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AWATAR WANI  

 

 

 

Sai jest najwyższym nauczycielem 

 

Zasłużcie na miłość Boga 

 

Bóg jest wiecznym świadkiem, ale boskość została dziś zapomniana. Człowiek podąża 

za tym, co niepotrzebne, krótkotrwałe i doczesne.  

Rób wszystko, by zadowolić Boga  

Kto jest blisko Boga? Blisko Boga jest ten, kto trzyma się nakazów Boga i przejawia 

boskie cechy. Prawdziwą istotą ludzką jest ten, kto ma pełną wiarę w Boga. Co znaczy 

manawa (człowiek)? Manawę określa się też słowem manisi - ma-ni-si, które znaczy, że 

człowiek jest ucieleśnieniem miłości. Jednak jeśli odwrócimy te trzy litery, wówczas 

mamy: si ni ma. [ang. cinema - kino]. Człowiek stał się dziś podobny do kina. Zniknął 

człowiek, pojawiło się kino. W kinie ludzie sztucznie płaczą, śmieją się też sztucznie. 

Narodziny, śmierć, szczęście –w kinie wszystko jest sztuczne. Nie idź sztuczną drogą życia; 

podążaj za Bogiem. Jeśli idziesz za nakazami Boga, wszystko inne też pójdzie tą drogą. 

Jeśli ma się w ręku złoto, można mieć dowolne ozdoby, jakie tylko się chce. Bez złota 

nie będzie ozdób.  

Modlisz się: „Chcę łaski, chcę błogosławieństwa, chcę miłości”. To są sztuczne słowa. 

To tylko dekoracja. Co jest prawdziwym złotem? Prawdziwym złotem jest modlitwa, 

gdy mówisz: „Chcę Ciebie, chcę Ciebie, chcę Boga”. Jeśli jest Bóg, wówczas jest wszystko. 

Jeśli nie ma Boga, nie ma niczego. Wtedy wszystko jest niczym. Wszystko to, co doczesne 

i czego pragniesz, jest niczym. Słuchanie, doświadczanie i poczucie szczęścia – wszystko 

to jest niczym. Błogością jest to, czego się nie słyszy, czego się nie widzi, czego się nie 

robi i to, czego się nie zapomina. Nie prowadźcie sztucznego życia. Idźcie za prawdą i 

doznawajcie boskiej miłości. Miłość jest Bogiem. Żyjcie w miłości. Jak rozwijać tę 

miłość? 

Zaczynaj dzień z miłością, 

napełniaj dzień miłością, 
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spędzaj dzień z miłością, 

zakończ dzień miłością. 

To jest droga do Boga. 

Ale jak my zaczynamy dzień? Zaczynamy dzień smutkiem, zaś kończymy 

zmartwieniem. Napoleon mawiał: „Bądź czysty, a za tym pójdzie reszta”. Napoleon 

panował nad umysłem. Gdy panuje się nad umysłem, wszelka praca przekształca się w 

nabożeństwo. Wykonuj dowolną pracę. Rób, cokolwiek chcesz. Chodź do biura, prowadź 

firmę, ucz się albo służ. Wszystko należy robić tak, by sprawić przyjemność Bogu.  

Jak możesz doświadczyć Boga? Boga możesz doświadczyć, gdy rozpoznajesz Go jako 

jedynego wykonawcę. Błędem jest mówienie, że to ty wykonujesz pracę. Przypuśćmy, 

że masz zamiar zbudować dom. Czy ta myśl nie wypłynęła z twojego serca? Tak, 

wypłynęła z twojego serca. Gdzie jest serce? Mieszkańcem wszystkich serc jest Bóg. 

Wszystko, co pochodzi z serca, jest boskie. Ty nie jesteś wykonawcą. Wykonawcą jest 

Bóg. Jednak dzisiaj człowiek nie uznaje tej prawdy.  

Graj właściwą rolę w przedstawieniu życia 

Masz w ręku jabłko. Chcesz je zjeść. Czy jesz po to, by zadowolić to jabłko? Nie. Jesz 

dla własnego zadowolenia. Twój znajomy ma dziecko. Kochasz to dziecko. Czy robisz to 

dla tego dziecka? Nie – dla własnego zadowolenia. A zatem wszelką pracę wykonujesz, 

aby zadowolić siebie, a nie dla zadowolenia umysłu, ciała czy zmysłów.  

Lekarz trzyma nóż. Przeprowadza operację. Czy wykonał ją nóż? Nie, to lekarz. Nóż 

jest narzędziem, ciało jest narzędziem, umysł jest narzędziem, intelekt też jest 

narzędziem. Wszystko to są narzędzia – ciało, umysł i intelekt.  

Masz wielkie szczęście, że możesz odgrywać rolę w przedstawieniu, jakie przygotował 

Bóg. On sam przydziela role drogą doboru (selekcji). Dzisiaj w życiu doczesnym nie ma 

doboru. Zamiast doboru jest wybór. Dobór pochodzi z serca, a wybór z umysłu. Wiesz, 

co dzieje się w czasie wyborów? Nie jesteś kandydatem, którego dobrał Bóg, a mimo to 

wygrywasz wybory. Jak? Dajesz banknot i dostajesz głos. Takie są wybory. Zatem ważny 

jest dobór, a nie wybór. W czasie doboru Bóg jest w was w formie sumienia.  

Zostaliście dobrani przez Boga. Macie przywilej, że możecie Go słuchać i podążać za 

Jego nakazami. To prawdziwe szczęście. To prawdziwe ludzkie życie. To cel ludzkiego 

życia. Ważna jest miłość. Nic na tym świecie nie przewyższa miłości. Wartość miłości 

jest niezrównana. Wszystko jest miłością. Żyjcie w miłości.  

Dlatego bądźcie szczęśliwi, służcie i oddawajcie cześć Bogu. Wówczas dotrzecie do 

wiecznej błogości, która jest zawsze świeża i nowa. Zawsze się uśmiechajcie. Nikt nie 

powinien robić kwaśnej winy, bo Swami jest bardzo zadowolony, gdy widzi 
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uśmiechnięte twarze. Są dwa rodzaje śmiechu. Jeden to hasan, a drugi to prahasan. 

Hasan to uśmiech. Prahasan to głośny śmiech, taki jak w kinie. Nie śmiejcie się głośno. 

Co jest językiem Boga? Językiem Boga jest cisza. Miejcie czyste serca i bądźcie stali w 

oddaniu. Spędzajcie życie z uśmiechem.  

Gdy serce jest pełne miłości, mowa będzie pełna słodyczy. Kobiety śpiewały: „O, 

Panie! Jesteś najsłodszy ze wszystkiego”. Słodyczy odkrytej w Bogu nie ma nigdzie 

indziej. Patrzenie na Niego jest słodkie, słuchanie Go jest słodkie, jest On najsłodszy ze 

wszystkich słodyczy. Ci, którzy poznali słodycz Boga, będą szczęśliwi. Tak więc coraz 

bardziej rozwijaj miłość do Boga. Samo słuchanie przemówień i czytanie świętych 

tekstów to za mało. Wszystko, co czytasz i słyszysz, wcielaj w życie. Inaczej cała nauka 

będzie bezwartościowa. Sadhana bez praktyki nic ci nie da. Powtarzasz imię Boga, 

medytujesz, śpiewasz bhadżany i wykonujesz wszelkie działania za pomocą swego ciała. 

Zatem miłość powinna przejawiać się w twoim ciele i z niego emanować. 

W kubku jest woda. Bez niego nie można trzymać wody. Ciało jest jak ten kubek. 

Napełniaj go wodą boskiej miłości. Napełniaj serce miłością. Wtedy wypłynie z niego 

jedynie miłość. Oddanie oznacza czystą miłość. Taka miłość przynosi błogość. 

Dżajadewa mówił: 

O języku, znawco smaku! Jesteś bardzo święty. 

Mów prawdę w jak najprzyjemniejszy sposób. 

Nieustannie śpiewaj boskie imiona Gowinda, Madhawa i Damodhara. 

To twój najważniejszy obowiązek. 

Język porusza się między zębami bez szkody. 

Podobnie, dobrze jest, gdy człowiek, 

który żyje w społeczeństwie, 

postępuje rozważnie i ostrożnie. 

Nie zapominaj tych słów mądrości. 

Język akceptuje to, co słodkie, natomiast odrzuca to, co gorzkie. Rozróżnia między 

dobrym a złym. Przyjmuje wszystko, co dobre. Odrzuca wszystko, co złe. Mało tego – 

język jest też święty! Nie wychodzi na zewnątrz i nikogo nie odwiedza. Nie opuszcza 

swojego miejsca, jak niektórzy ludzie chodzący od domu do domu niczym szczury i koty. 

Używaj języka do słodkiej mowy. Nie mów kłamstw ani nie krytykuj. Niech imię Boga 

tańczy na twoim języku. Język jest jak nartaki (tancerz). Ciągle tańczy. Czy można 

zapanować nad nartakim? Gdy przestawisz litery w słowie nartaki, powstanie słowo 

kirtana (śpiewanie chwały Boga). Nieustannie śpiewaj chwałę Boga swym językiem.  

Bóg i oddany wielbiciel są jednością  

Uświęcaj język przez wypowiadanie jedynie słodkich i prawdziwych słów. Wykonuj 
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kirtan, śpiewaj bhadżany, rób to z miłością i błogością – nie tylko językiem, ale całym 

sercem. Twój śpiew nie powinien być wymuszony, lecz płynąć prosto ze źródła, jakim 

jest serce. To rola, jaką masz odgrywać w tym przedstawieniu życia. Tylko wtedy 

zdobędziesz dobre imię. Ludzie nazwą cię bardzo dobrym aktorem. Ale dobre imię u 

ludzi nie wystarczy. Musisz zdobyć dobre imię u Boga. Jeśli Bóg cię nie zaakceptuje, 

świat również cię nie zaakceptuje. Jeśli Bóg cię nie zaakceptuje, staniesz się 

bezwartościowy. Miłość Boga jest niezmierna, bo jest On Boską Matką. Zasłuż sobie na 

miłość Boga. Jak zdobyć tę boską miłość? Miłość Boga zdobędziesz, jeśli będziesz 

przestrzegał boskich nakazów i przykładnie się prowadził. Wtedy Bóg podda się tobie.  

Bóg stwarza wielbiciela, lecz wielbiciel również stwarza Boga, gdy wciąż o Nim 

pamięta. Zatem Bóg i wielbiciel są jednym. Bóg ma moce stwórcze, ale ma je również 

wielbiciel. Bez Boga nie może być wielbiciela. Jeśli nie ma wielbiciela, Bóg nie ma 

wartości. Bez Boga wartości nie ma wielbiciel. Jedność Boga i wielbiciela uszlachetnia 

ludzkie cechy i dowodzi tego, że Bóg i wielbiciel są jednym. Dzisiaj odbiera się świętość 

tej świętej prawdzie. 

Skoro urodziłeś się jako manawa (człowiek), powinieneś zakończyć życie jako 

Madhawa (Bóg). Nikt nie powinien umierać jako człowiek. Przy narodzinach krzyczymy 

koham, koham, koham (kim ja jestem?). W godzinie śmierci powinniśmy mówić Soham, 

Soham, Soham (jestem Tym). Jeśli siedzisz na sali egzaminacyjnej przez cały czas i czytasz 

kartkę z pytaniami, to kiedy na nie odpowiesz? Jakiego wyniku oczekujesz? Uzyskasz 

wynik równy zeru. Naucz się odpowiedzi, zanim twój czas na ziemi dobiegnie końca, 

tak abyś zdał ten egzamin. Wtedy otrzymasz stopień naukowy. Jeśli zdasz, Bóg powie: 

„Jesteś mój”. Gdy Bóg to powie, będzie to twoim największym szczęściem. Zapewnij 

sobie to szczęście. Aby tak się stało, musisz stale myśleć o Bogu.  

(Bhagawan zakończył dyskurs bhadżanem „Prema mudita manase kaho Rama Rama 

Ram…”) 

(Ciąg dalszy z poprzedniego numeru) 

– Boskie orędzie Bhagawana wygłoszony w Sai Śruti w Kodaikanal 6 kwietnia 1996 roku 
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Boskość przenika wszelkie postacie 
 

Przesłanie Bhagawana na Boże Narodzenie 

 

Ujrzyj Boga w boskim stworzeniu 

  

Ucieleśnienia miłości!  

Satjam brujat, prijam brujat, na brujat satjam aprijam – mówcie prawdę, mówcie 

łagodnie i nie mówcie nieprzyjemnej prawdy. Te trzy zalecenia odpowiadają kolejno 

moralnym, szlachetnym i duchowym wartościom. Człowiek stanowi połączenie tych 

trzech wartości. Ocean nie może istnieć bez fal. Bez promieni nie może być słońca. 

Podobnie, nie mając miłości nie można nazywać się istotą ludzką. Tym, czym fale są dla 

oceanu, a promienie dla słońca, tym miłość jest dla człowieka. Dlatego człowiek 

powinien wypełniać swoje życie miłością. Nie może nikogo nienawidzić ani stosować 

przemocy. Człowiek powinien napełnić swe serce współczuciem. Ten, kto ma daję 

(współczucie), ma również hridaję (serce). Ego i nieograniczone pragnienia są 

odpowiedzialne za złe cechy w człowieku. Ten, w kim dominuje ego, nie może mieć w 

swoim sercu współczucia. 

