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W tym roku koniec stycznia i początek lutego dla 

hinduskich wielbicieli w Malezji był bardzo 

pomyślnym okresem, gdyż zbiegał się ze świętem 

Thaipusam. Święto to obchodzi się z rozmachem na 

cześć Pana Śiwy, który ze swojego trzeciego oka 

stworzył syna, Pana Subrahmanję czyli Murugana. 

Także w tym dniu Matka Parwati dała Muruganowi 

wel, czyli szpilę, aby walczył nią z asurami 

(demonami). 

W tak pomyślnym okresie malezyjskie dzieci 

Swamiego z niecierpliwością czekały na Jego boską 

wizytę, gdyż miał On inaugurować wiele projektów w 

ramach Jego misji. 

Bhagawan łaskawie uświęcił tę tropikalną ziemię 

swoją boską wizytą w Kuching i Kuala Lumpur w 

dniach od 30 stycznia do 1 lutego 2018 r. 
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RELACJA Z BOSKIEJ WIZYTY  
W KUCHING W MALEZJI 

 
 

 
 

Zbliżała się północ 29 stycznia 2018 r., gdy Swami przybył do 

swojej rezydencji Sai Love w Kuching zbudowanej przez Tony’ego 

Bonga i jego żonę Magdalene. 

Rano następnego dnia, 30 stycznia, Swami odwiedził Salę 

Modlitw Heart of Love przylegającą do Sai Love. Była to pierwsza 

rocznica inauguracji przez Swamiego tej sali a także kaplicy Nithya 

Ganapathi. Odprawiono małą homę (rodzaj wedyjskiej ofiary w 

ogniu), po której odbył się satsang (spotkanie wielbicieli). 

Swami dał znak braciom Hamishowi i Juliusowi, aby zabrali 

głos, a także poprosił Tony’ego o opowiedzenie o wszystkich prowa-

dzonych działaniach. Hamish w swoim wystąpieniu wspomniał o 

codziennych, cotygodniowych i comiesięcznych akcjach prowadzo-

nych w Sai Love. 

Julius opowiedział o swoich bliskich związkach ze Swamim, o 

tym, jak On kierował nim od dzieciństwa – w wyborze szkoły, uni-

wersytetu, pierwszej pracy oraz w jego sadhanie (praktyce 

duchowej). Przedstawił wyzwania, wobec jakich stanął po opuszcze-

niu przez Swamiego Jego fizycznej formy i pierwszym spotkaniu z 

Subtelnym Ciałem Bhagawana. 

Tony zreferował to, jak Swami instruował go, aby przygotował 

dla Niego kolejne obiekty, w tym dom dla Swamiego (Sai Love), salę 

modlitw (Heart of Love), centrum medyczne i obecnie Sri Sathya 

Sai Vishwa Niketanam. Opisał kłopoty i wyzwania, jakim musiał 

stawiać czoło podczas tych budów, gdy Swami kazał mu wznosić je 

jedna zaraz po drugiej. 

Po tych wystąpieniach Swami wygłosił swój boski dyskurs. 
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Godzinę drogi od Sai Love leży miejsce zwane Bau, które jest 

miastem przy do niedawna czynnej kopalni złota. Właśnie tam 

zostanie zbudowany aśram Sri Sathya Sai Vishwa Niketanam. Tego 

wieczora zebrało się tam wielu wielbicieli, a Swami został przywita-

ny tańcem smoka. Swami poprowadził Ganapati homam (homę dla 

Ganeśy) i odprawił purnahuti (ceremonialną ofiarę składaną w 

ogniu), po czym udał się do swojej rezydencji, którą zbudowano w 

stylu architektury wyspy Borneo. Tam pobłogosławił każde 

pomieszczenie, wszystkich wielbicieli oraz brata Gana. 

Dopiero niedawno Gan wreszcie mógł ofiarować Swamiemu 

ten grunt w imieniu teścia, który 20 lat czekał na przekazanie go 

Swamiemu w celu założenia duchowego miejsca sadhany. Swami 

poprosił Tony’ego i Gana, aby opowiedzieli o wyzwaniach, które aż 

do tego dnia towarzyszyły im w budowie aśramu. 

Następnie Swami poszedł na tyły aśramu, gdzie powstanie sala 

modlitw. Będzie ona miała dwa poziomy obejmujące stołówkę, salę 

modlitw i pokoje sypialne. Ten budynek będzie inaugurowany przez 

Bhagawana podczas Jego kolejnej wizyty w Kuching w sierpniu 

2018 r. 

Potem Swami pobłogosławił wszystkich kilkoma słowami, 

odprawiono mangala arati i wszyscy wrócili do Sai Love. Tego wie-

czora, gdy Swami wyjeżdżał, odbył się pokaz pięknych fajerwerków. 
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WYJĄTKI Z WYSTĄPIENIA 
ŚRI C. SREENIVASA 

30 stycznia 2018 – sesja poranna  
Sala modlitw Heart of Love, Kuching 

 
 

Jeśli powiem, że jest to dla mnie 

najbardziej wzruszające doświadcze-

nie, nie odda to mojego faktycznego 

stanu. To, co tu osiągnięto, co tu stwo-

rzono i co jeszcze się wydarzy w 

przyszłości, wynika z tego, co powie-

dział nam drogi brat Tony  

Szczególnie wzruszył mnie, gdy wyjawił, że Swami nadał tej 
sali nazwę Heart of Love (Serce Miłości). Dla nas wszystkich jest to 
dość na całe życie, ponieważ ono wyraża Swamiego, jako że dopóki 
żyjemy, to właśnie serce bije i utrzymuje nas przy życiu. Naturę 
serca i jego prawdziwe istnienie określa miłość. U podstaw wszyst-
kiego, co robimy, rozwijając się w tej podróży życia, leży miłość i 
tylko miłość. Przez ten budynek, do którego wzniesienia Swami 
doprowadził, podobnie jak w przypadku innych budów w wielu 
miejscach na tym szerokim świecie, On chce nam przypominać o 
naszej wrodzonej naturze, którą jest miłość. Pięknie zauważył też, że 
„ciężka praca” była innym fenomenem, który przejawił się w nim i w 
was wszystkich. 

