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Podczas swojej wizyty na Fidżi we wrześniu 2017 r. Bhagawan Baba od-

prawił bhumi pudźę pod Medical Centre (Centrum medyczne) i chciał, aby 

zbudowano je w ciągu sześciu miesięcy! Wystarczy jedno Jego słowo, żeby 

oddane rodziny na Fidżi, takie jak rodzina Tappoo, zrezygnowały z wszystkiego 

i zapewniły, że spełni się Jego słowo. 

Osoby towarzyszące Swamiemu wyruszyły w podróż na Wyspy Fidżi 20 

kwietnia 2018 r. Następnego dnia wieczorem odbył się zamknięty satsang w domu 

Tappoo. Ponieważ były to 65 urodziny Śri Mahendry Tappoo, zebrali się członko-

wie najbliższej rodziny i przyjaciele. Swami mówił o znaczeniu ludzkich narodzin. 

„Spośród 84 lakhów (setek tysięcy) różnych narodzin, wy w tym życiu jako ludzie 

dostąpiliście bliskości Pana, więc nie przetrwońcie jej!” Na tym kameralnym spo-

tkaniu Swami podkreślił, że zdrowie, edukacja i wyżywienie powinny być trzema 

filarami Jego misji na Fidżi. Następnie odbyło się dzielenie urodzinowego tortu, 

odprawiono arati i na koniec podano kolacyjny prasadam. 

23 kwietnia był dniem „Świętowania Daru Życia.” Swami odwiedził wszystkie 

dzieci, które w ostatnich dniach przeszły operacje serca wykonane przez między-

narodowy zespół lekarzy z USA, Omanu, Australii i Sri Sathya Sai Sanjeevani 

Hospital w Naya Raipurze. Po śniadaniu Swami i Jego asysta, w której byli m.in. 

dr Ashish Katewa, dyrektor Sri Sathya Sai Sanjeevani Hospital w Raipurze, i dr 

Shaun Setty – wybitny chirurg dziecięcy z USA, do Albert Hall w stolicy tego kraju 

Suvie. Zespół specjalistów przeprowadził 27 operacji małych serc, dzięki którym 

dzieci promieniały radością. Niektóre były bardzo małe, nawet dwumiesięczne, a 

na miejsce przyszli nie tylko ich rodzice, ale także dziadkowie. Widok pomiesz-

czenia pełnego balonów i małych dzieci był ucztą dla oczu! Był to piękny sposób 

świętowania daru życia. 

Dr Krupali Tappoo przywitała zebranych i mówi-

ła o radości panującej rano tego dnia w Sai Prema 

Foundation, gdyż otrzymali oni sposobność służenia 

tym małym dzieciom. Następnie przemawiał Śri C. 

Sreenivas, a po nim wystąpiło kilkoro dzieci, które 

przeszły operację, a także ich rodziców. Były to bar-

dzo wzruszające chwile – gdy osoby te wyrażały 

swoją wdzięczność, wielu w całej sali roniło łzy. 

Wszyscy oni otrzymali najcenniejszy dar – dar 

samego życia! 
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Potem przemawiał dr Ashish Katewa. To prawdopodobnie 

jeden z niewielu lekarzy na świecie, którzy przeprowadzili tyle 

operacji serca u dzieci – 5000! Wyraził on nadzieję, że na Fidżi 

będzie miejscowy zespół lekarzy, z radością wskazując, że 

pierwsza lekarka z Fidżi w tym tygodniu pojedzie na trzymie-

sięczny kurs do Raipuru. 

Dr Shaun Setty z kolei wyraził wdzięcz-

ność i opowiedział historię operowanego 

chłopca. Chłopiec, gdy przyszedł na badania, 

spytany o to, jak się czuł, powiedział, że czuł 

się dobrze – wtedy nie zdawał sobie sprawy 

z tego, że nie jest z nim dobrze i nie wiedział, co znaczy „do-

brze”! Po trzech dniach od operacji chłopiec bardzo dużo 

chodził, a spytany, jak się czuje, tym razem odpowiedział: „Czu-

ję się wspaniale!” Przejęty dr Setty podzielił się swoją radością i 

wdzięcznością Swamiemu za to, że w czasie tej podróży na 

Fidżi dał mu możliwość wpłynięcia na życie kilkorgu dzieci. 

Mała, 11-letnia dziewczynka urodzona z niepełnym wzrokiem i słuchem, która 
przeszła operację serca, gestami wyraziła swoją wdzięczność. Wzruszyło to mat-
czyne serce Swamiego, który pobłogosławił ją i, również gestami, powiedział: 
„Baba jest twoim przyjacielem.” Przyprawiło to o łzy wielu obecnych, w tym ojca 
dziewczynki, który łamiącym się głosem dziękował Swamiemu i całemu zespołowi 
Sai Prema Foundation. 

Następnie dr Maryann wyraziła swoje podeks-
cytowania perspektywą wyjątkowego 3-miesięcznego 
bezpłatnego szkolenia w Raipurze i powrotu na Fidżi, by 
tutaj służyć dzieciom swojego kraju. Powiedziała, że 
„Kochaj wszystkich, służ wszystkim” jest tym samym 
pierwiastkiem, który reprezentuje Chrystus! 

Na koniec Swami wygłosił swój boski dyskurs, po którym wszystkim dzieciom 
wręczono świadectwa „Dar życia” i poczęstowano tortem. 
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Dni zaczynają się i kończą. W naszym życiu niewiele 

jest takich, które zapadają w pamięć. Ten szczególny 

dzień jest z pewnością najbardziej pamiętnym ze wszys-

tkich. Inne nie dają aż tyle powodów do myślenia o 

przyszłości. Bo wy, rodzice, macie przed sobą przyszłość. 