Jezus nauczał zasady jedności  

Nie należy prowadzić życia wypełnionego egoizmem i egocentryzmem. Trzeba 

pamiętać o sytuacji panującej w kraju i stosownie do niej postępować. Człowiek nie 

może prowadzić całkowicie niezależnego życia. Musi polegać na społeczeństwie. Prakriti 

(natura) jest połączeniem wjaszti (jednostki), samaszti (społeczeństwa), sriszti 

(stworzenia) i Parameszti (Boga). Wjaszti powinna służyć samaszti i starać się dostrzegać 

parameszti w sriszti. Jezus powiedział, że życie jednostki jest bezwartościowe, jeśli nie 

wypełnia ona swoich obowiązków wobec społeczeństwa. Gdzie jest jedność, tam jest i 

czystość. Gdzie jest czystość, tam jest boskość, gdzie jest boskość, tam jest błogość. Ludzie 

powinni rozpoznawać bliski i nierozerwalny związek, jaki istnieje między jednością, 

czystością i boskością.  

Kiedy Jezus przyszedł na świat, trzej arabscy królowie przybyli do niego, aby oddać 

mu cześć. Jeden z nich uważał, że dziecko będzie kochało Boga. Drugi powiedział, że 

będzie drogie Bogu, a trzeci stwierdził, że w istocie jest ono Bogiem. Opinie różnią się 

w zależności od osoby, skoro każdy człowiek jest inny od drugiego. Nasi przodkowie 
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dostrzegali jedność w różnorodności, natomiast człowiek współczesny będący pod 

wpływem epoki kali dzieli jedność na różnorodność.  

Według wedanty człowiek jest połączeniem bhutakaszy, czittakaszy i czidakaszy. 

Bhutakasza odpowiada ciału i wszystkiemu, co jest widoczne gołym okiem. Wszystko, 

co jest widoczne, musi zniknąć, co znaczy, że bhutakasza jest przemijająca i ulotna. 

Słońce, gwiazdy i Droga Mleczna, które znajdują się miliony mil od ziemi, również 

należą do bhutakaszy. Bhutakasza obejmuje wszystkie bhuty (żywioły) i żywe istoty. 

Tak rozległą bhutakaszę otacza czittakasza. Możecie bardzo dobrze wyobrazić sobie 

ogrom czittakaszy. Bhutakasza, składająca się ze słońca, gwiazd, rzek, oceanów itd., 

stanowi małą część czittakaszy. Być może zastanawiacie się, jak to jest możliwe. 

Wszystko, co widzicie, np. słońce, gwiazdy, oceany, góry, itd., odciska się w waszej 

czitcie. Podobnie, widzialny świat zawiera się w was jako mała cząstka. Bhutakasza i 

czittakasza odnoszą się odpowiednio do ciała i umysłu. Bhutakasza i czittakasza mają 

swoją swoją zasadniczą podstawę określaną w wedancie jako czidakasza. Czidakasza 

odpowiada atmie. Człowiek jest połączeniem tych trzech przestrzeni: bhutakaszy (ciała), 

czittakaszy (umysłu) i czidakaszy (atmy). Pierwsza odnosi się do tego, kim myślisz, że 

jesteś, druga do tego, kim inni myślą, że jesteś, a trzecia do tego, kim jesteś naprawdę. 

Natura człowieka jest nieskończona i nieśmiertelna. Takie ludzkie życie traktuje się z 

pogardą jako marne i ubogie. Ludzie zaprzeczają istnieniu atmy, ponieważ nie można jej 

dostrzec. Czidakasza symbolizuje atmę. Nie ma formy, jest niezmienna i wykracza poza 

czas i przestrzeń. Wedanta określa ją jako: nirgunam, nirandżanam, sanathana 

niketanam, nitja, śuddha, buddha, mukta, nirmala swarupinam – pozbawioną cech, 

czystą, ostateczne schronienie, wieczną, bez skazy, oświeconą, wolną, ucieleśnienie 

świętości. Bhutakasza odpowiada dżagratowi (stanowi jawy), czittakasza odnosi się do 

swapny (stanu snu), a czidakasza do suszupti (stanu snu głębokiego). W czidakaszy 

doświadcza się tylko błogości. To zrozumiałe z uwagi na fakt, że jeśli dobrze śpicie w 

nocy, doświadczacie spokoju.  

Jeśli mówisz: „To jest moje ciało i mój umysł”, znaczy to, że różnisz się od nich. W 

rzeczywistości jesteś ich panem (atmą). Zapanuj nad swoim umysłem i bądź panem 

umysłu. Jak człowiek, będąc panem wszystkiego, może uważać się za nieznaczącego i 

słabego? Prawdziwą postacią człowieka jest czidakasza. Bhutakasza, czittakasza i 

czidakasza odpowiadają pratjakszy (percepcji bezpośredniej), parokszy (percepcji 

pośredniej) i pawitrze (świętemu spojrzeniu). Czidakasza wykracza poza nazwę i formę. 

Opisuje się ją jako śabda brahmamaji, czaraczaramaji, dżjotirmaji, wangmaji, 

nitjanandamaji, paratparamaji, majamaji i śrimaji – Bóg jest ucieleśnieniem dźwięku, 

ruchu i bezruchu, światła, mowy, wiecznej błogości, najwyższej doskonałości, iluzji i 

bogactwa.  
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Atma wykracza poza ograniczenia formy. Budda i Jezus podejmowali takie same 

wysiłki, aby dostąpić wizji atmy. Budda uświadomił sobie, że nazwy, formy i fizyczne 

związki są przemijające. Mówił, że nie należy ulegać ich złudzeniu. Jad driszjam 

thannasjam – wszystko, co jest widzialne, musi zginąć. Studiował różne święte teksty i 

spotykał się z wieloma uczonymi, lecz nie był zadowolony. Ostatecznie doszedł do 

wniosku, że człowiek może osiągnąć nirwanę wyłącznie dzięki robieniu właściwego 

użytku z pięciu zmysłów. Żadna praktyka duchowa nie przyniesie pożądanego rezultatu, 

jeśli źle wykorzystuje się zmysły. Miejcie święte postrzeganie. Wypowiadajcie dobre 

słowa. Słuchajcie tylko tego, co dobre. Miejcie szlachetne myśli. Nie ma lepszej praktyki 

duchowej. Taka była nauka Buddy. Tego samego nauczał Jezus.  

Rybacy chcieli, aby Jezus spełniał ich doczesne pragnienia. Piotr chciał łowić więcej 

ryb. Ostatecznie jednak uświadomił sobie marność ziemskich pragnień. Za sprawą nauk 

Jezusa zapragnął wyjść poza poziom ciała i umysłu. Jezus powiedział rybakom, aby 

porzucili nienawiść, kochali wszystkich i wszystkim służyli. Namawiał ich, aby rozwijali 

wiarę w zasadę jedności. Wielu uczniów Jezusa interpretowało jego nauki na swój 

sposób.  

Gdy Jezus został ukrzyżowany, usłyszał z nieba głos: „Wszyscy są jednym, mój drogi 

synu, bądź taki jak wszyscy”. Kiedy matka Maria, zalewała się łzami, Jezus powiedział 

jej: „Śmierć jest szatą życia”. Śmierć jest jak zmiana szaty. Czy widzieliście kogoś, kto 

codziennie nosi to samo ubranie? Tak jak zmieniacie ubranie każdego dnia, tak i 

przybieracie nowe ciało w czasie kolejnych narodzin. Ciału towarzyszy śmierć, a nie 

zasada życia. Duch jest nieśmiertelny i niedwoisty. Jezus powiedział: „Uświadomienie 

sobie niedwoistej natury ducha jest prawdziwą mądrością”. Adwajta darszanam 

dżnianam – dostrzeganie jednego bez drugiego to prawdziwa mądrość. Ekam ewa 

adwitijam brahma – Bóg jest jednym bez drugiego. Człowiek przypisuje Bogu imiona i 

formy z powodu swoich doczesnych uczuć i zewnętrznych skłonności (prawritti). 

Zrozumcie jedność atmy  

W rzeczywistości, jest tylko jeden Bóg. W naszych bhadżanach śpiewamy: Ek prabhu 

ke anek nam – jeden Bóg ma wiele imion. Porzućcie przywiązanie do ciała. Dopiero 

wtedy rozwiniecie przywiązanie do atmy. Ponieważ posiadacie ciało fizyczne, musicie 

sumiennie wypełniać swoje obowiązki. Nie dajcie się jednak zwieść poczuciu, że to 

trwały stan. Wszystkie fizyczne związki są jak przemijające chmury i podlegają 

zmianom. Jedynie prawda pozostaje niezmienna. To jest czidakasza, zasada atmy.  

Matka miała czterech synów. Pierwszy syn poprosił ją o czerwony sok, drugi – o 

zielony, trzeci – o czarny, a czwarty chciał się napić białego soku. Cóż miała począć? Była 

inteligentną kobietą, więc wlała ten sam sok do czerwonej, zielonej, czarnej i białej 

szklanki, aby sprawić radość synom. Nasze ciała są jak te szklanki. Nie powinniśmy 
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oceniać różnic w naszych ciałach. Musimy uświadomić sobie jedność obecnego w nich 

ducha. Szklanki i kolory mogą się różnić, ale sok (atma) jest w nich wszystkich taki sam. 

Pewnego dnia ciało musi umrzeć. Jeśli jesteście do niego przywiązani, będziecie musieli 

zmierzyć się z cierpieniem. Aby osiągnąć nieśmiertelność i doświadczyć błogości, musicie 

wyjść poza nazwy i formy. Dopóki macie ciało, musicie o nie dbać. Jednak nie 

powinniście nadmiernie się do niego przywiązywać ani się o nie martwić. Podstawową 

przyczyną zmartwień jest niewiedza. To, co musi się stać, i tak się stanie. Dlatego nigdy 

nie pozwalajcie sobie na zmartwienia. Rozwijajcie wiarę w zasadę atmy. To była 

najważniejsza nauka Jezusa.  

Jednym z dwunastu uczniów Jezusa był Mateusz – poborca podatków, który z uwagi 

na swoją profesję często spotykał się z rybakami. Każdego dnia Jezus przekazywał 

rybakom święte nauki. Mateusz notował wszystkie jego nauki, co zapisał w Biblii. 

Później wielu innych pisało Biblię na podstawie swoich własnych odczuć. Jezus nigdy 

nie powiedział, że jest Bogiem czy Panem. Zawsze zwracał się do Boga jak do swojego 

Ojca. Wskazał drogę prowadzącą do doświadczenia jedności. Nigdy nie dopuszczał 

różnorodności. Zawsze mówił, że wszyscy są boscy.  

Jezus nigdy od samego początku nie powiedział, że jest Bogiem. Oznajmił tylko, że 

Bóg jest jego Ojcem. Nauczał ludzi, że jest tylko jeden Bóg i że wszyscy są jego dziećmi. 

Krytycy Jezusa złożyli na niego skargę u najwyższego kapłana. Kapłani wiedzieli, że 

Jezus mówi prawdę. Jednak nie poparli go, aby chronić swoją pozycję. Zapadła decyzja 

o ukrzyżowaniu Jezusa. Namiestnik wydał rozkazy, czego później żałował. Gdy Jezus 

zmartwychwstał, namiestnik zaczął głosić jego chwałę. 

Rzymianie nazywali Jezusa ‘persona’, co znaczy ‘pełen świętości’. Od tego słowa 

pochodzi angielskie słowo ‘person’ [osoba]. Oznacza to, że w każdym obecna jest 

boskość. Dlatego nazywam was ucieleśnieniem boskości. Ja i wy jesteśmy jednym. W 

każdym mieszka boski duch. Sama jaźń określana jest jako ‘persona’. Zasada życia nie 

istnieje bez boskości. Sarwata panipadam tat sarwatokszi siromukham, sarwata 

srutimaloke sarwamawrutja tisztati – rękami, stopami, oczami, głową, ustami i uszami 

przenikającymi wszystko, On przenika cały wszechświat. Bóg przenika wszystkie formy. 

Biblia i Koran zawierają wiele świętych nauk, lecz głupcy, którzy nie rozumieją ich nauk, 

obierają złą drogę.  

Ten, którego muzułmanie znają jako Allacha, 

chrześcijanie – jako Jehowę, 

wyznawcy Wisznu – jako lotosookiego Pana, 

śiwaici – jako Śambhu... 

niezależnie od tego, jak oddaje Mu się cześć, odpowiada z radością, 

obdarza łaską sławy i bogactwa, 
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zapewnia szczęście i radość. 

On jest jedyną, najwyższą jaźnią. 

Poznaj Go jako Paramatmę. 

Przypisujecie Bogu różne imiona i formy dla własnego zadowolenia, lecz w istocie 

Bóg jest jeden. Czy to Rama, Kriszna, Allach czy Jezus – wszystkie ich nauki służą 

wyzwoleniu człowieka. Żadna religia nie nakazuje stosować przemocy ani nikogo 

krzywdzić. Niektórzy źli ludzie błędnie interpretują święte nauki i popełniają 

niegodziwe czyny. Wszystkie szlachetne dusze nauczały świętych rzeczy. Mówiły: 

„Kochaj wszystkich”. Nie głosiły nienawiści. Bóg nigdy nikomu nie każe zabijać innych. 