Dotyczy to także życia. Rodzimy się w istocie po to, by praco-
wać. Ciężka praca jest rzeczą względną, gdyż gdy Swami każe nam 
coś zrobić i czujemy to głęboko w sercu, gdy serce jest pełne miłości, 
praca staje się zabawą, rozrywką, przyjemnością i jest ożywcza. 

Gdy jesteśmy ze Swamim, nie dotyczą nas „jak” i „dlaczego”. 
Wystarczy nam zrozumienie polecenia i życie sercem pełnym miło-
ści. Wtedy określa nas ciężka praca i ona też określa Jego zawsze, 
dopóki ten świat istnieje. 

Z głębi serca pełnego miłości do wszystkich zgromadzonych tu 
braci i sióstr w miłości do Swamiego życzę, abyśmy wiedli życie w 
sposób, w jaki On od nas oczekuje.  
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BOSKI DYSKURS 
30 stycznia 2018 – sesja poranna  

Sala modlitw Heart of Love, Kuching 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Serce, które Ty mi dałeś, o Panie, ofiaruję Ci z powrotem,  
gdyż nie mam niczego innego do ofiarowania. 

Bądź tak dobry i przyjmij je w swoje ręce.  

(Wiersz telugu) 
 

W rzeczywistości największą posiadłością każdego człowieka 

jest serce pełne miłości. Takie serce jest cenniejsze niż całe bogac-
two świata. Co można ofiarować Panu, który jest właścicielem 

całego wszechświata, jeśli nie pełne miłości serce? 

Dzisiaj, gdy siedzimy w aśramie Heart of Love, wolni od cia-
snych postaw „ja” i „moje,” samolubstwa i przywiązań, możecie 

doświadczać Pana we własnej osobie, mieszkańca każdego serca i 
mieszkańca tego centrum, Heart of Love. 

Jeśli chcecie znaleźć Pana, nie szukajcie Go na zewnątrz, szu-
kajcie w swoim wnętrzu. „SAI” oznacza „See Always Inside (patrz 
zawsze do wewnątrz),” nie na zewnątrz. Obraz za tłumaczem przed-

stawia małpiego boga, Hanumana. Gdy spytano go: „Gdzie jest  
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Pan?,” on otworzył klatkę piersiową i pokazał, że jego Pan mieszka 

tam, w jego własnym sercu. Ten obraz niesie wielkie przesłanie. 

Mieszkając w sercu wielbiciela, Pan także służy przez jego ręce. 
Miłość pochodzi z serca, w którym mieszka Pan, podczas gdy służba 
pochodzi z rąk, które należą do Pana. Zatem serce, które jest pełne 
miłości, niewątpliwie ma ręce pełne służby, gdyż miłość nie może 
pozostawać bezczynna – musi przekształcać siebie w znaczącą służ-
bę bliźniemu. 

Zatem teraz, gdy już centrum Heart of Love jest otwarte, natu-
ralne jest, że powinny pójść za tym projekty służebne. Będzie więc 
dalej rozwijać się medyczne centrum ze swoją służebną aktywnością 
oraz będą prowadzone liczne inne działania, które już podjęto. 

Prawdę mówiąc, Pan nie pragnie kwiatów, pożywienia, troci-
czek, kamfory, orzechów kokosowych ani owoców jako ofiar w 
obrządkach. Pan Kriszna w Bhagawad Gicie mówi, że wielbiciele 
ofiarują Mu cztery rodzaje artykułów: patram, puszpam, phalam i 
tojam (liść, kwiat, owoc i wodę). 

Musieliście zauważyć, że w tej świątyni wszystkie te artykuły 
używa się w oddawaniu czci Panu Ganeśy (Ganapatiemu). Ale żaden 
z nich nie jest kompletny bez zrozumienia kryjącego się za nim du-
cha. Liść ofiarowany Panu reprezentuje ciało – ciało ofiarowane 
Panu w służbie dla innych. Puszpam nie oznacza tylko kwiatu róży, 
lotosu, jaśminu czy nagietka, lecz także kwiat waszego serca – serca 
pełnego „nektaru” miłości i wolnego od „kolców” przywiązań. 

Owoc, który należy ofiarować, to owoc waszych czynów. Czyny 
są w waszych rękach, ale skutki są w rękach Pana. Wasze czyny mu-
sicie ofiarować Panu. Tę zasadę symbolizuje ofiarowanie Panu 
owocu. 

Tojam znaczy dosłownie woda. Ale o jaką wodę tu chodzi? Pan 
mieszka we wszystkich wodach. Czy wodną kąpielą można uświęcić 
samego Boga? W tej ofierze rozumie się nie wodę z rzek lub świę-
tych jezior, ale łzy błogości, które płyną wtedy, gdy jesteście w 
harmonii z Panem, gdy spotykacie się z Panem, gdy jesteście 
jednym z Panem. Nie chodzi o łzy wyciskane smutkiem, przywiąza-
niami i pragnieniami, lecz łzy czystej miłości, płynące wtedy, gdy 
jesteście jednym z Bogiem. 
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Tak więc abhiszekam (rytuał obmywania) bóstwa będzie 
naprawdę pełny nie wtedy, gdy po prosu wylejecie na figurę wodę z 
dzbana, ale gdy będziecie ronić łzy błogości, łzy miłości do Pana. 

Wtedy abhiszekam jest pełne. 

Wasza praca w świątyni Heart of Love powinna zamienić się w 
oddawanie czci – tak powinna wyglądać przyszłość. Gdy będziecie 

mieli miłość i Pana, wtedy każde proste zadanie stanie się także 
oddawaniem czci. I na odwrót, gdy z oddawania czci usuniecie 
miłość, oddawanie czci stanie się tylko innym zadaniem. 

Bardzo się cieszę, że oddając cześć w tym centrum Heart of 
Love, także wychodzicie ze służbą do najodleglejszych miejsc i wio-

sek, gdzie istnieje potrzeba pomagania. Wszystko, co posiadacie, co 
zdobędziecie, na końcu zamieni się w proch, ale dobro, które uczy-
nicie w stosunku do innych, pozostanie na wieczność.  