Możecie przeżywać to, jak dzieci się rozwijają, z nadzieją, 

że będą, jak powiedziała droga Krupali, gwiazdą Fidżi jutra 

w sporcie lub w innej dziedzinie. Czy może być większa 

radość dla tutejszego Sanjeevani i Sai Foundation, niż 

oglądanie tych kłębków radości, jak wyrastają na wspania-

łych obywateli? 

W Sanjeevani najważniejsze jest to, że czuć w nich 

wyraźny dotyk boskości. Wszyscy możemy zgodzić się, że 

o tym, na co te małe dzieci wyrosną, zdecyduje coś, co 

nazwiemy losem, przeznaczeniem, opatrznością lub boską 

wolą. To, że będą wspaniałymi obywatelami nie jest więc 

ostatecznie zdecydowane. Niech te małe dzieci cieszą się 

wszystkimi radościami świata. O to będzie modlić się bar-

dzo wielu ludzi. 

Zakończę słowami największej pochwały dla mojego zespołu lekarzy. Oni 

dzień po dniu, każdą chwilę swojego życia poświęcają, by dawać życie takim 

dzieciom. W chwili, gdy oni zobaczą przed sobą dziecko, ich ręce stają się rękami 

Boga, czyniąc cud, który nazywamy życiem. Codziennie widzimy dziesiątki, setki, 

tysiące dzieci i każde z nich jest dla nas równie drogocenne jak dziecko w 

waszych rękach. Takie jest Sanjeevani, takie jest Sai Prema Foundation. Jak 

wiecie, prema znaczy miłość. Podstawą tutejszego Sanjeevani i Sai Prema Foun-

dation jest miłość. Te dzieci objęła miłość. Operowano je w miłości. Będą rosły w 

miłości, aby dawać miłość, szerzyć miłość i nieść temu światu radość. Niech na te 

małe dzieci i ten wspaniały zespół, który reprezentuję, spłyną błogosławieństwa 

wszystkich bogów. Zespół ten, jak wspomniałem, pracuje dla takich dzieci nie-

ustannie dzień w dzień, bezinteresownie, pilnie, skrupulatnie i niestrudzenie. 
  



 

Boska podróż, Wyspy Fidżi, kwiecień 2018     8 
 

 

 

 

Dzieci są nasionami przyszłości. Tak jak rolnik powinien ochraniać dobre 

nasiona, aby później mieć dobre zbiory, społeczeństwo powinno dzisiaj ochraniać 

dzieci, aby jutro mieć dobre społeczeństwo. Społeczeństwo odpowiada za dzieci. 

Odpowiada za nie cała zbiorowość, a nie tylko rodzice, gdyż są one częścią 

jutrzejszego społeczeństwa. Dlatego dbanie o dzieci to praca nie tylko niewielu 

ludzi czy samych rodziców, ale całego społeczeństwa. 

Dzieci są dzisiaj naszymi głównymi gośćmi. One stają się niespokojne. Długo 

czekały, dlatego powinniśmy szybko zakończyć ten program. 

Słowo do rodziców. Traktujcie dzieci, którymi się opiekujecie, jako własność 

Boga. Muszą dobrze się rozwijać, muszą być zadbane i dobrze wychowane, aby 

były dobrymi obywatelami i dobrymi sługami Boga, gotowymi jutro służyć społe-

czeństwu. Tylko tego od was oczekujemy. Bądźcie dobrymi rodzicami! Dobrze 

uczcie swoje dzieci, aby jutro stały się dobrymi ludźmi i same pomagały innym. 

Z wieloma błogosławieństwami dla wszystkich dzieci i wszystkich rodziców 

zakończymy teraz ten program rozdaniem świadectw „Dar życia.” 
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Podczas swojej wizyty na Fidżi we wrześniu 2017 r. Swami gromko nawoły-

wał do skończenia z posępnym przesiadywaniem nad Jego portretem z 

więdniejącymi kwiatami i ceremonialną kontemplacją Jego odejścia i przejście do 

pomagania w Jego imieniu ludziom potrzebującym, celebrując tym samym Jego 

ciągłe prowadzenie i obecność w życiu każdego. 

„Gdy obchodzę moje urodziny, daję prezenty, a nie przyjmuję je. Tak samo 

powinno być w dniu fizycznego odejścia – należy dawać dary nadziei i radości 

ludziom w trudnej sytuacji” – oświadczył Pan. 

Radosną sposobność wykonania najwyż-

szego zadania otrzymało Sai Prema Foundation 

na Fidżi, które poza obdarzeniem życiem 27 

dzieci, nie zważało na wskazówki zegara i pra-

cowało dzień i noc, w słońcu i w deszczu, w 

huraganach i burzach gradowych, aby spełnić 

słowo swojego Mistrza i w dniu Mahasamadhi 

(odejścia) inaugurować darmowy ośrodek zdro-

wia dla Jego dzieci na Fidżi. Wykonano to w 

zaledwie 6 miesięcy – od koncepcji do zakoń-

czenia! W istocie zajęło to tylko 13 tygodni! 

Rano asysta Swamiego udała się z wizytą do ośrodka zdrowia. Na tę świętą 

okazję zebrało się wielu wielbicieli z Australii, Nowej Zelandii, Fidżi, USA i innych 

krajów. Każdego idącego do centrum witały wypisane na tablicach totemicznych 

powiedzenia światowej sławy ludzi, w tym Helen Keller, Mary Angelou, św. Fran-

ciszka z Asyżu i oczywiście ukochanego Bhagawana. Po przecięciu wstęgi Swami 

odsłonił tablicę pamiątkową i pobłogosławił każde pomieszczenie, poczynając od 

apteki. Budynek jest pięknie zaprojektowany i bardzo dobrze wykonany. 

Zwiedzając budynek, Swami powiedział: „To centrum medyczne jest tu na 

Fidżi pierwszym śladem stóp Swamiego, dlatego musi być też najlepsze! W 

listopadzie 2019 r. musi zostać otwarty kardiologiczny szpital dziecięcy i powinna 

zostać przeprowadzona pierwsza operacja!” 