Nikt nie ma prawa zabić drugiego człowieka, ponieważ we wszystkich jest obecna ta 

sama atma. W imię Boga ludzie popełniają potworne zbrodnie. Nie służy to nikomu.  

Kochajcie wszystkich, wszystkim służcie. 

Nie zawsze możecie pomóc, ale zawsze możecie mówić uprzejmie. 

Nie ma większego Boga niż miłość. 

Miłość jest Bogiem, Bóg jest miłością. Żyjcie w miłości. 

Wykorzeńcie złe cechy. Niegodziwi ludzie próbują przypisywać własną podłość 

Bogu. Jest to oznaka ignorancji. Nie zwracajcie uwagi na takich ludzi. Wierzcie w swoją 

własną jaźń. W przeciwnym razie nie będziecie kochali Boga. 

– Wybór z dyskursu Bhagawana wygłoszonego 25 grudnia 2001 roku.  

Tekst tłum. z: Przesłania na Boże Narodzenie, Stowarzyszenie Sathya Sai 2017  

 

 

Sprawozdanie 

Obchody 95. urodzin Bhagawana 

 

Pobożność i powaga cechowały obchody 95. urodzin awatara kalijugi, Bhagawana 

Śri Sathya Sai Baby. Poza innymi programami, tegoroczne obchody urodzin Bhagawana 

obejmowały specjalną Narajana Sewę, w ramach której 23 listopada, w święty dzień 

urodzin Bhagawana, w 199 wioskach, w 17 okręgach dystryktu Anantapur rozdano około 

sto tysięcy posiłków. 
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Z tej okazji całe miasteczko Prasanthi Nilajam przybrało świąteczny wygląd, 

ozdobione kolorowymi dekoracjami. Sai Kulwant Hall, w której odbywały się 

uroczystości urodzinowe, pięknie udekorowano ładnymi chorągiewkami, girlandami i 

innymi ozdobami. Poza tym Sai Kulwant Hall i Jadżur Mandir były rozświetlone 

wspaniałymi, nocnymi iluminacjami. 

Światowy Akhanda Bhadżan 

Akhanda Bhadżan jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Organizacji Sai, 

podczas którego wielbiciele ze wszystkich krajów, religii i ras łączą się i przez 24 godziny 

nieprzerwanie śpiewają chwałę Boga dla pokoju i harmonii na świecie. W tym roku 

wydarzenie to stało się tym bardziej znaczące, że rozpoczęło się 14 listopada, w pomyślny 

dzień święta Dipawali, które oznacza oświecenie wewnętrzne i zewnętrzne. Co więcej, 

był to wirtualny Akhanda Bhadżan, ponieważ członkowie ośrodków Sai w Indiach i na 

całym świecie śpiewali uduchowione bhadżany, w których mogli uczestniczyć wszyscy 

wielbiciele z całego świata za pośrednictwem transmisji na żywo. Akhanda Bhadżan 

rozpoczął się 14 listopada o godzinie 18.00, a zakończył się 15 listopada o godzinie 18.00 

dwoma bhadżanami „Gowinda Kriszna Dżej, Gopala Kriszna Dżej” i „Subramanjam 

Subramanjam”, które złotym głosem zaśpiewał Bhagawan Śri Sathya Sai Baba. 

Sri Sathya Sai Satjanarajana Wratam i Rathotsawam 

Obchody 95. urodzin Bhagawana rozpoczęły się w dniu 18 listopada od ceremonii Sri 

Sathya Sai Satjanarajana Wratam, a następnie Rathotsawam. Po ceremonii pudży w 

Bhajan Mandir, w procesji przy śpiewach mantr wedyjskich do Sai Kulwant Hall 

wprowadzono posąg Śri Sathya Sai Satjanarajany razem z posągami Ramy, Lakszmany, 

Sity i Hanumana, a także Wenugopali Swamiego i ustawiono je na ozdobionej 

platformie przed samadhi Bhagawana o godzinie 8.15. Później kapłani zaczęli odprawiać 

pudżę do posągu Śri Sathya Sai Satjanarajany przy akompaniamencie świętych pieśni 

wedyjskich. Po ceremonii oddawania czci posągowi Śri Sathya Sai Satjanarajany zaczęła 

się recytacja Śri Sathya Sai Astottharashata Namavali (108. imion Pana Sai). Historię 

życia Śri Sathya Sai Satjanarajany przedstawiono w sanskrycie, ze wstępem w języku 

angielskim. Pudża zakończyła się ceremonią arati. Było to pełne błogości doświadczenie 

dla wielbicieli, ponieważ uczestniczyli w pudży i usłyszeli historię życia ich ukochanego 

Śri Sathya Sai Satjanarajany. Pod koniec programu zaprezentowano książkę pt.: Sri 

Sathya Sai Sathyanarayana Wrata Kalpam”, którą skompilował Śri Vedanarayanan, a 

wydał dział publikacji Sri Sathya Sai Sadhana Trust. 

Gdy w Sai Kulwant Hall rozpoczęły się bhadżany, posagi Ramy, Lakszmany, Sity, 

Hanumana i Wenugopali Swamiego wyniesiono w procesji, którą prowadzili muzycy 

oraz grupy studentów śpiewających Wedy i bhadżany. Duże grupy wielbicieli dołączyły 
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do procesji przy bramie Gopuram, skąd udali się do Pedda Wenkama Radżu Kaljana 

Mandapam (grobowca rodziców Swamiego) w Puttaparthi. Mieszkańcy wsi w trakcie 

procesji oddawali cześć tym posągom. Na koniec o godzinie 10.20, w Sai Kulwant Hall 

wykonano arati.  

95. urodziny Bhagawana 

Uroczystość z okazji 95. urodzin Bhagawana odbyła się w barwnie udekorowanej i 

wspaniale oświetlonej Sai Kulwant Hall w dniu 23 listopada 2020 roku. Program 

rozpoczął się o godzinie 8.00 rano od świętych pieśni wedyjskich, po których Grupa 

Prasanthi Mandir Bhajan złożyła ofiarę muzyczną „Guru Wandana” (oddawanie czci 

guru) – wykonała utwory w języku hindi, telugu i angielskim u lotosowych stóp ich 

Sadguru Bhagawana Śri Sathya Sai Baby, aby wyrazić szacunek i wdzięczność. W 

programie muzycznym znalazły się m.in.: „Vada Nibhayenge Hum” (Spełnimy naszą 

obietnicę), „Dżej, Dżej Sai Ram, Dżej, Dżej Sai Ram”, „Pjare Sai Hamare” (Nasz ukochany 

Sai), „Happy Birthday to You”. Występ skończył się o godzinie 9.30 porywającym 

qawali „Sai ke darbar mein”. 

Po tej wzruszającej prezentacji muzycznej członek Sri Sathya Sai Central Trust, Śri S. 

S. Naganand mówił o głównych działaniach i inicjatywach trustu w latach 2019-2020. 

Przedstawił wzorową pracę, jaką wykonały instytucje edukacyjne, szpitale i organizacje 

sewy Śri Sathya Sai, a także statystyki ukazujące, jak instytucje te służą potrzebującym. 

Dla przykładu stwierdził, że w 2019 roku placówki medyczne działające w ramach Sri 

Sathya Sai Central Trust przyjęły blisko trzy miliony pacjentów. Wspomniał również o 

nowym muzeum multimedialnym powstającym w Whitefield (Bangalore) i nowym 

Centrum Kongresowym, które stanie w Prasanthi Nilajam. Wyrażając podziw dla pracy 

nowo utworzonego Centrum Mediów Sri Sathya Sai, Śri Naganand stwierdził, że 

transmituje ono różne programy 24 godziny na dobę. Poinformował również, że Sri 

Sathya Sai Central Trust proponuje utworzenie Światowej Rady Sri Sathya Sai, 

ponieważ odpowiedzialność trustu wzrosła, gdy ONZ nadała mu status doradcy 

specjalnego. Po przemówieniu Śri Nagananda zaprezentowano doroczne sprawozdanie 

Sri Sathya Sai Central Trust za lata 2019-2020. 

Następnie wielbiciele otrzymali błogosławieństwo, jakim był pouczający dyskurs 

Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. Podkreślając znaczenie mocy dharmy, Bhagawan 

podał przykłady mocy Ardżuny i Bhimy z Mahabharaty i powiedział, że pomimo swej 

mocy, zawsze trzymali się dharmy. Bhagawan powiedział, że człowiek musi przestrzegać 

dharmy, ponieważ jest to główna zasada życia. Wezwał wielbicieli, aby wcielali w życie 

nauki ze świętych tekstów, bo samo studiowanie świętych pism to za mało. Bhagawan 

zakończył swój dyskurs bhadżanem „Hari bhadżan bina sukha śanti nahin”. Następnie 

zaśpiewano bhadżany, które zakończyły się ofiarowaniem arati o godzinie 10.30. 



 
Sanathana Sarathi   Grudzień  2020 

 

15 
© Organizacja Sathya Sai w Polsce  
 

Procesja złotego rydwanu i Dżhula Mahotsawa 

Program wieczorny rozpoczął się procesją złotych rydwanów. Lśniący złoty rydwan 

z piękną fotografią Bhagawana o godzinie 17.00 wyruszył ze świątyni Ganeszy w 

procesji, którą prowadzili muzycy oraz grupy studentów śpiewających Wedy i 

bhadżany. Spora liczba wielbicieli dołączyła do tej wielkiej procesji, przestrzegając 

wszystkich zasad zachowania dystansu społecznego. Po okrążeniu terenu mandiru 

Prasanthi o godzinie 17.40 złoty rydwan dotarł do Sai Kulwant Hall, gdzie 

Bhagawanowi ofiarowano arati. 

Niedługo później zaczęła się Dżhula Mahotsawa. W tym celu przed samadhi 

Bhagawana w Sai Kulwant Hall ustawiono pięknie udekorowaną dżhulę (huśtawkę). 

Kiedy dżhula z piękną fotografią Bhagawana zaczęła się kołysać, grupa Prasanthi 

Mandir Bhajan złożyła swemu ukochanemu Swamiemu uduchowioną ofiarę muzyczną. 

Wśród pieśni, jakie zaśpiewali, znalazły się „Anandam tava darshanam” (Twój darszan 

daje błogość), „Mere to giridhara gopal doosro na koyi” (Nie mam innego schronienia 

niż Kriszna), „Madhura Mohana ghanashyama sundara Sai” (Kriszna jest pełen 

słodkiego uroku). Program zakończył się qawali „Sai tere naam ki”. Objaśnienia w 

języku angielskim między tymi pieśniami przydawały im bogactwa. Potem zaśpiewano 

bhadżany, które zakończyły się ceremonią arati o godzinie 19.20. Był to ostatni punkt 

programu chwalebnych obchodów 95. urodzin Bhagawana. 

 

 

Pielęgnuj dobre myśli i wypełniaj dobre czyny. Czasami ludzie 

pytają: „Tak, powinniśmy nauczyć się kochać wszystkich, ale 

co należy robić, jeśli inni nas nienawidzą, mimo że tak bardzo 

ich kochamy?”. Dlaczego miałbyś się przejmować, czy inni 

odwzajemniają twoją miłość, czy nie? Twoim obowiązkiem jest 

dopilnować, abyś nie zszedł z właściwej ścieżki. Jeśli ty też 

nienawidzisz, jak możesz twierdzić, że jesteś dobry? Staraj się 

mieć jak najlepszy wpływ na innych i ich zmieniać, ale nie 

przestawaj być dobrym. Podam swój własny przykład. Kocham 

wszystkich. Kocham nawet tych, którzy mnie nie kochają. 

Musimy dowiedzieć się, czy nasza miłość jest czysta, czy nie. 

- Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 
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Transformacja prowadzi nas  

do naszego prawdziwego domu 

Dr Ramesh M. Wadhwani 

 

Na jednym z pierwszych interview ze Swamim wykonałem padanamaskar, a później 

zapytałem z pokorą: „Swami, kiedy będę mógł tu wrócić?”. Wtedy usłyszałem 

nieoczekiwaną i bardzo głęboką odpowiedź! Swami powiedział zdecydowanym głosem: 

„Kiedy wychodzisz z domu matki, czy pytasz ją, kiedy możesz wrócić? Będę tu na ciebie 

czekał!”. Następnie oznajmił: „Nie stworzyłem tych instytucji dla siebie. Są przeznaczone 

dla was”. 

To wielkie szczęście urodzić się w czasie, gdy Pan Wszechświata narodził się pośród 

nas jako Bhagawan Śri Sathya Sai Baba. My, wielbiciele, jesteśmy wielce 

błogosławieni, że oddychaliśmy tym samym powietrzem co purnawatar i że 

otrzymaliśmy indywidualne przewodnictwo dzięki jego darszanowi, sparszanowi i 

sambaszanowi. W populacji liczącej ponad 6 miliardów ludzi tylko niewielki ułamek tej 

liczby miał przywilej poznać go, usłyszeć i zobaczyć. Żyjemy w jego czasach i mamy 

obowiązek mu służyć i przekazywać jego przesłanie. 