Można zapytać: „Dlaczego Swami ciągle domaga się otwierania 
kolejnych centrów i aśramów – czy już istniejące nie wystarczą?” 
Jest to podobne do pytania: „Dlaczego powinniśmy otwierać dalsze 

szkoły i szpitale? Czy nie jest dość tych obecnie istniejących?” Gdy 
macie więcej dzieci potrzebujących wykształcenia, gdy macie więcej 

pacjentów wymagających szpitalnego leczenia, to niewątpliwie ist-
nieje potrzeba otwierania dalszych szkół i szpitali. 

Tak samo te aśramy i centra będą otwierane dla tych, którzy 

szukają duchowego przewodnictwa na swoje życie. Te aśramy, te 
świątynie są jak przewodnie światła, które będą zawracać zbłąka-
nych ludzi na ścieżkę duchowości. Gdy otworzycie szkołę, ona może 

uczyć dzieci prze setki lat. Gdy otworzycie szpital, on może leczyć 
pacjentów przez setki lat. Podobnie jest z aśramami – gdy je otwo-
rzycie w imieniu Pana, przez setki lat będą kierowały ludzi na 

ścieżkę Boga. 

Nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że na świecie następu-

je stopniowa, cicha, powolna zmiana. Człowieka wreszcie zaczyna 
męczyć jego własny egoizm i zaczyna wypatrywać czegoś, co go ura-
tuje. 

W niezbyt odległej przyszłości – faktycznie w bardzo bliskiej – 
zobaczycie coraz więcej ludzi pragnących czystej miłości, czystej 
błogości, które są możliwe tylko wtedy, gdy jesteście z Bogiem. Oni 
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już posmakowali każdego rodzaju przyjemności oferowanych przez 

świat i nie znaleźli zadowolenia czy spełnienia, więc rozglądają się 

za czymś, co na zawsze zapewni im pełne szczęście. Właśnie dlatego 

ciągle zakładam nowe centra. Już wkrótce zobaczycie ludzi przy-

chodzących setkami i poszukujących nauk i pocieszenia. Wtedy też 

te centra nabiorą prawdziwego znaczenia. 

Człowiek stworzył problemy świata i sam człowiek musi je 

rozwiązać. Bóg jest tu tylko po to, aby podpowiadać ludziom, jak 

mają rozwiązywać problemy, które przede wszystkim oni sami 

stworzyli. Dzięki temu ludzie naprawdę nauczą się i już nigdy tej 

nauki nie zapomną. Tak więc do was nielicznych należy posunięcie 

do przodu pracy transformacji ludzkości przez sprowadzenie nowe-

go światła, nowej nadziei, nowego stylu duchowości do ich 

wysuszonych serc – na te suche pustynie serca, na których nic nie 

rośnie – nie ma tam miłości, nie ma współczucia. Ale kiedy te serca 

napełni się miłością do Pana, będzie to niczym deszcz zraszający 

wysuszoną glebę i czyniący z niej ponownie glebę żyzną. 

Tak jak magnes transformuje inny kawałek żelaza w magnes, 

tak Heart of Love powinien zmieniać inne serca w serca pełne miło-

ści. Móc w sposób naturalny w pełni kochać, bez oczekiwań czy 

pragnień, jest błogosławieństwem, które otrzymują bardzo nieliczni. 

Miłość nie aspiruje do niczego, nie łaknie niczego, nie pragnie 

niczego – miłość po prostu chce kochać. Heart of Love powinno 

uczyć ludzi kochania dla samego kochania. Poprzez taki akt bezinte-

resownego kochania, bez żadnych oczekiwań w zamian, człowiek 

będzie zbawiony. 

Mam nadzieję i tego wam życzę, aby się wam powiodło. Błogo-

sławię wam, abyście w swoich sercach rozwinęli miłość do Boga – i 

do siebie nawzajem. Z taką niezawodną miłością będziecie w stanie 

transformować ludzkość, transformować świat, przygotowując go 

na wspanialszą przyszłość, która wkrótce przyjdzie. Bardzo wiele 

wielkich dusz zstępuje na ziemię, przyjmując narodziny w postaci 

ludzi. W dzisiejszych dzieciach i dzieciach jutra zobaczycie wielkich 

joginów, mahadźńaninów (ludzi wielkiej mądrości) i wielkich 

tjaginów (ludzi poświęcenia), którzy inkarnują się na ziemi. 
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Te szlachetne dusze długo czekały na właściwy moment, aby 
inkarnować się na ziemi w celu służenia i wznoszenia ludzkości. 

Wy widzicie tylko to, co jest widoczne dla waszych oczu – te 

budowle i tę służbę – ale Bóg znajduje się za kulisami i niewidoczny 
w ciszy robi bardzo dużo, rozmieszczając swoich ludzi na całym 
świecie w celu wznoszenia ludzkości. Praca, jaką wykonuję poza 

waszym wzrokiem i pojmowaniem jest dalece bardziej rozległa niż 
to, co widzicie przed swoimi oczami. 

Wibracje emanujące z tak czystych miejsc, czystych centrów i 

czystych ludzi w sposób jawny lub niejawny dosięgną wiele, wiele 
twardych serc i poruszą je. Ludzie zostaną przetransformowani 

nawet, gdy nie będą tego świadomi. 

Zapewniam was, że nie zmarnuje się żaden wasz wysiłek w tym 
kierunku. Pierwszymi beneficjentami tego wysiłku będziecie wy 

sami, a po was skorzysta na tym wielu, wielu innych ludzi, chociaż 
wy nawet o tym nie będziecie wiedzieli i oni też nie będą sobie z tego 
zdawać sprawy. 

Obyście urzeczywistnili to wielkie dążenie do uczynienia całego 
świata jedną rodziną – aby wszyscy byli szczęśliwi, wszyscy byli 

wolni od chorób, wszyscy byli wolni od cierpień. Obyście wszyscy 
pracowali w tym kierunku! 

(Odnosząc się do Śri B.N. Narasimha Murthy’ego, Śri C. 

Sreenivasa i Isaaca Tigretta) Te trzy małpy (nawiązanie do 
Hanumana) są tylko reprezentantami. Są to trzy małpy z wczoraj, 
ale jest ich wiele, wiele więcej – te przygotowują się na jutro. 