W pobliżu ośrodka wzniesiono małe zadaszenie. Wszystkich powitała 

mała Saisha Tappoo i zwróciła uwagę na to, że o ile świat będzie z żalem 

wspominał datę 24 kwietnia, dla wielbicieli Swamiego na Fidżi będzie to 

dzień świętowania, nowy początek, dzień nadziei dzięki inauguracji Sri 

Sathya Sai Sanjeevani Medical Centre. Zakończyła odśpiewaniem pieśni i 

wyrażeniem wdzięczności Swamiemu. Następnie na podium wszedł brat 

Sumeet i przypomniał wszystkim, że gdy ktoś się poddaje Panu, On czyni  
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z niego swój flet, na którym będzie grał. Był przepełniony wdzięcznością i wiele 

razy podczas tego wystąpienia głęboko się wzruszał. 

Następnie przemawiał Śri C. Sreenivas, a po nim Swami kazał dr Ashish 

Katewie opowiedzieć o pierwszym szpitalu kardiologicznym na południowym 

Pacyfiku, który będzie inaugurowany w listopadzie 2019 r. w Suvie. „Będzie to 

pierwszy taki szpital na Fidżi i będzie w nim także Centre of Excellence (Centrum 

Doskonałości), służąc setkom okolicznych wysp! Jest to kosztowne zadanie. 

Wszytko będzie tu bezpłatne.” Dr Ashish mówiła o planach budowy szpitala i 

pierwszej operacji, która zostanie przeprowadzona za 18 miesięcy! 

Po niej Swami wygłosił niecierpliwie wyczekiwany boski dyskurs. Po odpra-

wieniu mangala arati Swamiemu podano lunch w Jego pokoju w ośrodku zdrowia. 

Potem rozmawiał z rodziną Tappoo i wszystkimi członkami zarządu Sai Prema 

Foundation, udzielając im wskazówek na następną fazę prac. 
 

 
Wieczorem Swami odwiedził dom brata Rajendry Kumara i jego żony, Śmt. 

Varshy. Spędzając tam czas z rodziną i gośćmi, Swami dalej mówił o medycznej 

misji na Fidżi. 
 
 



 

Boska podróż, Wyspy Fidżi, kwiecień 2018     11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Boska podróż, Wyspy Fidżi, kwiecień 2018     12 
 

 

 

 

Sumeet, miałeś rację, całkowitą rację, gdy 

określałeś to jako cud. Często słyszymy słowo 

„cud,” ale zyskuje ono ogromną wagę, gdy można 

je przypisać boskości. Jeśli istnieje jedno słowo, 

które łączymy z boskością, jest to „cud.” Ma ono 

dla nas szczególne znaczenie, gdy Bóg wybiera 

właśnie nas na przejawienie się tego cudu. Cud to 

życie. Cud oznacza życie przykładne. Jeśli my, tak 

mało odpowiedni, mogliśmy stać się instrumentami 

przejawienia się cudu, to jest to oczywista oznaka 

dotyku boskości. 

To, co zdarzyło się tutaj w ciągu ostatnich trzech miesięcy, trudno jest pojąć. 

Było to coś w rodzaju strefy wojennej. Mogło to wyglądać na sytuację, z której nie 

ma wyjścia. Ale przy zdecydowanym celu, sukces jest nieuchronny. Wiemy, że ze 

Swamim każde zadanie zdające się niemożliwym do wykonania, zostaje wykona-

ne. W tym zawiera się wyjątkowość Swamiego. W obecności Jego dotyku to my 

stajemy się cudem. 

To, co widzimy w tym wielkim świecie Boga, jest ograniczone, ale to, co On 

wie i chce zrobić z tym wielkim światem, wykracza poza nasze pojmowanie. Mu-

szę wyznać wam, że gdy kilku chirurgów i członków zespołu medycznego 

przyjechało tutaj w odpowiedzi na wolę Swamiego, kiedy sprawił, że myśleliśmy o 

przeprowadzeniu operacji na tutejszych dzieciach, w najśmielszych wyobraże-

niach nie spodziewaliśmy się, że nastąpi to w ten sposób. Oto piękno działania 

Boga. Przyjechało tu kilku wybitnych członków zespołów medycznych z różnych 

części świata, ale zgodzicie się ze mną, że żaden zespół nie przyjedzie, by zakła-

dać tu szpital! Żaden zespół nie przyjedzie tu, aby go zakładać z bezinteresownej 

miłości i w bezinteresownej służbie dla dobra dzieci tego kraju – sami musicie to 

zrobić.  
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Dajwadhinam dźagat sarwam, satjadhinam tu dajwatam, 

tat satjam uttamadhinam, uttamo paradewatam. 

(Pod kontrolą Boga jest cały świat, prawda rządzi Bogiem, 
 nad tą prawdą panują najlepsi ludzie, oni stoją wyżej niż Bóg.) 

ॐ 

Drogie ucieleśnienia boskiej miłości! 

Dzisiaj zebraliśmy się tutaj z okazji, która jest początkiem wielu nowych 

rzeczy, jakie nastąpią. Jest to tylko pierwszy krok na polu służby społeczeństwu 

na Fidżi i w sąsiednich krajach. Ale przed nami jest do pokonania długa droga. 

Każda długa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Aby podjąć dowolną 

podróż, wystarczy postawić pierwszy krok we właściwym kierunku. Idąc krok po 

kroku na pewno kiedyś dojdziecie do celu. 

Dobro dokonane na świecie nigdy nie idzie na marne. Każde najmniejsze 

dobro, jakie uczynicie, zwielokrotnione wróci do was w chwilach potrzeby. Dobro 

uczynione innym jest jak polisa ubezpieczeniowa, która przyjdzie wam na ratunek, 

gdy znajdziecie się w potrzebie. Dlatego mówi się Kuru punjam ahoratram – czyń 

dobro dzień i noc. To dobro to Bóg (gra ang. słów: good – dobro i God – Bóg). 