Misja Swamiego 

Pewnego dnia Swami rozmawiał na ganku mandiru z chłopcami z koledżu. Starszy 

wielbiciel, który tam był, mówił o misji Swamiego. Swami powiedział: „Moją jedyną 

misją jest pomóc wam uświadomić sobie, że jesteście Bogiem”. Jego wszystkie wielkie 

przedsięwzięcia – rozwój Organizacji Sri Sathya Sai Sewa, liczne projekty wodne, 

instytucje edukacyjne i założenie najnowocześniejszych szpitali – są nieistotne, biorąc 

pod uwagę jedyną misję, z jaką do nas przyszedł. Jego prawdziwą misją jest pomóc nam 

stać się doskonałymi istotami ludzkimi przez naszą stałą transformację. Instytucje, które 

stworzył Swami, są jedynie narzędziami sadhany, których wielbiciele mogą używać do 

transformacji duchowej. 

Niewątpliwie przemiana duchowa trwa przez wiele wcieleń. Jednak nasz prema 

swarupa powiedział, że jeśli tylko będziemy chcieli, to przeprowadzi nas przez ocean 

samsary (doczesności) w tym życiu. Gdy już jesteśmy mu głęboko oddani, on oczyszcza 

naszą drogę i z większym spokojem stawiamy czoła wyzwaniom życia. Swami daje nam 

niezwykłe doświadczenia dostosowane do naszego wyjątkowego duchowego i 

emocjonalnego DNA. Gdy stopniowo dostrajamy się do uniwersalnej świadomości, 

doświadczenia życiowe stają się chwilami naszej nauki i transformacji – w naturalny 
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sposób rozwijającej się z naszego wnętrza. Pozwólcie, że podzielę się z wami kilkoma 

osobistymi doświadczeniami z własnego przebudzenia. 

Swami odpowiada na modlitwę mojej żony 

Pewnego czwartkowego popołudnia jesienią 1978 roku wyjechałem do Bostonu na 

rozmowę kwalifikacyjną. Moja żona Sunita i jej przyjaciel odwiedzili lokalne centrum 

Sai Baby w St. Louis, gdzie tak się modliła: „Słyszę, że jesteś Bogiem i spełniasz życzenia 

wszystkich. Mój mąż stracił pracę cztery miesiące temu i od tego czasu jej szuka. 

Uwierzę, że jesteś Bogiem, jeśli wkrótce znajdziesz dla niego pracę”. 

Gdy wróciłem do St. Louis, Sunita opowiedziała o swoim pełnym błogości wieczorze, 

gdy słuchała bhadżanów Sai w miejscowym ośrodku. Skończyła też czytać książkę 

Howarda Murpheta „Człowiek cudów” i zachęcała mnie, abym ją przeczytał. W 

następny czwartek zabrała mnie do centrum Sai. Gdy tam wszedłem, sam widok obrazu 

Śri Sathya Sai Baby na ołtarzu spowodował, że ciarki przeszły mi po plecach. 

Natychmiast wewnętrzny głos powiedział mi: „Odnalazłeś Boga”. W głębi duszy 

wiedziałem, że nie potrzebuję dowodów ani żadnych pytań, na które trzeba 

odpowiedzieć. Dla mnie to objawienie było jedynym dowodem, jakiego 

potrzebowałem. Ta chwila wywołała we mnie spontaniczne przebudzenie. Po pełnym 

błogości wieczorze w centrum Sai wracaliśmy do domu i w samochodzie poczuliśmy 

silny zapach jaśminu. Gdy weszliśmy do naszej rezydencji, poczuliśmy w całym domu 

jeszcze mocniejszy zapach kwiatów. Później dowiedzieliśmy się, że to niezwykłe 

doświadczenie uważa się za znak obecności Baby. 

Po tym magicznym wieczorze Sunita nie wspomniała o swojej modlitwie wzywającej 

Babę do znalezienia mi pracy. Ale w każdy czwartek, przez dziewięć tygodni 

otrzymywałem pocztą oferty pracy. Wszystkie dziewięć propozycji pochodziło od 

największych amerykańskich firm z listy rankingowej Fortune 1000, rozsianych po 

całych Stanach Zjednoczonych. Było to rzeczywiście niewiarygodne! Cudem jest to, jak 

ukryta ręka Swamiego wykonywała strategicznie wszystkie posunięcia, abym znalazł 

pracę – wysyłanie ofert do niezwiązanych ze sobą firm, planowanie ich przysłania w 

każdy czwartek. Przypominam że to wszystko było jego błogosławieństwem w 

odpowiedzi na modlitwę Sunity. To przełomowe wydarzenie zapoczątkowało naszą 

podróż duchową. Natychmiast powitaliśmy Babę w naszej rodzinie jako naszego Boga, 

naszego Guru, nasze wszystko... 

Jedenaście lat corocznej pielgrzymki 

Wkrótce, pod koniec 1978 roku, wybraliśmy się w podróż do Indii, aby wyrazić naszą 

wdzięczność Babie i otrzymać jego błogosławieństwo przed rozpoczęciem mojej nowej 

pracy w GE. Na naszym pierwszym darszanie Swami wziął mój list, pobłogosławił i 
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podpisał książkę, którą czytałem. Następnie od niechcenia zapytał mnie: „Skąd jesteś?”. 

Odpowiedziałem: „Z Saint Louis, Babo”. Skinął głową, spojrzał mi w oczy, uśmiechnął 

się, powiedział „bardzo szczęśliwy” i odszedł! Bardzo mnie to zaintrygowało. Przyjąłem 

go jako mojego Boga. Zacząłem się zastanawiać: „On to wszystko wie. Skąd więc to 

pytanie?”. 

Wróciłem w 1980 roku i Swami ponownie zadał mi to samo pytanie. Po namyśle 

postanowiłem zwrócić się do wyższego urzędnika trustu, który powiedział, że codziennie 

przychodzą tu tysiące ludzi i tylko nieliczni szczęśliwcy mają okazję przebywać z Babą – 

ciesz się, że Swami z tobą rozmawiał. To była szczera rada, więc byłem zadowolony. 

Jednak powtarzało się to przez kilka następnych lat i byłem coraz bardziej zakłopotany. 

Pewnego dnia w 1986 roku, gdy szukałem odpowiedzi na tę zagadkę, otworzyłem 

przypadkową stronę w nowo zakupionej książce. Mój wzrok zatrzymał się na słowach, 

które precyzyjnie odpowiadały na to trudne pytanie. Dowiedziałem się, że pytanie 

Swamiego: „Skąd pochodzisz”, jest pytaniem duchowym, które często zadaje studentom. 

Swami nie pyta o nasz adres fizyczny, ale raczej zachęca nas do poszukiwania swego 

prawdziwego pochodzenia, tego, że pochodzimy od Boga. Z odrobiną ego powiedziałem 

sobie: „Teraz wiem lepiej, jak odpowiedzieć Babie na naszym następnym spotkaniu!”. 

Boska wola była taka, że Baba pozwolił mi kontemplować tę sprawę i nie zaprosił 

mnie ponownie przez kilka następnych lat. Jednak łaskawie pozwolił mi na kontakt z 

władzami uniwersytetu i zaangażowanie się w małe projekty sewy, stosownie do moich 

umiejętności zawodowych. W 1989 roku mój syn i ja siedzieliśmy w pierwszym rzędzie 

przy zewnętrznym przejściu. Tego dnia Swami łagodnie podszedł do nas, zatrzymał się, 

aby przyjąć nasze listy i łaskawie udzielił nam padanamaskaru. Gdy spojrzeliśmy na 

niego, zapytał: „Skąd jesteś?”. Odpowiedziałem natychmiast: „Baba, z Shelton, w 

Connecticut”. Uśmiechnął się i powiedział: „Bardzo szczęśliwy”, po czym odszedł! Mój 

syn od razu zauważył mój błąd i powiedział: „Tato, popełniłeś ten sam błąd. Miałeś 

powiedzieć – Babo, pochodzę od Ciebie!”. Miałem mętlik w głowie. W ciszy modliłem 

się: „Babo, nie jestem jeszcze gotowy, proszę wybacz mi i prowadź mnie!”. Matka Sai 

ma nieskończoną cierpliwość, uczy każde dziecko w jego własnym tempie, bez 

pośpiechu i z nikogo nie rezygnuje. To jest zadanie, które wziął na siebie awatar. 

Przez wiele lat nie mieliśmy osobistych spotkań ze Swamim, ale nadal regularnie,  

całą rodziną podróżowaliśmy do Puttaparthi. Jednak otrzymaliśmy wiele bliskich, 

pięknych i pełnych miłości darszanów, w czasie których Swami mówił do nas, gdy 

przechodził obok. Te chwile sprawiły nam wielką radość. Cieszyliśmy się, że przyjmował 

nasze listy i kierował naszym „rodzinnym statkiem” z delikatną, czułą i pełną miłości 

troską. 

W dniu 7 marca były moje urodziny. Siedziałem w pierwszym rzędzie na darszanie, 
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trzymając tackę urodzinową. Swami z wdziękiem podszedł do mnie. Podniosłem się na 

kolana z tacką w dłoni, a on pobłogosławił ją i z miłością zapewnił mi urodzinowy 

padanamaskar. Byłem w błogostanie. Gdy już miałem usiąść, zapytał: „Skąd jesteś?”. 

Zanim zdążyłem odpowiedzieć, Baba odszedł już kawałek, zapewne przewidując, co 

powiem! Odpowiedziałem: „Babo, od Ciebie!”. Szybko się odwrócił, spojrzał na mnie 

ostro i zapytał ze zdumieniem: „Co?”. Powtórzyłem: „Babo od Ciebie”. Skinął głową, 

powiedział „go” (idź) i kontynuował darszan. Poczułem zawroty głowy i ogarnął mnie 

ogromny smutek. Co takiego zrobiłem, że tak bardzo go zbulwersowałem? Byłem 

zdenerwowany i bliski emocjonalnego załamania, ponieważ dla mnie „idź” z ostrym 

spojrzeniem oznaczało „Wynoś się, zanim zostaniesz wyrzucony!”. W tym momencie 

miły dżentelmen siedzący obok mnie zapytał: „Dlaczego wciąż siedzisz? Swami wezwał 

cię na interview!”. Przez chwilę byłem oszołomiony, po czym szybko zerwałem się na 

równe nogi i ruszyłem w kierunku werandy, gdzie zebrało się już kilku wielbicieli 

spragnionych rozmowy z naszym Panem. 

Moje pierwsze interview  

Nie znając zasad obowiązujących na interview, cicho poszedłem za grupą wielbicieli 

do pokoju rozmów i usiadłem przy drzwiach. Baba wszedł i usiadł na fotelu na drugim 

końcu pokoju, spojrzał prosto na mnie i zapytał: „Skąd jesteś?”. Powtórzyłem: „Swami, 

od Ciebie!”. Następnie powiedział coś w języku telugu, co wywołało wielki śmiech! 

Wiedziałem, że to żart, lecz myślałem, że mogłem powiedzieć coś niestosownego. Reszta 

spotkania odbywała się w języku telugu. Równie dobrze mogłaby być to łacina lub 

francuski. Niemniej jednak byłem bardzo szczęśliwy! Przebywałem w towarzystwie 

Boga i przez całą godzinę wpatrywałem się w niego pogrążony w transie pełnym 

błogości. Gdy rozmowa dobiegała końca, współczujący Pan zlitował się nade mną i 

zawołał mnie, abym podszedł. Skorzystałem z okazji i pocałowałem jego lotosowe 

stopy. Potem ukląkłem obok, z rękami złożonymi do modlitwy. Zapytał mnie: „Jak masz 

na imię”? „Swami, Ramesh” – odparłem. Następnie zapytał mnie, czy znam znaczenie 

imienia Ramesz. Odpowiedziałem, że nie znam. Swami wyjaśnił, że słowo Ramesz 

składa się z trzech sylab Ra + me + esh, „Ra” to Ramata, co znaczy w pełni 

zaangażowany i w błogości; „Ra + ja” oznacza kogoś, kto zawsze zajmuje się czymś 

estetycznym, a „Esh” – Iśwarę. Dlatego Ramesz to ten, kto jest zawsze w błogości i 

zatopiony w Iśwarze (Bogu). 

Ledwie Baba skończył wyjaśnienia, a jego ręka wykonała kolisty ruch i 

zmaterializowała wspaniały pierścień z 18. kolorowymi kamieniami szlachetnymi i z 

lingą Pana Śiwy wysadzaną kamieniami. Następnie Baba pokazał pierścień innym 

wielbicielom, wskazując szczegóły lingi, która symbolizuje Iśwarę. Wszystkich obecnych 

urzekło piękno i misterne detale pierścienia. Swami delikatnie wsunął go na mój palec 
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serdeczny. Było to ważne urodzinowe doświadczenie z Bogiem, zakończone lekcją 

duchową, po której na został mi na pamiątkę piękny pierścień. Na tym jednak historia 

się nie kończy. 

Ilekroć Swami daje cokolwiek, jego dar zawsze ma głębsze znaczenie, które tylko ty 

zrozumiesz. Bóg wie wszystko o każdym z nas i uwielbia nam o tym przypominać. W 

moim przypadku potwierdził, ze wie o codziennym wielbieniu Pana Śiwy, co 

praktykowałem od 30. lat i zachęcił mnie do tego. Ponadto po cichu przypomniał mi, 

abym wielbił go jako Pana Śiwę. Gdy wiele lat temu wyjechałem z Indii, aby 

kontynuować studia w Stanach Zjednoczonych, kapłan z naszej lokalnej świątyni 

podarował mi piękną Śiwalingę. Polecił mi zabrać ją za granicę i codziennie oddawać 

jej cześć. Nie wiedziałem, że moim przeznaczeniem jest spotkanie pełnej inkarnacji Boga, 

która wzmocni moją wiarę w Pana Śiwę. 