(Odnosząc się wprost do wizerunku Hanumana na ścianie) Oto 
prawdziwa małpa z sercem, w którym mieszka Pan, i rękami, przez 
które służy Panu. Nic nie przyniesie mi większej radości niż to, gdy 

wy staniecie się takimi małpami! 

Błogosławię wam, abyście dołożyli szczerych starań w celu 

oczyszczenia swoich serc, napełnienia ich miłością i wyrażenia tej 
miłości w służbie poprzez wasze ręce. Odbędzie się wiele, wiele dal-
szych rocznic. Niechaj dołączy do was wielu, wielu dalszych ludzi i 

skorzysta na tej pracy. Tymi słowami życzeń kończę moje wystąpie-
nie. 
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Jest to uniwersalny, duchowy dom dla wszystkich ludzi, którzy 
chcą znaleźć Boga, ale nie łudźcie się, że wy znajdziecie Go z racji 
tego miejsca. Znajdziecie Boga dzięki sobie, a bycie w tym miejscu 
będzie tylko pomocne – to święte otoczenie, ta duchowa atmosfera 
wydobędzie boskość, która już w was jest. 

W tak rozległym budynku znajdą się oczywiście miejsca na 
posiłki, kuchnię i zakwaterowanie. Będzie też sala. Mieszkania noc-
legowe będą za podstawową, minimalną opłatą, aby cały aśram 
mógł zadbać o siebie. Sala modlitw powinna być dostępna bezpłat-
nie dla każdego, kto zechce przyjść i pomodlić się. W przyszłości 
setki ludzi będą przyjeżdżać, by tu zamieszkać i szukać spokoju, 
duchowości i Boga wewnątrz siebie. 

(Odnosząc się do Anthony’ego Bonga) Ten prawnik będzie 
koordynował wszystko i opiekował się tym miejscem. Miejsce to jest 
dla dobra społeczeństwa. Dajesz je nie Sai Babie, lecz społeczeństwu 
– nie Divine Will Society (towarzystwu założonemu w 2015 r.), ale 
całemu społeczeństwu, aby mogło się transformować. Obojętnie 
jakiemu Bogu ludzie oddają cześć, w jakiej formie, pod jakim imie-
niem, mogą to tutaj robić. 

BOSKI DYSKURS 
30 stycznia 2018 – sesja wieczorna  

Vishwa Niketanam, Bau, Malezja 
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Jednak tak jak istnieją pewne reguły i zasady dla każdego 

miejsca, w tym aśramie muszą być przestrzegane moje zasady: 

ściśle wegetariańskie pożywienie, zakaz palenia, zakaz spożywania 

napojów alkoholowych i zakaz działalności, które nie są duchowe. 

Są to fundamentalne zasady, na jakich ten aśram powinien przyj-

mować ludzi i pomagać im rozwijać się, zagłębiać się w siebie, gdzie 

znajdą Boga, swoją własną boskość. 

Przybędę tu ponownie w sierpniu, aby dokonać przeglądu. Do 

tego czasu będzie gotowa sala modlitw, kuchnia i część pokoi 

sypialnych, więc będziemy mogli zatrzymać się tutaj na dwa dni. 

To miejsce czekało 20 lat – ta rodzina chciała ofiarować je, ale 

tak się złożyło, że oni wtedy nie mogli spotkać się ze mną lub prze-

kazać mi je. Ostatecznie ich pragnienie ofiarowania mi tego miejsca 

dla dobra społeczeństwa spełniają ich dzieci. Dzisiaj ojciec dostąpił 

spokoju i odpoczynku u moich stóp. Nie myślcie więc, że cokolwiek 

dzieje się po prostu przez przypadek – za wszystkim, co robię, dla-

czego coś robię i gdzie coś robię, kryje się jakiś istotny powód. 

Zawsze jest jakiś powód. Żaden mój czyn nie jest działaniem przy-

padkowym – zawsze jest pełen głębokiego wewnętrznego znaczenia. 

W ten pomyślny wieczór błogosławię to miejsce, aby pomagało 

innym wzrastać duchowo zgodnie z zasadą braterstwa człowieka i 

ojcostwa Boga i aby cały świat stał się jedną rodziną. 

Bardzo, bardzo szczęśliwy. Przyjąłem to miejsce z wielką miło-

ścią i błogosławię mu, aby duchowo rosło, rosło, rosło i pomagało 

coraz większej liczbie ludzi. 
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Swami i Jego asysta zostali 

przywitani z wielką miłością i 

radością przez wielbicieli z Sai 

Ananda na międzynarodowym 

lotnisku w Kuala Lumpur. Na 

powitanie gości wielbiciele ci 

przygotowali smaczne przekąski i 

napoje orzeźwiające. 

Po lunchu Swami z asystą 

odwiedził groty Batu Caves, gdzie 

znajduje się 140-stopowa (ok. 43-

metrowa) statua Pana Murugana. 

Swami spytał członkinię asysty: 

„Kim jest Murugan?” Ona z prze-

jęciem odrzekła: „Synem Pana 

Śiwy.” Swami wyjaśnił, że Muru-

gan to syn Pana Śiwy, a Ganeśa – 

syn Matki Parwati. 

RELACJA Z BOSKIEJ WIZYTY  

W KUALA LUMPUR, MALEZJA 
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Potem Swami ujawnił, że jeszcze wyższa statua Pana Śiwy 
zostanie zbudowana w Muddenahalli i będzie przyciągała wielu 
wielbicieli z całego świata, transformując ich umysły. Patrząc na 
pozłacane wel kawadi (szpilę), Swami powiedział: „Złoto stało się 
obciążeniem dla człowieka. To kawadi (tamilski: obciążenie) sym-
bolizuje obciążenie dla człowieka, które z wiarą i oddaniem poddaje 
się stopom Pana Murugana.” Następnie Swami z asystą udali się na 
program wieczorny do Sai Amrutham. 