W słowie good zawiera się słowo God. Zatem każde dobro zawiera Boga, 

więc to. co robicie nie jest tylko dobrą pracą, ale jest pracą Boga wykonywaną w 

jakimś imieniu, w jakiejś wierze i w jakiś sposób. Jeśli służycie bliźniemu, służycie 

samemu Bogu. Z taką postawą musicie dalej wykonywać tę pracę. 

Bóg nie potrzebuje kwiatów, lamp i oddawania czci ani modlitw, hymnów czy 

pochwał. Jeśli nawet niczego z tego nie robicie, nic dla Niego się nie zmienia, ale 

gdy w Jego imieniu służycie cierpiącej osobie, to na pewno Bogu się podoba. 

Wielki Wjasa, który skomponował cztery Wedy, przestudiował wszystkie 

święte pisma i starożytne teksty; w końcu wyciągnął wniosek: 

 Asztadaśa puranesu wjasasja waćanam dwajam, 

parapokaraja punjaja papaja parapidanam. 

 (Osiemnaście puran Wjasy zawiera się w dwóch powiedzeniach: 

 pomaganie jest zasługą, grzechem – krzywdzenie innych.) 
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Dlatego pierwsza rzecz, jaką wi-

dzimy na tablicy, gdy wchodzimy do 

tego ośrodka, to „Kochaj wszystkich, 

służ wszystkim.” Kochanie najbliż-

szych, pomaganie im jest bardzo 

proste – każdy to robi bez proszenia. 

Ale trzeba kochać wszystkich i po-

magać wszystkim, bez jakiejkolwiek 

dyskryminacji czy rozróżniania, z 

takim samym uczuciem, jakim darzy-

libyście siebie samego. I jest to 

motto, hasło, którym to centrum me-

dyczne powinno się kierować. 

Sreenivas już powiedział, czym to ma być, a dr Katewa obiecał zrobić to, co 

trzeba, więc dla mnie niewiele zostało do powiedzenia poza przekazaniem moich 

błogosławieństw, aby spełniły się wasze życzenia i obietnice – niech wszytko to 

się spełni w czasie, jaki podałem. 

Dla mnie czas jest ważny. Codziennie ratujemy życie, ratujemy dziecko, ratu-

jemy rodzinę, dlatego każdy dzień jest ważny. Dawno temu podobna sytuacja była 

ze szpitalem w Raipurze. Sreenivas, wkładając wielki wysiłek, niemal zupełnie 

sam pokonał wszystkie trudności i przeszkody i założył pierwszy dedykowany 

dzieciom szpital kardiologiczny na odludziu w stanie Chhattisgarh. Niewielu wie-

rzyło mu, a wielu nawet myślało, że postradał zmysły, gdyż porwał się na coś tak 

wielkiego i wspaniałego jak ten szpital, co wcześniej czy później musi doprowa-

dzić go do wielkich kłopotów. Ale on z głęboką wiarą parł naprzód. Niemniej, 

nawet przy tych wytężonych staraniach czas uciekał i w końcu on spytał: „Swami, 

czy moglibyśmy odłożyć inaugurację na inny termin?” 

Odpowiedziałem mu: „Gdyby to twoje dziecko czekało na operację, a powie-

dziano by ci, że nie można jej przeprowadzić, gdyż szpital nie jest gotowy, jak byś 

się czuł?” On od razu zrozumiał, że przemawia Swamiego serce – to serce czuło 

jak matka, która cierpi, widząc cierpienie swojego dziecka, dlatego Swami nie 

mógł czekać. Wszystko, co ma być zrobione, musi być zrobione w możliwie naj-

krótszym czasie. Nie można akceptować żadnych opóźnień. Z taką samą odwagą 

i przekonaniem tutejszy zespół zajął się tym centrum medycznym. 

Było to dla nich dobre doświadczenie, gdyż zrozumieli, że gdy poddadzą się 

Bogu i są Mu wierni, ich możliwości stają się nieskończone, ich zdolności rosną, 

dlatego to, co w innej sytuacji wymagałoby więcej czasu, mogło zostać wykonane 

bardzo szybko. W Indiach na przestrzeni pięciu lat teraz powstaje już trzeci szpi-

tal, w Mumbaju. 

Nie da się tego zrobić, jeśli nie jesteście bezinteresowni. Wszystko potoczy 

się w takim tempie tylko wtedy, gdy poddacie się. To, co wy nazywacie cudem, ja 
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nazywam poddaniem. Gdy poddacie się, cuda będą działy się codziennie – na 

każdym kroku spotkacie się z cudem. Wystarczy, że tylko porzucicie samolubstwo 

i poddacie się woli Boga. Bądźcie gotowi służyć wszystkim z wielką miłością i 

uczuciem, gdyż służycie samemu Bogu. Bóg nie siedzi gdzieś wysoko w swoim 

niebie, przyglądając się wam z góry. On jest w każdej istocie. Dlatego święte pi-

sma mówią: Deho dewalajah prokto, dźiwo dewa sanatanah – mówi się, że ciało 

to mieszkanie Boga, zamieszkujący w nim duch jest wieczny. Wszyscy ci ludzie 

są chodzącymi świątyniami Boga – w każdym mieszka boskość. 

Z tym wielkim uczuciem musicie czynić dobro, gdyż czyniąc dobro, znajdzie-

cie Boga. Z tym uczuciem, z tym przekonaniem, z tym poddaniem musicie 

sprawić, że będzie to przykładne centrum. Ponieważ jest to centrum doskonałości, 

powinno on cechować się jakością pracy w nim, ale – co jest ważniejsze – jako-

ścią pracy wykonywanej w tej dziedzinie i w tym regionie. 