Służenie Swamiemu w jego instytucjach 

Miłość i współczucie Swamiego dla wszystkich istot żywych jest nie do pojęcia. Przez 

całe życie Swami zawsze rozdawał wiele klejnotów i pozostawił je dla dobra ludzkości 

i dla swoich wielbicieli jako swoje dziedzictwo. W ramach jego szerokiej spuścizny 

najważniejszymi klejnotami są jego boskie instytucje, które założył, zbudował i 

niestrudzenie nimi kierował. 

Na jednym z pierwszych interview ze Swamim wykonałem padanamaskar, a później 

zapytałem z pokorą: „Swami, kiedy będę mógł tu wrócić?”. Wtedy usłyszałem 

nieoczekiwaną i bardzo głęboką odpowiedź! Swami powiedział zdecydowanym głosem: 

„Kiedy wychodzisz z domu matki, czy pytasz ją, kiedy możesz wrócić? Będę tu na ciebie 

czekał!”. Następnie oznajmił: „Nie stworzyłem tych instytucji dla siebie. Są przeznaczone 

dla was”. 

Z czasem uświadomiłem sobie, że Swami stworzył te instytucje jako narzędzia, dzięki 

którym jego wielbiciele mogą służyć Bogu i uświęcać życie. Od każdego z nas zależy, 

czy znajdzie swoje miejsce w jego misji, wykorzystując swoje możliwości. 

Był to przełomowy moment w moim życiu, gdy Swami stwierdził, że zbudował te 

instytucje dla nas. Przełożyłem jego słowa na praktykę i zmieniłem swoje życie dzięki 

bezinteresownej służbie w jego instytucjach. Dzisiaj wiem, że każdy akt służby, w którą 

jestem zaangażowany, jest przeznaczony wyłącznie dla Boga. Sewa stała się pełnym czci 

aktem oddania. Dzięki łasce Swamiego sewa jest ważną częścią sadhany w naszej 

rodzinie wykonywanej za pośrednictwem trustu Prasanthi Trust powołanego do 

realizacji projektów humanitarnych. Swami nazwał i pobłogosławił Prasanthi Trust na 

interview w listopadzie 1992 roku, gdy udzielił nam indywidualnych wskazówek i 

zatwierdził pięciu pierwszych członków trustu oraz regulamin. 
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Pouczająca sewa wykonywana w instytucjach Swamiego 

Musimy uświadomić sobie, że służba jest praktyką duchową, która wymaga 

dyscypliny, oddania, poddania, nieprzywiązania i pokory. Dlatego musimy przedkładać 

dobro innych nad własne. Gdy to zrobimy, nasza transformacja duchowa stopniowo 

przejdzie w tryb autopilota, nawet bez naszej świadomości. W rezultacie świadomie 

staniemy się powiernikami powierzonego nam majątku! Powiernictwo zdejmuje z nas 

ciężar posiadania i ciężar ego. W konsekwencji pozbywamy się przywiązań i sadhana 

sewy staje się bardzo łatwa. Empatia staje się naszą drugą naturą i jesteśmy bardziej 

szczęśliwi, gdy sprawiamy radość innym. Gdy się rozwijamy i zobowiązujemy się do 

udziału w większych i bezinteresownych projektach, wówczas zaczynamy odczuwać 

jego wszechwiedzę i wszechobecność, ponieważ doświadczamy przepływu zasobów z 

wszechświata, które zapewniają powodzenie naszym projektom.  

W ten sposób zaczynamy w końcu dostrzegać, że to on jest sprawcą wszystkiego. Te 

doświadczenia wzmacniają naszą wiarę w Swamiego i zaczynamy polegać na 

narzędziach satji i dharmy jako na naszych codziennych i przewodnich filarach. 

Podstawowe nauki Bhagawana 

Z czasem zdałem sobie sprawę, że Swami od początku wiedział, że przybliży nas do 

siebie. Najpierw chciał się upewnić, że zrozumieliśmy podstawowe zasady jego nauk: 

Bóg jest tym, który stwarza, podtrzymuje i niszczy wszystkich i tylko On wykonuje 

swoją pracę przez każdego z nas jako nasz wewnętrzny mieszkaniec. 

Po drugie, przez wiele lat i niezliczonych podróży Baba z miłością uczył nas, jak 

odnaleźć go w sobie i w świecie. Testował nas przez cały czas, aż poznaliśmy z całkowitą 

pewnością „kim jesteśmy”. W miarę postępów uświadomiliśmy sobie, że Swami kieruje 

wszystkimi naszymi myślami, słowami i czynami, utrzymując je w harmonii. 

Istnieją trzy podstawowe nauki, których nauczyliśmy się od Swamiego przez lata 

indywidualnej transformacji: 

• zaufaj jego słowom i poddaj się jego woli – to jedna z najważniejszych lekcji; 

• aby pokonać niepokój, porzuć przywiązanie do zdarzeń w życiu. 

• uwierz głęboko, że Swami jest wszechwiedzący, a jego wola (sankalpa) nie zna 

przeszkód. 

Staliśmy się odbiciem Bhagawana jako jednostki i jako rodzina. Nasza rodzina była i 

jest kształtowana przez jego miłość, wskazówki, nauki i błogosławieństwa. Swami jest 

sercem naszej rodziny. 

- Autor, dr Ramesh Wadhwani, jest gorliwym wielbicielem Bhagawana od ponad 40. lat. Jego 

rezydencja „Sai Nivas” w Shelton, w stanie Connecticut (Stany Zjednoczone) jest pełnoprawnym 

Centrum Sai. 
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Sprawozdanie 

39. doroczna konwokacja 

Instytutu Wyższego Nauczania Sri Sathya Sai 

 

W dniu 22 listopada 2020 roku w Prasanthi Nilajam odbyła się 39. doroczna 

konwokacja Instytutu Wyższego Nauczania Sri Sathya Sai (uważanego za uniwersytet). 

Gościem honorowym uroczystości była dr Soumya Swaminathan, która jest głównym 

naukowcem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 

Przemówienie inauguracyjne prorektora 

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 15.30, gdy wybitni delegaci, rektor, prorektor, 

sekretarz, kontroler egzaminów, dziekani, kadra Instytutu Wyższego Nauczania Sri 

Sathya Sai oraz członkowie Rady Akademickiej i Zarządu weszli do audytorium 

Purnaczandra w Prasanthi Nilajam, na czele z sekretarzem uniwersytetu, który niósł 

ceremonialną buławę. 

Uroczystość konwokacji rozpoczęła się o godzinie 15.30 od inwokacyjnych pieśni 

wedyjskich w wykonaniu grupy studentów. Następnie czcigodny Rektor Założyciel 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba ogłosił otwarcie konwokacji. Wcześniej do Baby 

pomodlił się prorektor, prof. C. B. Sandżiwi. 

W przemówieniu inauguracyjnym prorektor mówił o opartym na wartościach 

systemie integralnej edukacji instytutu, który zapewnia wszechstronny rozwój 

studentów, aby stali się zdyscyplinowanymi obywatelami kraju. Poinformował, że 

około 53 milionów rupii wydano na utworzenie Centrum Instrumentów Badawczych w 

Prasanthi Nilajam i Centralnego Laboratorium Badawczego w kampusie Anantapur, co 

w krótkim czasie pozwoliło na zrobienie milowych kroków w wielu translacyjnych 

projektach badawczych, w różnych pionierskich dziedzinach nauki i technologii, 

obejmujących fizykę, biologię, chemię, materiałoznawstwo, dietetykę, informatykę oraz 

różne obszary interdyscyplinarne. Wspominając o jakości badań prowadzonych w 

instytucie, prorektor zaznaczył, że były to badania ważne dla społeczeństwa, z których 

skorzystały mniej uprzywilejowane grupy społeczne. Szczególną uwagę zwrócił na 

zapoczątkowaną przez Bhagawana Śri Sathya Sai Babę grama sewę, której celem było 

uświadomienie studentom potrzeb ubogich ludzi w Indiach. Na koniec wśród owacji 

prorektor ogłosił, że pracownicy uniwersytetu i studenci po ciężkiej pracy przygotowali 

zestaw do wykrywania koronawirusa. Następnie pokazał zestaw rektorowi instytutu, 
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Śri K. Chakrawarthi’emu. 

Stopnie naukowe absolwentów 

Po przemówieniu inauguracyjnym prorektora kontroler egzaminów, Śri Sandżaja 

Sahni za pośrednictwem Internetu zaprezentował absolwentów rektorowi, prof. Śri K. 

Chakrawarthi’emu, który przyznał im stopnie naukowe. Następnie prorektor 

poprowadził ślubowanie konwokacyjne absolwentów, a rektor wręczył złote medale 

zasłużonym studentom, którzy w roku akademickim 2019-2020 wyróżnili się na różnych 

wydziałach. Przyznał też stopnie naukowe doktorantom. 

Przemówienie gościa honorowego na uroczystości konwokacji 

Następnie gość honorowy, dr Soumya Swaminathan wygłosiła przemówienie przez 

Internet. Podkreślając pilną potrzebę życia ludzi w harmonii ze sobą i z naturą, dr 

Swaminathan przestrzegła, że nieograniczony konsumpcjonizm i gromadzenie bogactw 

w kilku rękach może spowodować katastrofalne skutki. Ubolewając nad brakiem szans 

dla najuboższych grup społecznych, podkreśliła potrzebę demokratyzacji edukacji, 

dobrego rządzenia, skutecznego programu zdrowia publicznego, odpowiedniego 

systemu komunikacji i porozumienia społecznego. Odnosząc się do globalnego 

zagrożenia spowodowanego pandemią Covid-19 podkreśliła potrzebę świadczenia 

opieki zdrowotnej wysokiej jakości. Życząc wspaniałej przyszłości absolwentom 

poradziła im, aby czynili dobro dla wszystkich. 

Błogosławieństwo czcigodnego Rektora Założyciela 

Potem wysłuchano boskiego błogosławieństwa czcigodnego Kanclerza Założyciela, 

Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. W przemówieniu Bhagawan powiedział, że człowiek 

potrzebuje nie tylko fizyki, ale także metafizyki i podkreślił, że nie powinien on szukać 

jedynie korzyści płynących z nauki, powinien również umieć korzystać z wiedzy 

naukowej. Stwierdził, że problemy świata są spowodowane brakiem wiedzy. Bhagawan 

dodał, że współcześni naukowcy dokonali wielu odkryć, ale wiedza naukowa powinna 

łączyć się z mądrością duchową. Podając przykład Newtona, Bhagawan powiedział, że 

odkrył on siłę grawitacji, ale zrozumiał, że nie stworzył tej siły. 

Po przemówieniu Bhagawana członkowie zgromadzenia wstali, by zaśpiewać hymn 

narodowy. Arati ofiarowane o godzinie 17.20 zakończyło program tej konwokacji. 

Przedstawienie z okazji konwokacji: „Mann Mandir” 

Przedstawienie z okazji konwokacji wyemitowane na YouTube ukazało częsty 

problem rodzinny, jakim jest konflikt między dwoma braćmi. Ale nauki Bhagawana o 

satji, dharmie i premie przyniosły zmianę w sercu nieugiętego brata. Wideoklip z 

wcześniejszego przedstawienia konwokacyjnego, ukazujący historię Ramy i Bharaty z 



 
Sanathana Sarathi   Grudzień  2020 

 

24 
© Organizacja Sathya Sai w Polsce  
 

Ramajany, pokazał, jak miłość Bharaty ogarnęła Ramę, natomiast miłość Ramy do 

dharmy zmusiła Bharatę do poddania się Ramie. 

 

 

Przebudzenie ku środowisku 

Ashok K. Sakhrani 

 

Błogosławieństwo Pana dla wzrostu samoświadomości 

 

Wielu uprzywilejowanych ludzi w krajach rozwiniętych i rozwijających się nigdy na 

poważnie nie poświęciło się ratowaniu środowiska naturalnego, nawet gdy w 

czołowych mediach pojawiło się mnóstwo informacji o skutkach zmian klimatycznych 

i zanieczyszczeń. Uzależniliśmy się od bogactwa stosunkowo tanich przedmiotów 

materialnych, co stało się możliwe dzięki globalizacji i światowym łańcuchom dostaw. 

Potężne mechanizmy marketingowe zmieniły naszą konsumpcję, ponieważ rozpieszcza 

nas nadmiar niedrogich możliwości, jakie mamy do wyboru. Wiele osób jest wyraźnie 

obojętnych wobec zjawiska powolnej degradacji środowiska. Eksperci ostrzegają przed 

zmianami klimatycznymi i opowiadają się za znacznym ograniczeniem zużycia paliw 

kopalnych, ale nasi przywódcy polityczni osiągnęli międzynarodowe porozumienie w 

sprawie redukcji emisji, które ma wejść w życie dopiero po wielu latach. Pojawiają się 

też zaprzeczenia. Wydaje się, że przemiany nie nastąpią w najbliższym czasie i troska 

wielu ludzi o środowisko pozostaje w uśpieniu. 

Kryzys środowiskowy jest kryzysem duchowym 

W moim przypadku po wielu latach w końcu doszło do wewnętrznej zmiany i powoli, 

ale zdecydowanie, nastąpiło u mnie jednoznaczne przebudzenie się ku środowisku. 