Satsang w Sai Amrutham rozpoczął się od bhadźanów, po któ-
rych wielbiciele składali swojemu ukochanemu Bhagawanowi ofiary 
w postaci przygotowanych przez siebie kart, czekolad, ciast i wielu 
innych przysmaków. Młodzież Sai Anandy zaśpiewała trzy piękne 
pieśni, po których Swami poprosił o zaśpiewanie pieśni Dikir Barat, 
którą wcześniej śpiewała na 92 Urodzinach w Muddenahalli. 

Potem Swami przywołał 
dwóch młodych ludzi, Sai i Deva, 
prosząc ich o podzielenie się 
swoimi doświadczeniami. Oni 
opowiedzieli o tym, jak Swami 
rozjaśnił ich życie, gdy znajdo-
wało się w ciemnościach. Swami 
z miłością powiedział do nich: 
„Wszystko, co robię, robię z ja-
kiegoś powodu. Wy musicie 
tylko czekać i wierzyć we mnie.” 

Swami opowiedział epizod ilustrujący niezłomną wiarę Ardźu-
ny w ukochanego Krisznę. Przed bitwą na Kurukszetrze, chociaż 
Pan Kriszna polecił Ardźunie walczyć z Kaurawami, on nie chciał 
ich zabijać, gdyż byli jego kuzynami. Ale Kriszna przekonał go, gdyż 
Pan zawsze ma powód do swoich działań. Potem Swami łagodnie 
zachęcił młodzież, aby zapoznali się z esencją Bhagawad Gity.  

Następnie Swami wywołał Aunty Doshi, 89-

letnią długoletnią wielbicielkę Bhagawana i spytał ją, 

kiedy zaczęła prowadzić służbę. Ona odpowiedziała, że 

zaczęła to robić w wieku 19 lat. Ponieważ wtedy nie 

miała pieniędzy, służyła krwiodawstwem.  

Swami był bardzo zadowolony i zachęcił młodzież do służenia, 
mówiąc, że wiek i pieniądze nie są w tym przeszkodą. Potem popro- 
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sił Śri C. Sreenivasa o opowiedzenie o współpracy rządu Malezji ze 
szpitalem Sanjeevani w zakresie prowadzenia bezpłatnych operacji 
serca u dzieci. Ten wieczorny program zakończył się dwoma płyną-
cymi z głębi duszy bhadźanami i odprawieniem arati. 

Następny dzień zaczął się od porannej jadźni (złożonego 
obrządku) w Sai Ananda Café. Placówka ta wcześniej należała do 
Madam Parvati, która z miłością przekazała ją na rzecz Sai Anandy, 
aby wesprzeć bezpłatne Sai Ananda Hemodialysis Centre (centrum 
dializy pozaustrojowej). Po recytacji różnych fragmentów Wed 
wywołujących Pana Ganeśę i Matkę Lakszmi, Swami pobłogosławił 
purnahuti. 
 
 

 

Modlitwy Madam Parvati i jej rodziny z pewnością spełniły się 
wraz z wizytą Swamiego w ich domu. Po kilku kojących bhadźanach 
i przywitaniu przez Mathivaani, córkę Madam Parvati, Swami 
pobłogosławił wszystkich obecnych krótkim, ale słodkim dyskur-
sem, w którym powiedział: „Celem tego café na podstawowym 
poziomie jest wspieranie centrum hemodializy. Na subtelnym 
poziomie jest to transformacja umysłów ludzi tam jedzących.” 
Swami podkreślił, że jedzone annam (pożywienie) powinno ulegać 
transformacji w anandam (błogość), co można osiągnąć przez sat-
twiczne (czyste) myśli, słowa i czyny. 

Swami opowiedział też historię króla, który swojemu fryzjero-
wi powierzył tajemnicę swoich rogów. Podekscytowany fryzjer nie 
mógł utrzymać tajemnicy i podzielił się nią z kucharzem. Poruszony 
kucharz podczas przygotowywania posiłków ciągle w głowie miał te 
rogi króla. W czasie lunchu wszyscy, którzy spożyli ten jego posiłek, 
zaczęli bekać: „Król ma na głowie rogi!” Przez to król odkrył, że 
kucharz stale myślał o jego rogach. Myśli wpłynęły na przygotowy-
wane pożywienie. Zatem myśli kucharzy i ochotników powinny być 
czyste, aby nie zanieczyszczały umysłów ludzi jedzących ich posiłki.  
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Wieczorem Swami udał się do Sai Anandy na otwarty satsang. 
Najpierw jednak odwiedził centrum dializy w celu celebrowania 
rozpoczęcia działalności, gdyż właśnie otrzymano oficjalne zezwole-
nie Ministerstwa Zdrowia Malezji. To świadczące całkowicie 
bezpłatne usługi centrum jest wyposażone w sześć urządzeń do dia-
lizy (sztucznych nerek), ma kilku pełnoetatowych pracowników i 
gościnnych lekarzy. Pobłogosławiwszy pacjentów i personel Swami 
przeszedł do sali bhadźanowej na statsang. 

 

Po bhadźanach brat Ravi Nayar, Przewodniczący Sai Ananda 
Foundation Malezji, przywitał Pana i towarzyszące Mu osoby, dzię-
kując Swamiemu za szczodre darzenie łaską i miłością oraz wyraził 
nadzieję, że będzie dalej prowadził wszystkich wielbicieli w Jego 
misji. 

Na następną sesję składały się raporty trzech skrzydeł działal-
ności służebnej: medicare, sociocare i educare (prowadzona z 
miłością opieka medyczna, socjalna i edukacyjna). Na początek 
dr Sanjay Nayar, stojący na czele grupy Sai Ananda Medicare, obja-
śnił poszczególne odgałęzienia skrzydła medicare, którymi są: 
Program Boskiej Matki i Dziecka, Cotygodniowa Klinika Ogólno-
medyczna, Klinika Dentystyczna, Badania Oczu i Medyczne Wizyty 
Domowe. Instrukcje na rozpoczęcie tej boskiej misji medycznych 
obozów dla ciężarnych kobiet i dzieci zostały przedstawione uczest-
nikom Azjatycko-Pacyficznego Spotkania Młodzieży w Malezji w 
sierpniu 2017 r. 