(Wskazując gestem kilka tablic na ścianie) Opisano tam wszystkie usługi, ale 

dla mnie najważniejsza tablica znajduje się tam w rogu. Można stąd przeczytać na 

niej: Wszystkie usługi świadczone w tym Centrum Medycznym są całkowicie 

wolne od opłat. Wolne od opłat! Ludzie pytali mnie: „Dlaczego bezpłatnie?” 

Ja ich pytam: „Czy matka żąda od dziecka zapłaty za podawanie mu śniada-

nia, za kąpanie go lub za nocne czuwanie nad jego zdrowiem? Czy ojciec każe 

synowi lub córce płacić za całą opiekę, jaką im zapewnia?” 

Dlatego też i wy musicie myśleć: „Oni wszyscy są naszymi najbliższymi, nie 

różnią się od nas. To dziecko jest nasze, ten mężczyzna jest naszym bratem, ta 

kobieta jest naszą siostrą.” Takie odczucia musicie rozwinąć. Jak mogłaby pojawić 

się kwestia jakichkolwiek opłat, gdybyście robili to dla samych siebie? Musicie 

służyć wszystkim, traktując ich jako własnych braci i siostry, którzy cierpią, i 

darząc ich wielkim uczuciem. Przy traktowaniu ich jako swoich najbliższych nie 

ma kwestii opłat. 

„Czy to wszystko jest możliwe? Da się tak postępować? Czy taka instytucja 

może przetrwać?” Można zadawać takie pytania, ale powiadam wam, wy o tym 

świecie wiecie bardzo mało. Ten świat rządzony pewnymi prawami narzuconymi 

przez pewnych ludzi, ma bardzo ograniczone podejście do wielu spraw. 

Prawo Boga jest nieskończone, jest nieograniczone. Gdy stosujecie się do 

prawa miłości, wszystko staje się nieskończone, gdyż miłość nie zna prawa, a 

prawo nie zna miłości. Bóg zna tylko miłość – nie zna żadnego prawa. Gdy działa-

cie z miłością, Bóg przychodzi do was, staje u waszego boku, aby wykonywać 

wszystko, co chcecie zrobić. I zapewni wszystko – da wam wszystko, czego 

potrzebujecie do wykonania waszej pracy i nigdy nie zabraknie wam środków. 

Pełne poddanie naprawdę was uszczęśliwi. Musicie pracować dla szczęścia 

ludzi z głębokim poczuciem, że są to wasi najbliżsi, gdyż takie postępowanie jest 

prawdziwą zasługą i zadowala Boga. Pracujmy razem. Jednym palcem niewiele 

można osiągnąć, ale gdy wszystkie palce współpracują, stają się ręką, a gdy  
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ponadto siły połączą dwie ręce, możecie osiągnąć wszystko. Wszyscy, z różnych 

środowisk, z różnych zawodów, z różnych krajów i miejsc, połączmy siły, jak pięć 

palców. Pracujmy razem w celu ulżenia cierpienia mieszkańców Fidżi i sąsiednich 

krajów. 

Teraz będziemy szkolić lekarzy z Fidżi i wielu innych krajów – takich jak Nige-

ria i Sri Lanka – w naszych szpitalach i odsyłać ich z powrotem do ich krajów. 

Otrzymają tam inspirację i nabędą dość umiejętności, aby podjąć to zadanie. 

Za rok od teraz musicie zacząć 

badania serca, a po kolejnych sześciu 

miesiącach, gdy będziecie dysponowali 

liczbą potrzebujących, którzy zostali 

zdiagnozowani i są gotowi do operacji, 

musicie zacząć wykonywanie operacji. W 

kwietniu za rok przybędę tu, aby zainau-

gurować centrum badań serca, a potem 

w listopadzie, aby rozpocząć pierwszą 

operację. Niech to nie podlega dyskusji. 

Sumeet, możesz zarezerwować wszystkie bilety, jeśli chcesz, gdyż nie będę 

zmieniał tych dat. Jest tu dr Ashish – on będzie dostępny i podpowie wszystko, co 

można zrobić. Sreenivas też będzie kierował sprawami. Przygotujecie dobry 

zespół oddanych lekarzy i profesjonalistów. Inspirujcie ich do pracy na rzecz ich 

kraju. Niech ich pierwszą motywacją będzie służba ich własnym ludziom. Wszyst-

ko dokona się w swoim czasie. Jak mówiłem, przyjdzie tu bardzo wielu ludzi, setki 

i tysiące, nie tylko na leczenie, ale by pomóc temu centrum. Wy możecie widzieć 

tylko jeden budynek, ale ja widzę też następny, który powstanie za rok. Jedno 

skrzydło zacznie od badań serca, a drugie będzie miało sale operacyjne, OIOM i 

inne oddziały – krok po kroku. 

Macie wszyscy moje szczodre błogosławieństwa. Niech wasze życie będzie 

przesłaniem służby, przesłaniem miłości dla waszych bliźnich. Wiedźcie życie w 

sposób bezinteresowny – tak, by zadowolić Boga. Tymi słowami dobrych życzeń 

kończę ten program. 