Prawdę mówiąc, to nie wydarzyło się tak po prostu, wierzę, że zaaranżował to sam 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba, aby pomóc mi wzrastać duchowo 

Przez jakiś czas w ostatnich latach modliłem się do Swamiego o fizyczny darszan, 

jednak za każdym razem pojawiała się „instynktowna wiedza”, że w rzeczywistości on 
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chce, abyśmy widzieli go wszędzie i przyjęli jego darszan w jego stworzeniu. 

Uświadomiłem sobie, że jego fizyczny darszan będzie tylko chwilowy, natomiast 

ujrzenie go w stworzeniu byłoby ostatecznym doświadczeniem życia w boskiej 

obecności lub w stanie stałej zintegrowanej świadomości. Zbieg wydarzeń, które 

doprowadziły do tej wewnętrznej przemiany, był błogosławieństwem udzielonym w 

odpowiedzi na moją modlitwę o darszan. Lekcja pierwsza: tęsknij za Bogiem, On słucha! 

W listopadzie 2016 roku Międzynarodowa Organizacja Śri Sathya Sai ogłosiła, że w 

lipcu 2018 roku w Prasanthi Nilajam odbędzie się „Zielona Konferencja” (Go-Green 

Conference). W 2019 roku boskie ręce popchnęły mnie do tego, abym stworzył 

międzywyznaniową broszurę zatytułowaną „Matka Ziemia”, w której zamieściłem 

niektóre nauki z różnych tradycji religijnych na temat obowiązku człowieka wobec 

boskiego stworzenia. Nie wiedziałem wtedy, że będzie to przygotowanie do sewy. 

Na początku 2018 roku dostałem szansę dołączenia do zespołu redakcyjnego, który 

na konferencję przygotowywał książkę pt.: Przyroda szatą Boga. Niewiele wiedziałem 

o sprawach środowiska, więc jedyną zdolnością, jaką wykorzystałem do tej sewy, była 

umiejętność badania problemów i rozwiązań środowiskowych oraz pisania/edytowania 

w miarę zrozumiały sposób. Okazało się, że to wystarczy! Lekcja druga: trzeba tylko 

chcieć. 

Swami zręcznie skupiał moją uwagę na katastrofie ekologicznej, przed którą stoi 

planeta i na tym, jak jego nauki i nauki innych tradycji religijnych dostarczają jedynej 

prawdziwej odpowiedzi, ponieważ nie tylko rozwiązują problem, ale docierają do jego 

źródła, a mianowicie ludzkiej ignorancji, chciwości i braku samoświadomości. 

Przedstawił mi powiedzenie Swamiego Tripurari: „Kryzys środowiskowy w istocie jest 

kryzysem duchowym”. 

Ten cytat będzie bardziej zrozumiały, jeśli zrozumie się istotę nauk Śri Sathya Sai Baby 

na temat relacji człowieka i przyrody: Bóg przejawia się w przyrodzie i człowiek musi 

Go urzeczywistnić dzięki przyrodzie i tak naprawdę nie ma różnicy między Bogiem, 

przyrodą i człowiekiem. Swami zwracał na to uwagę od około 40 lat: my, ludzie, 

straciliśmy szacunek do przyrody i przez nasze działania zniszczyliśmy równowagę 

niezbędną do utrzymania tego związku w czystości, a zatem odpowiedź przyrody będzie 

straszna. 

„Zielona Konferencja” (Go-Green Conference) 

„Zielona Konferencja” była ważnym potwierdzeniem wzajemnych relacji i 

współzależności człowieka i przyrody oraz okazją do zaprezentowania pracy Organizacji 

Śri Sathya Sai na rzecz środowiska, która będzie kontynuowana. Jako uczestnik 

konferencji nieświadomie przygotowywałem się do przyswojenia sobie lekcji, których 
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tam udzielano i refleksji nad własnym związkiem z naturą, a tym samym z Bogiem. 

„Zielona Konferencja” połączyła moją miłość do guru i Boga, Śri Sathya Sai Baby z 

moimi związkami z naturą i całym stworzeniem. Oto jak wielki był ten wpływ! 

Wkrótce po konferencji, mniej więcej w sierpniu 2018 roku, zaoferowano mi 

możliwość służenia w Komitecie ds. Zrównoważonego Rozwoju Środowiska MOSS. 

Dlaczego ja? Co miałem do zaoferowania w temacie, którym zająłem się zaledwie rok 

wcześniej? Szybko zdałem sobie sprawę, że były to błahe rozważania nadpobudliwego 

umysłu. Trzeba wiedzieć tylko jedno: jeśli mamy możliwość służyć w misji Śri Sathya 

Sai Baby w jakimkolwiek charakterze, to przyjmijmy ją z wdzięcznością i bez zadawania 

pytań. 

Otuchy dodało mi przesłanie, które właśnie usłyszałem w czasie podróży do 

Prasanthi Nilajam w lipcu 2018 roku (zaaranżowane lub będące po prostu zbiegiem 

okoliczności, można by zapytać retorycznie) – na jednej z sesji Międzynarodowego 

Programu Przywództwa dla Młodych Dorosłych Sri Sathya Sai. Jeden z prelegentów 

zacytował Swamiego: „Bóg nie powołuje wykwalifikowanych, On kwalifikuje tych, 

których powołuje”. To wszystko, co musimy wiedzieć – jeśli zostaliśmy wybrani do 

służby, to On nas wszystkiego nauczy. To jest lekcja numer trzy. 

Współpraca z ekspertami w dziedzinie ochrony środowiska była dla mnie 

błogosławieństwem. Dzięki Jego łasce i pełnemu zaangażowaniu każdego członka 

komitetu udało się sporo osiągnąć. Widoczna jest spójność naszych wysiłków i 

wyników, które są częścią natchnionej wizji, jakiej my ludzie potrzebujemy, by móc 

ponownie połączyć się z Bogiem, odbudować nasz szacunek dla przyrody i żyć z nią w 

harmonii. Strona Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju Środowiska (Environmental 

Sustainability Committee) dostępna na www.sathysai.org jest pełna przydatnych 

mądrości i praktycznych narzędzi. 

Harmonię tę można łatwo zbudować na osobistym fundamencie umiarkowanego i 

odpowiedzialnego spożywania posiłków, zgodnie z programem ograniczania pragnień i 

z pięcioma uniwersalnymi wartościami ludzkimi Swamiego. Chodzi o to, abyśmy żyli 

prościej, zwracając uwagę nie na zadawalanie zmysłów, ale na Boga. Członkowie 

Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju Środowiska mają świadomość, że 

transformacja musi najpierw rozpocząć się wewnątrz nas i wewnątrz MOSS, ponieważ 

indywidualnie i zbiorowo, w ośrodkach Śri Sathya Sai musimy sami być tą zmianą, 

którą chcemy widzieć w świecie. Musimy być „bohaterami”, a nie „zerami”, żyjąc w 

harmonii z przyrodą. 

Bliski związek między człowiekiem, przyrodą i Bogiem 

Praca w komitecie zajmującym się ochroną środowiska przyniosła mi wzrost 
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wrażliwości na wzniosłe piękno naszych drzew, majestat naszych gór, zapach przystani, 

obfite błogosławieństwa światła słonecznego i blask księżyca w ciemną noc, żeby 

wymienić tylko kilka. Jeśli przyjrzysz się uważnie, zaczniesz czcić przyrodę, ten piękny 

dom, który nas żywi i od którego jesteśmy całkowicie zależni. Boskie stworzenie jest 

naprawdę wspaniałe, a my, ludzie, nie możemy go zniszczyć! Te obserwacje przyrody są 

dostępne w dużych miastach, a nie tylko na naturalnych obszarach, przy dobrej 

widoczności. Musimy tylko otworzyć nasze serca, aby wszędzie widzieć chwałę Boga. 

Świadomość zapierającego dech w piersiach piękna Boga w Jego przejawionej formie, 

może być transformująca, ponieważ przełamuje egoistyczne podstawy indywidualnego 

oddzielenia, pozwalając na to, by ujawniła się nam uniwersalność całego stworzenia. 

Członkowie komitetu coraz częściej zwracają się do wielbicieli na całym świecie, 

którzy również mają wizję ochrony środowiska i życia w harmonii z przyrodą. Wiadomo, 

że Swami kieruje tym wysiłkiem, łącząc ludzi w celu stworzenia wyższej zbiorowej 

świadomości i wzajemnego wsparcia. 

Prawdę mówiąc, wyjątkowym wkładem MOSS w dyskusje na temat zmian 

klimatycznych i zanieczyszczenia środowiska jest przesłanie, że ten sam boski 

pierwiastek jest w Bogu, przyrodzie i człowieku. Istnieją proste programy, które 

właściwie zrozumiane i stosowane mogą zmienić serca i umysły gorliwych 

poszukiwaczy i zapewnić im przemianę. Wszyscy mają obowiązek przekazywać te nauki 

szerszej społeczności. Nie musimy martwić się ogromem wyzwań. On zmieni świat tak, 

jak chce, a my teraz jesteśmy na drodze do samorealizacji. Wszystko zaczyna się od 

zakręcenia kranu, gdy woda nie jest potrzebna, i wyłączania nieużywanego światła, bo 

wszystko jest nie tylko darem Boga, ale samym Bogiem. 

- Autor, radca prawny z Hongkongu, jest przewodniczącym Komitetu ds. Zrównoważonego 

Rozwoju Środowiska i koordynatorem strefy 5. Międzynarodowej Organizacji Śri Sathya Sai. 

 

Moje doświadczenia z Bhagawanem Śri Sathya Sai Babą 

Dr Goteti Saraswati 

 

Poproszono nas, abyśmy przybyli do Madrasu (obecnie Czennaj) 5 czerwca 1961 roku 

i wzięli udział w wyprawie z Bhagawanem do Badrinath. Dostałam urlop i mieliśmy 

trzy tygodnie na wyjazd. Musieliśmy być w Czennaju przed wyznaczonym terminem. 
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W Sanathana Sarathi ukazało się ogłoszenie, w którym napisano, że tylko osoby, które 

otrzymały zaproszenia na Badri Jatrę, będą miały szansę wziąć udział. Kto nie otrzymał 

wiadomości od Swamiego, nie weźmie udziału w wyprawie. 

Badri jatra z Panem Narajaną (1961 rok) 

Nie otrzymałam żadnego listu. Wspomniałam o tym Śri Bhadramowi: „Swami 

poprosił mnie, abym przyjechała, ale nie otrzymałam jeszcze listu”. Zaproponował, 

abym sama napisała list. Napisałam do Swamiego: „Swami, powiedziałeś, żebym 

przyjechała, ale nie otrzymałam zaproszenia. Mam przyjechać, czy nie?”. Otrzymałam 

natychmiastową odpowiedź od Swamiego. W tamtych czasach listy szły bardzo szybko. 

„Powinniście priorytetowo traktować moje słowa, a nie jakiś list. Czy nie prosiłem cię o 

przybycie? Zarezerwowałem dwa bilety dla ciebie i Bhadrama. Bhadram będzie ci 

towarzyszył. Będzie pomocny; przyjedźcie razem”. Wysłałam ten list do Śri Ramarao w 

Rajamandri (Rajamahendrawaram). Ramarao i jego siostra odpowiedzieli: „Skoro 

otrzymałaś list od Swamiego, czego jeszcze potrzebujesz? Ruszaj natychmiast!”.  

Wyruszyliśmy więc z Czennaju. Słyszeliście o wyprawie do Badri, ale dla mnie ważne 

było tylko jedno. Każdy z nas postrzega Swamiego w wyjątkowy sposób, prawda? 

Ludzie czekają, by dotknąć stóp Swamiego, ale tylko nieliczni mają taką możliwość, a 

inni nie, nawet jeśli Swami stoi przed nimi. Podobnie w Badri każdy z nas miał 

wyjątkowe doświadczenie i ja także. 

Boska i macierzyńska miłość Swamiego 

Wyjechaliśmy do Badrinath 6 czerwca 1961 roku. Pamiętam, że wyprawa do Badri 

trwała od 11 do 17 czerwca. Pierwszego dnia poproszono nas o wykonanie pudży. W 

tamtych czasach nie było autobusów. Szliśmy wolno oglądając piękne krajobrazy 

Himalajów i rozmawiając ze sobą. Nie uwierzycie, ale młodsza ciotka Sitharama Babu, 

ja i kilku panów z Rajamahendrawaram przeszliśmy prawie 28 kilometrów. Piliśmy 

lodowatą wodę, aż z powodu zimna zamarzały nam gardła. Widzieliśmy doli (palankin), 

jaki wysłał nam Swami, który nas szukał, zastanawiając się, gdzie jesteśmy my, dwie 

kobiety. Nie, żeby o tym nie wiedział, ale Swami okazał w ten sposób troskę. Śri 

Bhadram powiedział nam, że Swami zaniepokoił się, gdy nie przybyliśmy. Zapytał nas: 

„Dunnapota (bawoły), dlaczego tak późno? Gdzie byliście? Bardzo mnie zmartwiliście. 

Idźcie szybko coś zjeść”. Przypomniała mi się moja matka. Matka zawsze martwi się o 

swoją córkę. Gdy byliśmy małymi dziećmi i późno wracaliśmy ze szkoły, bo musieliśmy 

iść prawie 5 kilometrów, wysyłała latarnie ze służącymi z prośbą, aby towarzyszyli nam 

w drodze do domu. Podobna była troska, jaką okazywał nam Swami. 