Następnym mówcą był dr Shakil Ganesh, który stoi na czele 
zespołu Medycznych Wizyt Domowych. Ten zespół energicznych 
młodych ludzi zapewnia społecznie upośledzonym rodzinom 
medyczne udogodnienia, szkolenia, pożywienie i suche racje żywno-
ściowe. 
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Kolejny mówca, dr Mahendra Rao, krótko przedstawił funk-
cjonowanie nowo otwartego centrum dializy (Sai Ananda 
Hemodialysis Centre), a po nim dr Vimala mówił o Ananda Cares – 
centrum dla samotnych matek i babć. 

Następnie Swami polecił wystąpić Isaacowi Tigrettowi, Śri C. 
Sreenivasowi i Śri B.N. Narasimha Murthy’emu, a po nich sam po-
błogosławił wszystkich swoim boskim przesłaniem. 

Na zakończenie dziewczęta z bal wikas Sai Anandy odegrały 
krótkie przedstawienie o narodzinach Pana Murugana i pokonaniu 
okrutnego demona Surapadmana, który przetransformował się i 
poświęcił swoje życie Muruganowi w roli Jego wierzchowca w 
postaci pawia. Swami był bardzo szczęśliwy i obficie obsypał dzieci 
błogosławieństwami. 
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Miałem wielkie szczęście podróżować ze Swamim i na całym 
świecie widziałem bardzo wielu wspaniałych wielbicieli oraz budzą-
cych podziw przedsięwzięć. Szkoda, że nie możecie podróżować z 
nami i oglądać tych cudowneych rzeczy, jakie wszędzie się dzieją. 

Ale kiedy byłem tu ostatnio, 
wyświetlono film, który mną 
wstrząsnął. Pokazano na nim 108 
projektów sewy, które zrealizowa-
no w jeden rok. Nie mogłem 
uwierzyć, że za tę zdumiewającą 
sewę odpowiadał ten niesamowity 
człowiek, Ayavoo. W sercu zawsze 
nazywałem go wielkim wojowni-
kiem – do dzisiaj. W końcu 
zrozumiałem, że mocą kryjącą się 
za Ayavoo jest pani Ayavoo! Bez 
wątpienia, bez wątpienia. Proszę 
pana, jest mi bardzo przykro, że zo-
stał pan zdegradowany! 

Byłem dzisiaj rano w café, oglądałem tę piękną ceremonię, sie-
działem tutaj i widziałem tych cudownych ludzi, którzy przekazali to 
wszystko, aby pomagać innym ludziom, dla których dializa jest nie-
zbędna – wszystko to pokazuje, jak piękne może być życie, gdy się 
zaangażujemy. Ale trzeba się włączyć. Jest tutaj wielu ludzi, którzy 
nie angażują się, a powinni – dla ich własnego dobra. Rodzimy się, 
aby służyć. Wygłosiłem płomienną mowę do pewnych gości, którzy 
bardzo dużo udzielali się w służbie i przekazali na to mnóstwo pie-
niędzy, ale mieli też o sobie bardzo dobre zdanie. Powiedziałem im: 
„Wy nie jesteście ważni! Urodziliście się po to, by służyć. Jest to 
jedyny sposób na wyrwanie się z koła narodzin i śmierci. Oto jak 
możecie zrozumieć, kim jesteście, i zrozumieć, kim inni są.” 

Jeśli zdołacie zarazić miłością jedną osobę – tylko jedną – to 
wykonaliście swoją prace. Tylko jedną osobę. 

WYJĄTKI Z WYSTĄPIENIA  
ISAACA TIGRETTA 

1 LUTEGO 2018 – sesja wieczorna  

Sai Ananda, Kuala Lumpur, Malezja 
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Zakres usług prowadzonych tu w Sai Ananda w ramach sewy 

robi wielkie wrażenie. Rozciąga się on od odżywiania małych dzieci 
po ludzi starszych i, jak wspomniano, babcie. Można to naprawdę 
nazwać służbą na rzecz wszystkich mieszkańców. 

Muszę wam powiedzieć, że Malezja, jako kraj służby, zajmuje 
najwyższe miejsce w umyśle Swamiego. Naprawdę widzę tu w Male-
zji obraz budowy wielkiego gmachu służby. Wypada wspomnieć, że 
w rządzie Malezji powstaje wizja poważnego zaangażowania się w 
pracę Swamiego. Obecnie jest w stadium formowania się i wkrótce 
powinna stać się żywą, tętniącą energią rzeczywistością, która przy-
niesie ogromne korzyści mieszkańcom tego kraju. Być może 
doprowadzi to do wielkiej edukacyjnej synergii, zharmonizowania 
wielu dziedzin – od formalnego kształcenia, po medyczne – w spo-
sób pokazany przez Swamiego, z obecnością wartości ludzkich i 
naciskiem na stosowanie w praktyce tego, czego się uczymy. 

Zaledwie kilka godzin temu kilkoro z nas miało ważne spotka-
nie z Ministrem Zdrowia Malezji. Zanosi się na wiele pozytywnych 
rzeczy. Na spotkaniu obecny był reprezentant cenionego uniwersy-
tetu oraz Wysoki Komisarz Indii. Wiele już się dzieje na bardzo 
formalnym rządowym froncie i to będzie się dalej rozwijać w spo-
sób, w jaki zaplanował to Swami. 

WYJĄTKI Z WYSTĄPIENIA  
ŚRI C. SREENIVASA 

1 lutego 2018 – sesja wieczorna  
Sai Ananda, Kuala Lumpur, Malezja 
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Wczoraj na prośbę brata Ayavoo Swami odwiedził świątynię 
Murugana w Batu Caves. Jest to bardzo zatłoczone miejsce i do tego 
ciągle padało, ale nasi chłopcy, młodzież Sai Anandy, wykonali 
wspaniałą pracę, zapewniając Swamiemu wygodne przemieszczanie 
się, a my szliśmy za Nim. 

Gdy Swami wysiadał z samo-
chodu, zobaczył młodych chłopców 
oczyszczających miejsce dla Niego, 
aby mógł wejść. Swami powiedział: 
„Wanara sainjam (małpy wojowni-
cy)” – armia małp. Śri Rama urodził 
się w Ajodhji, a swoją armię małp 
znalazł daleko na południu Indii, w 
lasach królestwa Kiszkinda odległe-
go o tysiące kilometrów od Ajodhji. 