Spotkamy się ponownie, gdy Premier odjedzie – on tu też przyjdzie, ale wte-

dy możemy nie znaleźć dość czasu na przedyskutowanie wszystkich tych rzeczy, 

dlatego już dzisiaj o nich wam mówię. Bądźcie pewni, że wszystko się dokona, 

gdyż przede wszystkim jest z wami Bóg. Good i God (dobro i Bóg) razem mogą 

osiągnąć wszystko. Nigdy więc nie traćcie ducha i nie obawiajcie się, że nie podo-

łamy zadaniu. Wszystko się dokona; to się dokona! 
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Wieczorem 25 kwietnia 2018 r. Swami i Jego asysta odwiedzili dom Śri Kam-

lesha Tappoo i jego żony, Śmt. Jyothi. Swami zaprosił tam na satsang także 

grupę wielbicieli z Nowej Zelandii. Po kilku melodyjnych bhadźanach Swami po-

wiedział: 

„Śpiewanie imienia Boga niesie wielką radość. Mówi się: ‘Chodź i posmakuj 

piękna imienia Ramy. Imię Ramy jest najsłodsze!’ Jeśli macie gorączkę światowo-

ści, nie możecie doświadczać tej słodyczy imienia. Tansen służył na dworze 

Akbara i słynął ze śpiewu. Akbar szczycił się swoimi ludźmi, a Tansena zawsze 

przedstawiał w dobrym świetle. Pewnego dnia Akbar udał się do lasu i tam usły-

szał bardzo melodyjny głos. Poszedł za głosem do chaty, w której śpiewał jakiś 

mędrzec. Akbar spytał go o tajemnicę jego słodkiego śpiewu, który był nawet 

słodszy od śpiewu Tansena. Mędrzec odpowiedział, że Tansen śpiewając patrzy 

w twarz Akbara, a on na twarz Boga! Doskonałość przychodzi tylko wtedy, gdy 

robi się coś dla Boga. Najwyższą ścieżką urzeczywistniania Boga jest bhakti 

(oddanie). Miłość do Boga powinno się mieć tak czystą, jak miały gopiki (mleczar-

ki), które cały czas żyły w świadomości Kriszny. W sercach miały tylko miłość do 

Boga i osiągały Boga w większym stopniu niż ktokolwiek inny!” 

Potem wielbiciele z Nowej Zelandii zaśpiewali kilka pieśni i Swami kontynu-

ował temat oddania Bogu, mówiąc, że jest ono jak znieczulenie: „Miłość i wiara w 

Boga pozwala przechodzić ‘operacje.’ Trudności i przeszkody zawsze się pojawia-

ją, ale miłość do Boga zapewnia, że nie doświadcza się bólu. Cechą prawdziwego 

wielbiciela jest opanowanie, spokój. Wielbicielem jest ktoś, kto zawsze jest zrów-

noważony, zarówno w czasach dobrych, jak i złych! Taką równowagę mają tylko 

prawdziwi wielbiciele.” 

27 kwietnia 2018 r. będzie dla Fidżi dniem historycznym – dniem, w którym 

Sai Sanjeevani Medical Centre zostało oficjalnie otwarte! Rano tego dnia Swami z 

osobami Mu towarzyszącymi, wśród których byli dr Shaun Setty, dr Ashish Kate-

wa, dr David i Jennie Cornsweetowie, przybył do centrum medycznego przed 

godz. 10:30. Swami rozmawiał z zespołem Fidżi, udzielając niezbędnych rad na 

temat przyszłego dziecięcego szpitala kardiologicznego. Wkrótce do licznie 

zebranych dołączył Premier Fidżi Vorege Bainimarama wraz z małżonką i Mini-

strem Zdrowia. Siedziały tam z rodzicami także dzieci, które przeszły operację. 

Brat Sumeet przedstawił drogę fundacji Sai Prema Foundation w ciągu ostat-

nich dwóch lat oraz to, jak przez rozmaite działalności służebne wpłynęła ona na 

mieszkańców Fidżi. Zaprosił dzieci do wspólnego zdjęcia z Premierem. Ponieważ 

był to też dzień urodzin Premiera, brat Sumeet zachęcił wszystkich do zaśpiewa-

nia razem z nim w imieniu wszystkich mieszkańców Fidżi Happy Birthday. Potem  
 



 

Boska podróż, Wyspy Fidżi, kwiecień 2018     18 

przemawiał Śri Mahendra Tappoo. Najpierw podziękował Premierowi i rządowi 

kraju za przekazanie gruntu, na którym stoi centrum medyczne. Mówił też o 

nowym szpitalu, który powstanie obok tego centrum i będzie pierwszym bezpłat-

nym pediatrycznym szpitalem kardiologicznym w rejonie południowego Pacyfiku. 
 

Potem przemawiał Premier, a po nim Śri C. Sreenivas. Następnie Premier i 

towarzyszący mu ludzie udali się na inaugurację Sri Sathya Sai Sanjeevani Medi-

cal Centre, gdzie Premier odsłonił też specjalną tablicę. Zwiedził całe centrum, 

rozmawiając z zespołem i obiecał wsparcie rządu. Podzielono się też tortem z 

okazji jego urodzin. 

Potem Swami powiedział do zespołu Sai Prema Foundation: „Gdy pracuje się 

dla Boga, możliwości rosną! Gdy Swami coś mówi, wie że jest to możliwe. Ale 

realizacja leży w waszych rękach!” 

Tego dnia po południu Swami i Jego asysta udali się w trzygodzinną drogę do 

Pacific Harbour, gdzie buduje się przyszły aśram na Fidżi. Więcej niż 50% pracy 

zostało już wykonane. Swami odwiedził Salę Modlitw. Piękno wszystkich powsta-

jących na całym świecie aśramów zawiera się w tym, że są one umiejscawiane na 

łonie Matki Natury. Na Fidżi aśram leży majestatycznie nad brzegiem wód Pacyfi-

ku – stopy stojących na piaskach i w zadumie oglądających zachód słońca 

łagodnie obmywają fale oceanu. Zespół Sai Prema Foundation i asysta Swamiego 

dostąpili wyjątkowego błogosławieństwa, gdyż Swami udzielił im wielu rad doty-

czących następnych etapów budowy i wykończenia aśramu. 
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Panie Przewodniczący Zarządu i założycielu, 

Panie Dyrektorze Sai Prema Foundation, 

Szanowny Ministrze Zdrowia i wiceministrowie 

służb medycznych, 

Członkowie korpusów dyplomatycznych,  

Moi współmieszkańcy Fidżi, 

 
Bula Vinaka i dzień dobry wszystkim obecnym! 