Połajanki mojego dziadka 

Na początku podróży do Badri dostaliśmy listę rzeczy, które mieliśmy zabrać, a 
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mianowicie butelkę na wodę, płócienne buty, gogle, rękawiczki itp. Kupiliśmy je na 

targu w Madrasie. Wsiedliśmy do pociągu i gdy dotarliśmy do Delhi, pojechaliśmy do 

Dehradun, a następnie do Haridwaru. Musieliśmy wspinać się po górach do Jyotirmath 

i tam pękła mi butelka na wodę. Byłam bardzo spragniona. Po wspinaczce Swami zebrał 

nas wszystkich wokół siebie i usiadł w środku, rozdając nam perły mądrości. Podniósł 

swoją butelkę z wodą i napił się. Siedziałam naprzeciwko, a on zapytał: „Pragniesz się 

napić? Chcesz wody?”. Odpowiedziałam, że chciałabym napić się wody. Swami wziął 

butelkę i nalał wody do kubka. Gdy się napiłam, przechylając głowę, wlałam resztę do 

ust Sity i zwróciłam Swamiemu pusty kubek, który ponownie znalazł się na butelce z 

wodą.  

Gdy zaczęliśmy znów wędrować, dziadek dał upust swojej złości i zaczął nas besztać: 

„Nie macie rozumu”. Zapytałam: „Dlaczego?”. Odpowiedział: „Nie możesz pić wody z 

butelki Swamiego!”. Powiedziałam, że sam Swami mi to zaproponował, a byłam 

naprawdę spragniona. Zapytał: „Co z tego, czy nie wiesz, jak rozmawia się ze Swamim?”. 

Szczerze mówiąc, nie wiedziałam, ponieważ dopiero niedawno miałam pierwszy 

darszan Swamiego. Powiedział: „To jest złe. Powinniście wiedzieć, jak rozmawia się ze 

Swamim. On jest Bogiem! Powinnaś być ostrożna. Należy zachować dystans. On jest 

ogniem!”. Dziadek tak nas ganił, aż dotarliśmy na miejsce. Dał nam niezłą szkołę! 

Materializacje w sanctum sanctorum 

Następnego dnia powiedziano nam, że idziemy do świątyni. Było to blisko granicy z 

Chinami, gdzie panował komunizm i racjonaliści. Swami zaprosił nas i szedł na czele, a 

my weszliśmy za Swamim do świątyni. Doszło do sporu, ponieważ na zewnątrz czekali 

ludzie, którzy twierdzili, że też są wielbicielami Swamiego, a nie tylko my. Swami 

powiedział: „Otwórzcie drzwi. Nie zakazujcie nikomu”. Wszyscy weszli do świątyni. 

Wewnątrz byli nambudiri (kapłani). Ich przodkowie mieszkali tu od czasów Adi 

Śankary. Nawet Swamiemu nie pozwolili zbliżyć się do ołtarza i wspiąć się wyżej. 

Bóstwo Badri Narajan znajdowało się bowiem na podwyższeniu. Nie mogliśmy się tam 

zbliżyć.  

Swami powiedział: „Zabierzmy tego Boga ze sobą…” i dodał, że w wewnętrznym 

sanktuarium dostał od kogoś srebrny talerz. Nagle Swami zakręcił ręką i zmaterializował 

lotos o złotych płatkach. Ponowny ruch ręką i pojawiła się Śiwalinga, która idealnie 

mieściła się w środku lotosu. Następnie Swami zmaterializował statuetkę Wisznu i 

poprosił, abyśmy poszli za nim. Naprzeciw świątyni był chatram (czoultry), gdzie się 

zatrzymaliśmy. Byli tam Rama i Lakszmana, bliźniacy z Kumbakonam, którzy bardzo 

dobrze śpiewali i prowadzili bhadżany, a my powtarzaliśmy chórem. Następnie 

weszliśmy do holu, gdzie postawiono stół nakryty obrusem, na którym Swami położył 

srebrny talerz z owocami i poprosił Śri Bhadrama, aby śpiewał mantry.  
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W czasie wykonywania abhiszekamu Swami zmaterializował mały srebrny dzbanek, 

taki jakie mamy w świątyniach, np. w Kaśi. Na dnie dzbanka był mały otwór. Swami 

powiedział: „Przeniosłem tu świętą wodę z Gangotri. Będziemy wykonywać 

abhiszekam stworzonej lingi”. Swami pozwolił każdemu z nas dotknąć dzbanka, 

natomiast Bhadram intonował mantry, a Swami wykonywał abhiszekam. Następnie 

odprawiono pudżę. Swami ponownie zakręcił ręką i zmaterializował 108 maredu dalali 

(108 złotych liści bilwy). Śri Kasturi wspomniał Swamiemu o thumi puwulu (laucas 

aspera). Nie wiedziałam, czym są kwiaty thumi. Swami je zmaterializował i wysypał 

na lingę. W ten sposób pudża została zakończona.  

Następnie Swami dał każdemu z nas liść bilwy. Burgula Ramakriszna Rao był wtedy 

gubernatorem stanu Uttar Pradesh. Swami poprosił go, aby zadbał o lingę. Jednak po 

pewnym czasie linga zniknęła. Swami powiedział: „Została wysłana tam, skąd 

pochodzi!”. Świątynia Badri jest zamknięta przez sześć miesięcy, gdy okolice całkowicie 

pokrywa śnieg. Później mieszkańcy Badri przyszli do Swamiego, aby otrzymać 

padanamaskar. Tego samego wieczoru Swami wygłosił dyskurs. 

Ojciec Swamiego wyleczony przez zmaterializowane wibhuti  

Przebywaliśmy tam przez cztery dni. Swami zbeształ mnie, ponieważ nie wiedziałam, 

jak się zachować. Swami otworzył uroczyście pracownię rentgenowską. Ktoś powiedział 

mi: „Czyż nie jesteś lekarzem? Odwiedź centrum rentgenowskie”. Przeszłam 200 metrów 

i weszłam tam. Byłam jedyną kobietą. Zastanawiałam się, dlaczego nie było tam innych 

kobiet. Gdy weszłam do środka, Swami zobaczył mnie i powiedział: „Adhigaprasangam 

(arogancka)”. Myślałam, że Swami mówi, że jestem zbyt rozmowna. Odpowiedziałam 

Swamiemu: „Adhigaprasangam? Kiedy mówiłam zbyt dużo, Swami?”. Wtedy nie 

czułam strachu. Swami nic nie powiedział, byłam wtedy naprawdę głupia.  

Następnego dnia mieliśmy wracać. W Himalajach jest zimno, ale latem panuje upał. 

Ojciec Swamiego doznał udaru słonecznego. Nazywałam go Thatha Garu (dziadek). 

Było tam oddzielne skrzydło dla panów. Nie wiedziałam, że panie nie powinny tam 

wchodzić i rozmawiać z mężczyznami. W szpitalu służyłyśmy wszystkim, więc nie 

byłam tego świadoma. Iśwaramma Garu powiedziała mi: „Dziecko, dziadek źle się czuje, 

coś się stało. Nie mogę iść do jego skrzydła. Czy możesz pójść do dziadka i zbadać go?”. 

Pobiegłam tam natychmiast. Był nieprzytomny i wymiotował. Szybko oczyściłam jego 

twarz. Mówiłam do niego: „Thata Garu”. Gdy mu służyłam, przyszedł Radża Reddy. 

Nazywał również dziadka „Thatha, thatha”, a potem pojawił się Swami. Swami nie 

skarcił mnie. Nic nie powiedział, gdy wypełniałam służbę. Zmaterializował wibhuti, 

zaaplikował je dziadkowi, który wyzdrowiał. 

- Autorka, z zawodu ginekolog, była wielbicielką Bhagawana przez ponad 50 lat. 
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Umysł człowieka pogrążonego w ziemskich sprawach niełatwo 

zwrócić ku Bogu. Medytacja, powtarzanie imion Pana, 

bhadżany, czytanie świętych pism i inne podobne działania 

mają na celu oczyszczenie umysłu, aby mógł skoncentrować 

się na Bogu. Pole musi być odpowiednio zaorane i 

przygotowane pod zasiew, aby można było zebrać dobre plony. 

Podobnie pole umysłu trzeba oczyścić i uświęcić przez dobre i 

święte działania i przez sadhanę, jeśli ma wydać owoc boskiej 

mądrości. 

- Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 

 

 

Forum absolwentów 

Chwile objawienia 

Rabin Kumar Diyali 

 

Gdy siedzę samotnie, zamyślony, próbując przypomnieć sobie moje studenckie życie 

u lotosowych stóp Bhagawana, onieśmiela mnie myśl, że minęło już siedem 

drogocennych lat, odkąd przeszedłem przez portal tego raju. To niewiarygodne, bo 

wydaje mi się, że dopiero wczoraj dołączyłem do koledżu Bhagawana. Zaprawdę 

zapomina się o upływie czasu, gdy żyje się obok Wieczności. 

Ta myśl sprawia mi radość i wywołuje nutę smutku, bo gdy próbuję zajrzeć do 

wewnętrznych zakamarków mego serca, aby znaleźć blask jego miłości, od razu 

odkrywam, że był niewyczerpany w swej szczodrej miłości do mnie. Pomimo 

świadomości, że on jest drogą i celem dla nas wszystkich, bez których nasze życie nie 

miałoby żadnego sensu ani smaku, nie rozumiemy jego miłości. Wielokrotnie 

przypominał nam, abyśmy uświadomili sobie jego boskość i nie dali się zwieść 

zewnętrznym pozorom. Przez przypowieści i przykłady, żarty i historie, nieustannie stara 

się przekazać tę prawdę każdemu z nas.  
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Jedna taka złota chwila nadeszła w moim życiu pewnego ranka 7 listopada 1984 roku. 

Wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na darszan Swamiego. Gdy wyszedł, wezwał 

czterech chłopców, a ja byłem jednym z tych szczęśliwców. Swami polecił nam pójść do 

przedpokoju w mandirze, najwyraźniej po to, by posprzątać pokój. Gdy udzielił 

upragnionego darszanu wielbicielom, udał się do pokoju, gdzie zajmowaliśmy się 

sprzątaniem. Wszyscy stanęliśmy przed nim ze złożonymi rękami. Swami w 

charakterystyczny i boski sposób podarował nam jedną z najcenniejszych chwil w moim 

życiu. 

Swami wskazał na skórę jelenia zwiniętą i leżącą na stojaku i zwrócił się do jednego 

z chłopców: „Zabierzesz tę skórę jelenia w Himalaje i zrobisz tam tapasję”? (ascezę). 

Chłopiec przez chwilę był skonsternowany: „Czy on naprawdę miał to na myśli? Czy 

Swami mówi poważnie, czy to żart?”. Przez kilka sekund panowała cisza, a Swami czekał 

na odpowiedź. Spojrzał na mnie i zapytał: „Czy dobrze jest robić tapasję w Himalajach?”. 

Szybko powiedziałem: „Tak, Swami”. Ale ta odpowiedź go nie zadowoliła i powiedział: 

„Czy nie zdajesz sobie sprawy, że rezultat całej tapasji znajduje się tutaj?”, i wskazał na 

siebie. 

W ten sposób dał nam przebłysk swojej boskości i pokazał, że nie ma potrzeby, by 

jechać w Himalaje i wykonywać tam tapasję, skoro obiekt wszystkich takich wysiłków 

jest tuż przed nami, i to z krwi i kości. Kontynuował: „Ilekroć choćby przez kilka sekund 

udzielam darszanu tym, którzy są zaangażowani w ascezę w Himalajach, czują się 

niezwykle szczęśliwi, że osiągnęli tę wizję Boga. Uważają to za wspaniałe 

doświadczenie. A wy wszyscy macie mój darszan każdego ranka i wieczora, ale nie 

zdajecie sobie sprawy z jego wartości”. 

Potem pięknie to zilustrował. „Gdy ludzie chcą zobaczyć słonia, idą do lasu. Jeśli 

zobaczą tylko ogon słonia, którego ciało jest ukryte wśród roślinności, odczuwają 

ogromną radość. W waszym przypadku przed akadermikiem mieszka słoń (Sai Gita). Ale 

nie tęsknicie, żeby ją zobaczyć, bo to znajomy widok. 

Na podstawie tych przykładów musimy uświadomić sobie wartość jego boskiego 

darszanu. Ponieważ jesteśmy pobłogosławieni możliwością przebywania blisko niego, 

powinniśmy jak najlepiej wykorzystać każdą chwilę naszego życia, gdy jesteśmy tutaj. 

Czasami możemy być zdezorientowani przez złudzenia i smutek. W tych trudnych 

chwilach musimy modlić się do Swamiego o jego zbawienną łaskę, abyśmy zawsze 

mogli odczuwać jego obecność. 

- Autor ukończył studia magisterskie w kampusie Prasanthi Nilajam Instytutu Wyższego Nauczania Sri 

Sathya Sai. 

Tekst pochodzi z Sanathana Sarathi, z kwietnia 1988 roku. 
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Jaka jest podstawowa przyczyna zamieszania, chaosu, 

przestępczości, fałszu i przemocy, które panują obecnie w tym 

kraju? Za tę sytuację odpowiada ludzkie postępowanie, które 

pozostaje w sprzeczności z godnością natury ludzkiej. 