Swami natomiast swoją armię małp znalazł tu w Sai Anandzie. 
Serdecznie gratuluję! W tamtych czasach pracę mieli tylko męż-
czyźni i chłopcy, natomiast obecnie w tej armii małp mamy także 
dziewczęta i kobiety. Jest to po prostu fantastyczne. 

Wszyscy trzej lekarze, którzy przemawiali, byli kiedyś uczniami 
bal wikas, czym jestem zachwycony. Dzieci wzrastające jako służący 
Swamiego to coś cudownego, dlatego serdecznie gratuluję centrum 
Sai Ananda wpajania dzieciom największego skarbu w życiu. 
Ayavoo i Vimala zasiewali nasiona oddania w sercach małych dzieci. 

Swami kiedyś powiedział, że odszukuje i zbiera swoich służą-
cych na całym świecie. Bez wątpienia będą się działy najwspanialsze 
rzeczy. W przeciwieństwie do konfliktów, sporów i problemów 
dzisiejszego świata, w którym panuje tylko pesymizm, my w takich 
miejscach w oczach tych młodych mężczyzn i młodych kobiet 
widzimy optymizm, a także współczucie starszych, którzy są gotowi 
zachęcać i dzielić się sercem. Jest to wspaniałe. 

WYJĄTKI Z WYSTĄPIENIA  

ŚRI B.N. NARASIMHA MURTHY’EGO 
1 lutego 2018 – sesja wieczorna 

Sai Ananda, Kuala Lumpur, Malezja 



  20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.) 

 
Drogie ucieleśnienia boskości! Ucieleśnienia szlachetności! 

Chłopcy, dziewczęta i wielbiciele! 

Jak mówi ten werset, szlachetni ludzie stoją nawet wyżej niż 
Bóg, gdyż w każdym dobru jest Bóg. 

BOSKI DYSKURS 
1 lutego 2018 – sesja wieczorna 

Sai Ananda, Kuala Lumpur, Malezja 
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Popatrzcie choćby na liczbę liter w słowach good i God (ang. 

„dobry” i „Bóg”). Stwierdzicie, że w GOOD leży GOD i że GOOD jest 

zdecydowanie większe niż GOD. 

Przewodniczący powiedział mi, że muszę nabrać zwyczaju 

przybywania do Malezji. Muszę odpowiedzieć mu, że jeśli wy nabie-

rzecie zwyczaju służenia i bycia dobrymi, ja rozwinę zwyczaj 

częstszego przybywania do Malezji. Bo jak Bóg nie mógłby być 

obecny tam, gdzie dzieją się dobre rzeczy? Gdy zdarza się coś do-

brego, Bóg zostanie automatycznie przyciągnięty – nie musicie Go 

wzywać, gdyż w Jego naturze jest bycie obecnym tam, gdzie dzieją 

się dobre rzeczy. Jedynym sposobem na bycie z Bogiem, bycie bli-

sko Boga, jest ciągłe czynienie dobra. 

Kuru punjam ahoratram, smara nitjam anitjatam – stale 

wykonuj dobre uczynki, rozróżniaj między tym, co rzeczywiste, a co 

tymczasowe, powiedział Adi Śankaraćarja. W ten sposób należy żyć. 

Tigrett też powiedział: „Rodzimy się po to, aby służyć.” 

Paropakara artham idam śariram – służba innym to cel tego 

ciała. Ciało to otrzymaliście przede wszystkim po to, by służyć, 

pomagać innym. 

Na słowo paropakara składają się trzy słowa: para, upa i 

kara. Para znaczy Bóg, upa – blisko, a kara – robić. Zatem paro-

pakara, które skądinąd znaczy „służenie innym,” niesie głębsze, 

wewnętrzne znaczenie: bycie bliżej Boga, albo raczej sprowadzanie 

Boga bliżej do was. W każdym razie chodzi o zbliżanie się Boga i 

dobra. Stale więc czyńcie dobro. 

Cóż mogę powiedzieć w tym bardzo pomyślnym dniu, kiedy 

został wykonany kolejny krok dla dobra ludzkości? Wiem, że nie 

będzie łatwo – nigdy nie mówiłem, że czynienie dobra jest łatwe. Ale 

jest to zdecydowanie coś, co można zrobić. Dla tych, którzy są zde-

terminowani, którzy nie ustają, którzy mają wiarę, nic nie jest 

niemożliwe. 

Przewodniczący powiedział także, że z Bogiem wszystko jest 

możliwe. Prawda jest taka, że Bóg jest możliwy. Skoro Bóg jest moż-

liwy, automatycznie wszystko jest możliwe, wszak czego Bóg nie 

może osiągnąć? Jeśli ciągle będziecie pracowali z głęboką wiarą w 
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Boga i z większą wiarą w potęgę dobra, zdecydowanie wszystko 

będzie możliwe. 

Bardzo wiele dzieci wstąpiło na ścieżkę służby i dobra. Jest to 

naprawdę właściwa rzecz do odziedziczenia od wcześniejszych 

pokoleń. Ludzie chcą zostawić po sobie dla swoich dzieci wielkie 

posiadłości, ale ja ciągle mówię im, aby zostawiali za sobą „właściwe 

więzy” (ang. proper ties), a nie „własności” (properties). Zostawcie 

dobre przyjaźnie, dobre towarzystwo i dobry krąg wpływów na dzie-

ci. Kierujcie dzieci na właściwe rodzaje działalności, tak by ich 

myślenie wykraczało poza nie same. Wtedy będą angażować się akty 

dobra i akty służby. Właśnie to uratuje je na dłuższą metę. 

Wiele zdarzyło się w przeszłości i wiele się wydarzy, a niektóre 

z tych rzeczy są chwilowo niewyobrażalne. Wiedzcie jednak, że w 

Malezji moje imię będzie słyszane w każdym zakątku ulicy, w każ-

dym domu, ulica w ulicę, dzięki dobru, które wy będziecie czynić. 

Gdy zaniesiecie moje przesłanie miłości i służby do najdalszych 

miejsc tego kraju, nastąpi transformacja. 

Egoizm odejdzie z tych domów, w których progi wstąpi dobro. 

