewać bhadżany, a kapłani i 

studenci obeszli całą halę i pokropili wszystkich wielbicieli wodą ze świętej kalashy.  

Jadżnia dobiegła szczęśliwego końca o godzinie 11.00 wraz z ofiarowaniem arati 

Bhagawanowi.  
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Sprawozdanie 

ONZ przyznaje trustowi Sri Sathya Sai Central Trust  

status doradcy specjalnego 

 

Za niezrównaną pracę humanitarną Sri Sathya Sai Central Trust zdobył uznanie 

Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), która przyznała mu status doradcy 

specjalnego. W dniu 24 czerwca 2020 roku Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ (The 

Economic and Social Council) przyjęła zalecenie Komisji ds. Organizacji Pozarządowych 

i  przyznała trustowi specjalny status. Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ to jeden z 

sześciu organów głównych ONZ. Jest to miejsce, gdzie omawia się międzynarodowe 

zagadnienia społeczno-gospodarcze oraz opracowuje zalecenia polityczne dla państw 

członkowskich i systemu ONZ.  

Status doradcy specjalnego umożliwia trustowi aktywną i wielowymiarową 

współpracę z Radą Gospodarczą i Społeczną ONZ, z jej organami pomocniczymi, a także 

z Sekretariatem ONZ i z programami i agencjami tej organizacji. Sri Sathya Sai Central 

Trust może również wysyłać swoich przedstawicieli do ONZ w obszarach, w których 

działa od kilkudziesięciu lat. To prestiżowa szansa, jaką dał nam Bhagawan Śri Sathya 

Sai Baba, abyśmy mogli nieść jego uniwersalne przesłanie miłości i służby do milionów 

ludzi na całym świecie. 

 
 

Ćinna Katha /Przypowieść/ 

Panem każdego jest Bóg 
 

Kabir był ubogim tkaczem. Pieniądze, jakie zarabiał tkaniem, wydawał na karmienie 

ubogich. Nigdy nie pracował dla zysku. Zwykle sprzedawał tkaniny w bardzo niskiej 

cenie, nie patrząc na zysk. Jeśli przyszedł do niego jakiś ubogi człowiek, aby kupić 

tkaninę, dawał mu ją bezpłatnie i tego dnia głodował. Podczas tkania ciągle śpiewał 

imię Ramy i dlatego tkany przez niego materiał miał wielką wartość. Kabir również 

nieustannie śpiewał imię Ramy, gdy pieszo odwiedzał inne miejscowości. W ten sposób 

cały kraj dowiedział się o oddaniu Kabira dla Pana Ramy. Usłyszał o nim też pewien 

książę. Dowiedział się, że Kabir jest bardzo ubogi i że nie ma stałego źródła utrzymania. 
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Uważając go za anathę (osamotnionego), książę posłał do niego w lektyce pieniądze, 

ubrania i zapasy żywności. Gdy Kabir po kąpieli w rzece wrócił do domu, zobaczył 

czterech ludzi niosących do jego domu lektykę. Zdumiony tym widokiem zapytał ich: 

„Dlaczego przynieśliście tę lektykę, którą musi nieść czterech ludzi? Z moim zdrowiem 

jest całkiem dobrze”. Cóż takiego noszą czterej ludzie? Martwe ciało. Kabir chciał 

oznajmić księciu, że nie potrzebuje, aby czterech ludzi niosło go w lektyce, bo jest 

zdrowy. Niosący lektykę odpowiedzieli: „Książę kazał, abyśmy dali panu to wszystko, 

bo jest pan anathą”. Wówczas Kabir odrzekł: „O, doprawdy, książę tak powiedział? 

Powiedział, że mam to otrzymać, bo jestem anathą? Cóż, nie jestem anathą, bo moim 

nathą (panem) jest Rama. W istocie anathą jest Rama, gdyż nie ma pana nad sobą. 

Dlatego ofiarujcie to Panu Ramie”. 

Spójrzcie, jak głęboki sens jest ukryty w tej wypowiedzi Kabira! Nikt na tym świecie 

nie jest anathą, bo każdy ma Boga za swojego pana. Jeśli jest jakiś anatha, to jest nim 

Bóg, gdyż nie ma On pana nad sobą. W istocie Bóg nie jest ani panem, ani królem; On 

powołuje królów. Wielu wielbicieli modli się: „Swami, proszę, nie czyń mnie anathą”. 

Mówię im: „Mój drogi, nie jesteś anathą. W istocie anathą jestem ja”.  

Niezdolni pojąć istotę Boga i Jego rzeczywistość, wielbiciele błędnie Go rozumieją i 

tworzą mylne wyobrażenia. Jednak temu, kto będzie miał pełną wiarę w Boga, nie 

zabraknie niczego.  
 

Rozwijaj miłość i osiągnij boskość 
Bóg to wieczny mieszkaniec twojego serca. Dlatego nie ma 

nic większego niż twoje serce. Powinieneś kochać wszystkich i 

nie nienawidzić nikogo. Mogą cię nienawidzić, jednak ty nie 

powinieneś nienawidzić innych. Pokazuję to wyraźnie w swoim 

życiu. Moje życie jest moim przesłaniem. Niektórzy ludzie mogą 

mnie nienawidzić i krytykować, ale ja nie będę nikogo 

nienawidził ani krytykował. Gdy wcielisz w życie tę zasadę, 

też możesz dotrzeć do boskości, którą jest Sai Baba. 

– Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 

 

Tłum. Grzegorz Leończuk, Bogusław Posmyk 