Odbierane dzisiaj wykształcenie nie ma związku z 

wartościami ludzkimi. Czy to w sferze zachowań politycznych, 

społecznych, interesów czy poszukiwań duchowych, cała 

nasza aktywność opiera się na skłonnościach umysłu. Żadna 

zmiana w jakiejkolwiek formie działalności nie jest możliwa, 

jeśli nie zmieni się umysł. Dlatego Wedy głoszą, że umysł jest 

przyczyną zarówno zniewolenia jak i wyzwolenia człowieka. 

– Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 

 

 

Nowiny z ośrodków Sai 
 

Australia 

W lipcu 2020 roku Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai (MOSS) z regionów 

Wschód i Zachód Nowej Południowej Walii zorganizowała przedsięwzięcie pod nazwą 

„Miłość w działaniu”. Wolontariusze dostarczyli potrzebującym ludziom jedzenie i 

książki, napisali budzące natchnienie listy, które dodały otuchy samotnym, a także 

szerzyli wiedzę o środowisku przyrodniczym i jego potrzebach. Członkowie MOSS 

dostarczyli ponad 950 kg żywności rodzinom uchodźców i tym, którzy wskutek 

pandemii COVID-19 stracili pracę. We współpracy z innymi podarowali potrzebującym 

uczniom ze szkół w odległych regionach Australii ponad 200 nowych książek. 

Wolontariusze MOSS przeprowadzili również akcję krwiodawstwa w australijskim 

Czerwonym Krzyżu.  
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Członkowie ośrodków Sathya Sai z Nowej Południowej Walii podjęli także inne 

znaczące działania dla ochrony Matki Przyrody. Jest to bieżące przedsięwzięcie, 

zachęcające wielbicieli do podążania za naukami Śri Sathya Sai Baby i nabierania 

dobrych nawyków. Wszyscy uczestnicy praktykowali ograniczanie pragnień, dążąc do 

celu – zero marnowania jedzenia, pieniędzy, czasu i energii w celu ochrony środowiska.  

Mauritius 

W dniu 25 lipca 2020 roku na południowej rafie wyspy Mauritius osiadł japoński 

statek, wywołując niebywałą katastrofę ekologiczną. Ze statku wylały się węglowodory 

- tysiąc ton paliwa - w chronionym parku morskim z dziewiczymi rafami koralowymi 

oraz lasami namorzynowymi, które podtrzymują zagrożone gatunki. W odpowiedzi 

zorganizowano ogromną operację usuwania paliwa. W czasie tej katastrofy 

wolontariusze MOSS na Mauritiusie kierowali akcją, aktywnie współpracując z 

władzami rządowymi i lokalnymi ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, 

chroniąc ekosystem i biologiczną integralność laguny. Setki członków MOSS w każdym 

wieku, należących do różnych grup społecznych i zawodów, wytwarzało pływające 

bariery z trzciny cukrowej, które wchłaniały ropę i zapobiegały rozszerzaniu się 

rozlewiska.  

Republika Południowej Afryki 

W lipcu 2020 roku w RPA wolontariusze, w tym młodzi dorośli, uruchomili kuchnię 

Śri Sathya Sai. W dniu 9 sierpnia 2020 roku przyrządzili 20 garnków zupy i podali ją 

500 ludziom, których wcześniej zbadał lekarz MOSS pod kątem COVID-19. Jedzenie 

dostarczono także do kilku domów spokojnej starości, sierocińców i schronisk. Służba ta 

została dobrze przyjęta i przyniosła korzyści wielu ubogim ludziom na terenie Durbanu 

i okolic.  

Republika Dominikany  

W dniu 30 lipca 2020 roku Republikę Dominikany nawiedziła burza tropikalna 

"Izajasz", która zniszczyła ponad tysiąc domów we wschodniej prowincji kraju, Hato 

Major i spowodowała przesiedlenie tysięcy ludzi. Wolontariusze MOSS szybko ustalili, 

które rodziny najbardziej ucierpiały w czasie burzy i dostarczyli 55 paczek niepsującego 

się jedzenia, prześcieradeł, ręczników, naczyń kuchennych i ubrań dla kobiet, mężczyzn 

i dzieci. Rodziny wyraziły wdzięczność za otrzymaną pomoc.  

Stany Zjednoczone 

W Teksasie jest schronisko o nazwie St. Vinny’s Bistro, położone w śródmieściu San 

Antonio, które prowadzi Towarzystwo St. Vincent de Paul z Archidiecezji San Antonio. 

Zapewnia ono trzy gorące, pożywne posiłki dziennie przez cały rok, a każdego dnia 
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przygotowuje średnio tysiąc posiłków dla potrzebujących. Od końca kwietnia 2020 roku 

wolontariusze z ośrodka Śri Sathya Sai w San Antonio co tydzień pomagają przygotować 

gorące posiłki dla około 600 osób w tym schronisku. Z powodu pandemii COVID-19 

zastosowano środki ostrożności zapewniające, aby żywność kupowano, gotowano i 

rozdawano ściśle według wytycznych z zachowaniem bezpieczeństwa i bezpiecznej 

odległości od innych.  

Rosja i kraje sąsiadujące 

Wolontariusze Śri Sathya Sai ze strefy 8. rozpoczęli przedsięwzięcie ekologiczne 

„Sprzątanie planety”, aby przez służenie Matce Ziemi dawać wszystkim natchnienie do 

życia zgodnie z uniwersalnymi wartościami wyrażanymi w słowach: „Jedność to 

boskość” i „Czystość to oświecenie” . 

Pierwsza część przedsięwzięcia obejmowała sprzątanie miejsc publicznych. W tych 

działaniach, w dniach 10-30 sierpnia 2020 roku uczestniczyło 144 wielbicieli z Rosji, 

Ukrainy, Kazachstanu, Kirgistanu i Azerbejdżanu. Uczestnikom przydzielono obszary, na 

których sprzątali podwórka, brzegi zbiorników wodnych, boiska, parki i lasy. 

Wolontariusze nie tylko wnieśli wkład w oczyszczenie i ochronę przyrody, lecz także 

wykorzystali tę możliwość, aby zastanowić się nad naukami Śri Sathya Sai Baby – czytali 

cytaty o przyrodzie, rysowali, recytowali wiersze i tworzyli figury z plasteliny. Myślą 

przewodnią tej akcji były słowa: „Troszczę się o rodzimą przyrodę”.  

Dzieci brały udział w wywiadach i odpowiadały na pytania pomagające im 

zrozumieć konieczność ochrony przyrody. Ten etap przedsięwzięcia zakończyła wspólna 

uroczystość zorganizowana w Internecie, gdzie około 90 osób podzieliło się wierszami, 

pieśniami i filmami wideo, a dzieci uczestniczyły w quizach o przyrodzie. 

Przedsięwzięcie to zainspirowało wolontariuszy do tego, by troszczyć się o przyrodę i ją 

chronić. Miało nie tylko pozytywny wpływ z uwagi na działania ekologiczne, ale też 

napełniło wszystkie serca miłością, szacunkiem dla Matki Ziemi i wdzięcznością dla Śri 

Sathya Sai Baby za realizację zadania!  

– Międzynarodowa Organizacja Śri Sathya Sai  

Bharat 

Orisa 

Wszystkie ośrodki Sai samithi w stanie Orisa obejmują opieką pogrążone w biedzie 

rodziny i co miesiąc, zgodnie z poleceniem Bhagawana, zapewniają im amrita kalaszam. 

W obecnym czasie wielkiego kryzysu, który wiele rodzin doprowadził do nieznanej 

wcześniej nędzy, Organizacja Sewy Śri Sathya Sai w stanie Orisa ustaliła, jakie rodziny 

najbardziej ucierpiały i wsparła je zestawami amrita kalaszam. Celem tego 



 
Sanathana Sarathi   Grudzień  2020 

 

36 
© Organizacja Sathya Sai w Polsce  
 

przedsięwzięcia jest dotarcie do ubogich i potrzebujących rodzin, które z powodu 

ograniczeń „lockdownu” wywołanego pandemią, nie mają dochodów i nie mogą 

pozwolić sobie na dwa posiłki dziennie. Wraz z przedłużeniem „lockdownu” ich 

cierpienia jedynie się zwiększyły, aż Bhagawan przybył do ich domów w postaci 

rodzinnych zestawów amrita kalaszam. To nie tylko zestaw służący do fizycznego 

przetrwania, ale również źródło mentalnej siły i duchowej pociechy dla tych ludzi i ich 

rodzin, co uświadamia im, że Bóg o nich nie zapomniał. Obdarowane osoby wybrano 

spośród rodzin ubogich migrantów, opuszczonych w ośrodkach kwarantanny, rodzin 

przydrożnych sprzedawców nie mających źródeł utrzymania, tragarzy kolejowych, 

których rodziny głodowały na skutek wstrzymania ruchu pociągów oraz rodzin z 

plemion bez pracy i pomocy rządu. 

Pierwszym krokiem był dokładny przegląd potrzeb, jaki przeprowadzili 

przewodnicząc wszystkich okręgów, aby sprawdzić, jakie osoby trzeba obdarować. 

Następnie nasi bracia i siostry zgromadzili materiały, ładnie zapakowali je w torby, 

ofiarowali je Swamiemu i udali się do pobliskich wiosek, aby obdarować 

potrzebujących. Zestaw rodzinny zawierał żywność i artykuły pierwszej potrzeby.  

Wszyscy bracia i siostry z Sewa Dal zachowywali bezpieczną odległość od innych i 

przestrzegali norm bezpieczeństwa, jakie ustanowił rząd. Do 20 sierpnia 2020 roku na 

obszarze wszystkich 35 okręgów w stanie Orisa rozdano 9688 zestawów amrita 

kalaszam. 

 

Ćinna Katha /Przypowieść/ 

Choroba ateizmu 
 

Był sobie bogacz, który nie miał nic innego do roboty jak tylko napełniać i opróżniać 

żołądek. Z powodu obżarstwa i braku fizycznej pracy cierpiał na niestrawność. Udał się 

do specjalisty i poprosił go o lekarstwo. Lekarz rzekł: „Nie musi pan wydawać ani grosza 

na leczenie niestrawności. W istocie sam ściągnął pan na siebie ten kłopot z powodu 

obżarstwa. Czy nie wie pan, ile może pomieścić żołądek? Przepełnia go pan na skutek 

chciwości. Stąd ta niestrawność. Pańska siła trawienia jest zbyt mała w stosunku do 

spożywanego jedzenia. Oto przyczyna pańskiej niestrawności. Dlatego przepisuję panu 

bardzo dobry lek. Niech pan trzyma w ustach mały kawałek soli i ssie.  
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Teraz sól jest dostępna w postaci proszku, ale wcześniej była tylko w postaci 

kamienia. Tamten majętny człowiek tak postąpił i wyleczył się z niestrawności. Gdy 

przyszły jego urodziny, chciał uczcić to wyleczenie niestrawności i rozdać wszystkim 

słodycze. Poszedł do sklepu z cukierkami i zanim je kupił, chciał spróbować jak smakują. 

Gdy włożył do ust kawałek słodyczy, poczuł słony smak. Powiedział właścicielowi 

sklepu, że jego słodycze mu nie smakują i poszedł do innego sklepu. Tam także miał 

podobne doświadczenie. W ten sposób udał się kolejno do pięciu sklepów ze 

słodyczami, ale w żadnym z nich nie spodobał mu się smak słodyczy.  

Właściciel szóstego sklepu zrozumiał jego problem. Zanim bogacz zdołał posmakować 

słodyczy, właściciel sklepu rzekł: „Niech pan spojrzy, tam jest kran. Proszę dokładnie 

wypłukać usta. Tylko wtedy poczuje pan smak moich laddu”. Bogacz starannie 

wypłukał usta i wypluł kawałek soli. Wtedy laddu smakowało już słodko. „Tak, to 

laddu jest bardzo smaczne” – rzekł.  Sklepikarz powiedział: „Jeśli masz w ustach 

kawałek soli, nie możesz docenić smaku laddu? Każde laddu będzie miało słony smak”. 

Podobnie człowiek, który cierpi na chorobę ateizmu i ma w umyśle gorzkie 

substancje, takie jak złe myśli i złe uczucia, nie może cieszyć się słodyczą boskiego 

imienia. Gdy ktoś mu mówi o świętości służby i innych ćwiczeń duchowych, jawią mu 

się one jako pozbawione smaku. Czy defekt tkwi w boskim imieniu lub w ćwiczeniach 

duchowych? Nie, nie. Jest to wynik jego choroby – ateizmu.  

 
 

Wszyscy są dziećmi jednego Boga 

Bóg należy do wszystkich. Jest wszechobecny. Wszyscy 

musicie porzucić wszelkie różnice i pozbyć się ciasnych, 

prowincjonalnych i narodowych przywiązań. Uważajcie się za 

dzieci jednego Boga. Możecie oddawać cześć Bogu w każdej 

postaci, jaką wybierzecie, lecz rozpoznajcie tę prawdę, że Bóg 

jest jeden. Obchodzenie takich świętych dni jak Boże 

Narodzenie jest okazją do uświadomienia sobie znaczenia 

miłości i harmonii między ludźmi. 

– Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 

Tłum. Grzegorz Leończuk, Bogusław Posmyk 