Ludzie staną się bardziej kochający, bardziej zainteresowani i bar-

dziej opiekuńczy w stosunku do siebie nawzajem. Bogaci nie będą 

już gromadzić, ale będą chętnie dzielić się swoim bogactwem i mie-

niem z ludźmi znajdującymi się w potrzebie. Nadchodzą nowe czasy 

i nie są one odległe. Ciągle robiąc dobre rzeczy, na własne oczy 

będziecie widzieli, jak w całym waszym kraju zachodzi transforma-

cja. Jest to coś, w czym musicie przewodzić. 

Aby pociąg ruszył, potrzebna jest lokomotywa – wszystkie wa-

gony automatycznie pójdą za nią. Podobnie ta grupa ludzi powinna 

potraktować dobro, służbę i poświecenie siebie jako lokomotywę, 

która pociągnie wszystkie inne działania. Zobaczycie bardzo liczne 

grupy, niezależnie od kasty, religii, wyznania czy płci, które będą 

przyłączały się do tego ruchu. Będzie on ciągle wzrastał. W końcu 

zaświta wyższa prawda, prawda o tym, że istnieje tylko jedna religia 

– religia miłości, istnieje tylko jedna kasta – kasta ludzkości, istnie-

je tylko jeden wszechobecny Bóg. Tak będzie na tej ziemi Malezji. 

I tak też miało być. 
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Od was zależy uczestnictwo, działanie, gdy przyjdzie właściwy 
czas, i zanoszenie tej szansy wielu, wielu innym – szansy, z której 
wy skorzystaliście: „czynić dobro, być dobrym, dostrzegać dobro – 
oto droga do Boga.” 

Macie moje obfite błogosławieństwa. 

Zaczęliście dobrze. Zaczęliście od dobra jako waszej siły, a jak 
już mówiłem, dobro jest nawet większe od Boga. Gdy macie dobro, 
wtedy macie po swojej stronie także wsparcie Boga, siłę Boga, bło-
gosławieństwa Boga. 

Chcę wam powiedzieć, że w Malezji jest bardzo wiele dzieci z 
wadami serca. One koniecznie potrzebują pomocy, dlatego włączy-
my się w działania na tym szczególnym polu, odszukując dzieci z 
sercowymi dolegliwościami i, jeśli będzie to konieczne i możliwe, 
zawożąc je na leczenie do Indii w naszych szpitalach. Ewentualnie 
przyślemy tu specjalistów, aby we współpracy z rządem Malezji i 
tutejszymi szpitalami świadczyli bezpłatne leczenie tych dzieci. 

Mamy bardzo dużo do zrobienia, więc musicie zawsze być 
gotowi do uczestnictwa. Nigdy nie powinniście myśleć: „Zrobiliśmy 
dostatecznie dużo.” W dniu, w którym tak pomyślicie, wasze postę-
py zatrzymają się. Zawsze wypatrujcie więcej i więcej pracy. W 
przyszłości otrzymacie wiele dalszych możliwości. 

(Odnoszac się do dr Vimali) Ona modliła się także o edukację, 
ale na wszystko jest właściwa pora. Gdy coś robi się we właściwym 
czasie, będą właściwe rezultaty i powodzenie. Będziemy więc czekać 
na właściwy czas, aby zaczynać różne rzeczy. 

Swami: (Do dr Vimali) Ilu nauczycieli jest w twojej grupie? 

dr Vimala: 20 

Swami: Ilu kwalifikowanych nauczycieli ze stopniami w zakresie 
nauczania? 

Vimala: Pięciu. 

Swami: Pięciu nauczycieli. Jak miałabyś rozpoczynać szkołę z pię-
cioma nauczycielami? Gdy będziesz miała 15 wykwalifikowanych 
nauczycieli, którzy mogą prowadzić szkołę, którzy mają prawo 
uczyć, wtedy zobaczymy. Wtedy pomyślimy o czymś małym na 
początek, a potem będziemy rozwijać krok po kroku. 
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Najpierw wszystko przygotuj, a potem możemy zaczynać. 

Szkoła to nie budynek – to uczniowie i nauczyciele. Trzeba mieć 

najpierw nauczycieli; uczniowie zawsze się znajdą. Dobrzy nauczy-

ciele plus dobrzy uczniowie to dobra szkoła. 

To wszystko będzie w przyszłości – czekaj więc. Nie śpiesz się i 

jeszcze nie rezygnuj z pracy. Jeszcze nie pora. 

Bardzo szczęśliwy. 

Przybędę tu po kilku miesiącach. Przybędę, aby zobaczyć po-

stępy w różnych obszarach. Nie przybędę sam z siebie, lecz na 

zaproszenie rządu. Nie przybędę sam z siebie. Tak będzie następ-

nym razem. 

Czy przewidziano jakiś program po tym? 

Vimala: Może pytania i odpowiedzi, Swami? 

Swami: Na twoje pytania o szkołę otrzymałaś odpowiedzi. Teraz 

możesz usiąść. Przygotuj ludzi. Ludzie są najważniejsi. Gdy będą 

gotowi właściwi ludzie, możemy cokolwiek zaczynać. Zbierz swoje 

dzieci. Wyszkol je na nauczycieli, wtedy możesz mieć szkołę uzna-

waną przez rząd, a zatem kształcone w niej dzieci będą otrzymywały 

uznawane stopnie. Ale na to potrzeba czasu. Trzeba czasu. Nie 

śpiesz się. 

Przejdziemy teraz do programu muzycznego. 
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BIBLIOTEKA ONLINE I SUBSKRYPCJA  
NA BROSZURY Z ZAGRANICZNYCH  

WIZYT BHAGAWANA 

Broszury opisujące zagraniczne podróże Bhagawana Baby są 
zebrane w internetowej bibliotece. Aby je obejrzeć i pobrać lub zapisać 
się na otrzymywanie nowych broszur, prosimy odwiedzić stronę: 
http://www.saiprakashana.online. 

 

NOTA REDAKCJI 

Poszukujemy profesjonalnych osób do transkrypcji zapisów 
audio, tłumaczy i korektorów dyskursów Bhagawana we wszystkich 
językach. Muszą oni podpisać kontrakt 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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