Dzisiaj świętujemy wspaniałe wydarzenie otwarcia tego nowego Sri Sathya 
Sai Sanjeevani Medical Centre. Jak słyszeliście, będzie ono świadczyło bezpłatne 
usługi zdrowotne i medyczne dla naszych obywateli, w tym dla mieszkających i 
pracujących tutaj w Nasese (dzielnicy Suvy). Chciałbym zacząć od wyrażenia 
wielkiego vinaka vakalevu (dziękuję) dla wszystkich waszych członków za współ-
pracę z nami przy powoływaniu do życia tego nowego centrum medycznego. 

Od dzisiaj te drzwi będą otwarte dla każdego mieszkańca Fidżi, dla wielu z 
wiejskich społeczności w tym rejonie, dając im znacznie lepszy dostęp do profe-

sjonalnej medycyny zapewniającej porady, leczenie a nawet lekarstwa – wszystko 
całkowicie za darmo. Zatem ośrodek ten przyczyni się do zdrowszego życia i po 
prostu uratuje życie wielu mieszkańcom Fidżi. W istocie nie ma szlachetniejszego 
działania niż dawanie ludziom narzędzi i środków, jakich potrzebują, aby cieszyć 
się zdrowszym i szczęśliwszym życiem. Tak na to patrzy nasz rząd, dlatego 
jestem bardzo zadowolony, widząc tutaj wielkie zaangażowanie Sai Prema 
Foundation. Wasz rząd, na którego czele stoję, ma za zadanie ochranianie i 
zapewnianie dobrobytu wszystkich mieszkańców tego kraju. Jest to ogromna 
odpowiedzialność, której staramy się sprostać na co dzień w ich służbie. 

Nasza praca obejmuje każdy aspekt naszego narodowego rozwoju – zdro-
wie, edukację, infrastrukturę, gospodarkę i dbanie o najsłabszych w naszym 
społeczeństwie. Dla każdego rządu bardzo ważne jest, aby nie działał sam. Każdy 
członek naszego społeczeństwa, obojętnie gdzie się znajduje, musi pomagać nam 
w poprawianiu losu naszych ludzi i szukać tych, którzy najbardziej potrzebują 
pomocy. Każdy powinien pomagać. Każdy powinien dać tyle, na ile go stać, i  
 

Josaia Voreqe Bainimaramy 
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powinien wsłuchiwać się i uczyć ze zmagania się i trudności bliźnich. To stanowi o 
prawdziwym fidżyjskim patriocie. To określa dobrego obywatela Fidżi. Bycie 
dobrym obywatelem jest czymś więcej, niż tylko przestrzeganiem prawa, niż pła-
ceniem podatków i dopingowaniem naszych zespołów sportowych. Dobre 
obywatelstwo to czynienie w życiu tyle, ile się da, dla poprawy jakości i bezpie-
czeństwa życia na Fidżi. To okazywanie szacunku współmieszkańcom kraju. To 
bycie aktywnym i zaangażowanym członkiem danej społeczności. To wykraczanie 
poza obowiązki dla dobra i pomyślności kraju. 

Właśnie to świętujemy dzisiaj rano. To, co to dobre obywatelstwo może osią-
gnąć i osiągnięcia Sai Prema Foundation, nie ograniczają się do tego nowego 
ośrodka zdrowia. Wasza charytatywna praca w całym tym kraju już dosięgła 
tysięcy naszych ludzi poprzez program „Dar życia.” 

 

W 2016 r. tu na Fidżi przeprowadziliście krytyczne operacje chirurgiczne na 
23 dzieciach i wysłaliście dalsze troje dzieci na operacje za granicą. Kilka tygodni 
temu sprowadziliście też na Fidżi międzynarodowy zespół lekarzy, który bezpłat-
nie przeprowadził nawet więcej operacji serca naszych małych obywateli. 
Szczególnie miło mi widzieć te 26 dzieci, które przeszły te operacje i są tu obecne. 
Wszyscy zgodzimy się, że ich obecność, oglądanie ich w dobrym zdrowiu jest 
największą odpłatą, jakiej ktokolwiek z nas mógłby sobie życzyć. W imieniu 
wszystkich rodziców na Fidżi dziękujemy waszej fundacji i lekarzom, którzy wyko-
nali tę pracę, oraz za to, co zrobiliście dla tych młodych Fidżyjczyków – pracą 
osobistą, na bezpłatnych obozach medycznych i dentystycznych, badaniami lud-
ności wiejskiej, pomaganiem Narodowej Służbie Krwiodawstwa Fidżi, opieką nad 
dziećmi osieroconymi, pomocą Fidżyjczykom dotkniętym przez żywioły czy za-
pewnianiem zagranicznego szkolenia tutejszych lekarzy. Pokazaliście, że wasze 
zaangażowanie w pomyślność naszych mieszkańców nie zna granic! Jesteście 
nieocenionymi partnerami mojego rządu, a ogromny wpływ, jaki wywarliście na 
życie szczególnie młodych Fidżyjczyków, nie da się w pełni oddać w słowach. 
Wasza praca inspiruje Fidżyjczyków do życia według waszego przykładu. Mam 
nadzieję, że to będzie trwało nadal. Oczywiście nie każdy może pozwolić sobie na 
zbudowanie nowego centrum medycznego, ale każdy może odegrać jakąś rolę i 
sprawić, że Fidżi będzie bezpieczniejszym i lepszym miejscem do życia.  
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Zdrowie jest tym szczególnym sektorem, w którym kooperacja i partnerstwo 

mogą być niesamowicie skuteczne; możemy docierać z usługami medycznymi do 

Fidżyjczyków wszędzie, gdzie mieszkają na Fidżi i niezależnie od ich statusu eko-

nomicznego. W tym roku zwiększamy fundusze Ministerstwa Zdrowia o ponad sto 

milionów dolarów w celu finansowania nowych szpitali i ośrodków zdrowia oraz 

rozszerzania zakresu usług świadczonym naszym mieszkańcom. Werbujemy wię-

cej wykwalifikowanego personelu medycznego. Ustanowiliśmy zupełnie nowe 

centrum klienta, w którym mogą zgłaszać się pacjenci i ich rodziny i informować 

nas o naszych usługach. 

Wspieramy też partnerstwo służb publicznych i prywatnych, projekt „Potrójne 

P”, aby w skali masowej rozwijać liczbę lokalnych szpitali i podnosić ich usługi do 

poziomu krajów rozwiniętych. Sam ten projekt przyniesie wyższą jakość usług 

zdrowotnych dla 380 000 Fidżyjczyków. Bardzo cieszymy się perspektywą do-

stępności przez całą dobę i każdego dnia operacji serca tu na Fidżi. To, panie i 

panowie, właśnie się dzieje. Patrząc dzisiaj na twarze tych młodych Fidżyjczyków, 

którzy już skorzystali z tego rodzaju operacji, widzimy, że nic lepiej nie pokazuje, 

iż jesteśmy na właściwej drodze w rozwijaniu sektora zdrowia na Fidżi. 

Moi współobywatele Fidżyjczycy, dbałość i odpowiedzialność, jakie okazuje-

my sobie nawzajem określa fidżyjskiego ducha i będzie to dziedzictwem, które 

kiedyś przekażemy tym, którzy przyjdą po nas. Ta spuścizna staje się z dnia na 

dzień donioślejsza dzięki wspaniałej pracy wielu naszych partnerów, w tym Sai 

Prema Foundation i jego członków. To, co dzisiaj tu widzimy – nowe centrum me-

dyczne i tych młodych Fidżyjczyków – jest świadectwem waszego poświęcenia i 

oddania Fidżi i naszym mieszkańcom. 
 

Niewątpliwie bardzo wysoko postawiliście porzeczkę w dbałości o obywateli 

Fidżi. Z niecierpliwością czekam na to, co jeszcze osiągniecie. 

Dziękuję wam za to wielkie dzieło. Jakiż to dar dla mieszkańców Fidżi! 

Vinaka vakalevu, dziękuję wam. 
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Wyjątki z wystąpienia 

Śri C. Sreenivasa 
 

Co chcemy dalej robić w tym centrum? Będziemy współpracować z Minister-

stwem Zdrowia i najpierw spróbujemy stworzyć narodowy rejestr dzieci. Każde 

dziecko urodzone na Fidżi i w krajach Pacyfiku będzie przebadane, a informacje o 

stanie jego zdrowia zostaną wprowadzone do bazy danych, gdyż wiele z chorób 

można wyleczyć we wczesnym dzieciństwie. Później, jak Śri Mahendra Tappoo 

ogłosił, będziemy rozwijać Sri Sathya Sai Pediatric Cardiac Centre for Human Ex-

cellence, licząc na stworzenie na Fidżi ikony oświetlającej ten region w 

zapewnianiu doskonałości opieki kardiologicznej dzieci. Każdy kraj ma jakąś iko-

nę. Potrzebujemy ikony, która trwa wiecznie w postaci opieki zdrowotnej – 

wysokiej jakości, szczerej i bezpłatnej opieki nad dziećmi. 
 

Dzieci są ojcami czasu – odzwierciedlają to, czym będą przyszłe pokolenia. 

Gdy opieka jest świadczona bezpłatnie, wdzięczność staje się fundamentem ich 

życia, a poprzez wdzięczność następuje prawdziwy postęp człowieczeństwa. 

Społeczeństwo jest właściwie kształtowane, gdy bierzemy pod uwagę i jeste-

śmy wdzięczni pokoleniom naszych przodków i rówieśników za to, co oni zrobili, 

chociaż wiele z tego, co zrobili, nie widzimy. Tym dzieciom możemy wpoić święte 

wartości czci i wdzięczności. Jest to szczerym dążeniem Sanjieevani i Śri Sathya 

Sai, Ojca założyciela. Niosąc wysokiej jakości umiejętności, kładziemy więc na-

cisk na edukację i zdrowie z wdzięcznością i czcią jako fundamentalnymi cnotami. 

Opieka zdrowotna wymaga dzisiaj wysokich umiejętności. Bardzo cieszy nas 

to, że rząd Fidżi zaczął posyłać do naszych szpitali lekarzy, a niebawem także 

pielęgniarki, techników i specjalistów. Tam przyjmiemy ich z miłością i całe szko-

lenie i pobyt będą zapewnione całkowicie bezpłatnie. 
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BIBLIOTEKA ONLINE 

I SUBSKRYPCJA NA BROSZURY 

Z ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY BHAGAWANA 

Boskie broszury opisujące zagraniczne podróże Bhagawana Baby są za-
mieszczane w bibliotece online. Aby je obejrzeć lub pobrać, albo zapisać się na 
otrzymywanie nowych broszur zaraz gdy staną się dostępne, prosimy odwiedzić 
stronę: http://www.saiprakashana.online. 

 
NOTA REDAKCJI 

Poszukujemy osób do transkrypcji zapisów audio, tłumaczy  i  korektorów 
boskich dyskursów Bhagawana we wszystkich językach. Muszą oni podpisać kon-
trakt z Wydawcą, Sri Sathya Sai Premamruta Prakashana ®. Więcej informacji 
można uzyskać pod adresem: bhagawanspeaks@gmail.com. 

 

WYDAWNICTWO I DYSTRYBUCJA KSIĄŻEK 

W sprawie publikacji – druku – dystrybucji prosimy pisać na adres: 

bhagawanspeaks@gmail.com 
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