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Dzień Pań (Ladies Day) 

 

 

Dlaczego obchodzimy Dzień Pań? 

Sathya Sai Baba zainicjował obchody Dnia Pań, aby pokazać całemu światu ważną rolę kobiet 

w społeczeństwie. Podkreślał, że kobiety mają szczególny obowiązek przywrócenia szacunku 

i właściwego postępowania w domu. W Prasanthi Nilajam Dzień Pań obchodzi się co roku 

19 listopada. Swami powiedział: 

Ten dzień 19 listopada jest obchodzony jako Dzień Pań, aby wniknąć w święte cechy kobiet i je 

upowszechniać. Kobiety są strażniczkami prawdy i kultury. Chociaż ziemia jest jedna, to rośliny różnią 

się zależnie od posadzonych nasion. Łono matki symbolizuje matkę ziemię. Jakie nasiona myśli zasadzi 

się w ziemi, takie wyda ona owoce. Nie możecie oczekiwać owoców mango, sadząc nasiono drzewa 

neem. Podobnie matka powinna być pełna dobrych myśli, dobrych słów i dobrych czynów. Tylko 

wtedy jej dzieci mogą być prawe. 

Boski dyskurs z 19.11.2000 r. 

Dzisiejsze społeczeństwo koncentruje się na świecie zewnętrznym, m.in. na wyglądzie fizycznym, 

na zdobywaniu majątku, pozycji, na własnej korzyści i na pogoni za przelotnymi przyjemnościami. 

Świat potrzebuje kobiet, aby bardziej niż kiedykolwiek wypełniały swój święty obowiązek. Bóg dał 

kobietom ogromną siłę, a Swami podkreślał, że kobiety mają zdolność do transformacji domu, a także 

społeczeństwa. 

Kobiety jako inicjatorki zmian 

Sathya Sai Baba składa kilka ważnych deklaracji na temat siły i roli kobiet jako inicjatorek zmian. 

Opisuje wrodzone święte cechy kobiet, jak cierpliwość, hart ducha, poświęcenie, wyrozumiałość, 

miłość oraz przestrzeganie prawdy i kultury. Uczy tego w Bhagawadgicie; okazuje się, że kobiety 

posiadają siedem rodzajów mocy, a mężczyźni – tylko trzy. Podkreśla, że podstawą pomyślności 

i szczęścia jest okazywanie czci i szacunku kobietom. 

Kobiety mają nie tylko zdolność i obowiązek transformacji domu, lecz także, jak ujawnia Swami, 

mają siłę zmienić społeczeństwo. Bhagawan wskazuje, że obecny upadek społeczeństwa jest 

spowodowany brakiem wsparcia dla kobiet w dążeniu do tych najwyższych ideałów. Twierdzi, że jeśli 

kobiety pojawią się  w społeczeństwie, cały świat stanie się święty. 

Kobiet nie zachęca się do pokazywania swoich umiejętności. Nawet w rodzinie muszą zmagać się 

z przeszkodami i konfliktami. Jeśli kobiety otrzymają należne uznanie i wsparcie, będą jaśniały 

blaskiem we wszystkich dziedzinach i wspaniale służyły domowi, krajowi i całemu światu, 

przyczyniając się do pomyślności całej ludzkości. 

Boski dyskurs z 19.04.1998 r. 

Sathya Sai Baba traktował Dzień Pań jako okazję do przypomnienia kobietom, aby rozwijały wiarę 

w siebie i szacunek dla siebie. Wiara w siebie jest pierwszym krokiem do samorealizacji, a kobieta nie 

może transformować swojej rodziny ani społeczeństwa, jeśli nie jest świadoma własnej wrodzonej 
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boskości. Sathya Sai Baba zdaje sobie sprawę z licznych przeszkód stojących na drodze większości 

kobiet do rozwijania wiary w siebie i dążenia do rozwoju duchowego. Zachęca mężczyzn, aby 

uświadomili sobie i uznali znaczenie kobiet jako świętych inicjatorek transformacji świata. 

Swami namawia kobiety do przejęcia kierownictwa oraz przywrócenia pomyślności i pokoju dzięki 

prowadzeniu wzorowego życia. 

Kobiety jako liderki 

Oprócz ucieleśniania boskich cech, kobiety mają obowiązek przyjąć role przywódcze 

w przywracaniu życia opartego na wartościach, pokoju i harmonii. Sathya Sai Baba wyraźnie 

zaznacza, że kobiety mają siłę i cechy, aby być liderkami we wszystkich aspektach – społeczeństwa, 

rodziny, wspólnoty i kraju.  

Kobiety mogą rządzić narodami, a nawet całym światem, jeśli podejmą takie postanowienie. 

Mężczyźni nie mogą traktować kobiet wyłącznie jak niewolnice. Dzisiaj nasz kraj zbliża się do upadku, 

ponieważ lekceważymy nasze kobiety. Na tym świecie nie ma nic, czego nie mogą osiągnąć kobiety. 

Rozpoznając naturę kobiet, musimy je zachęcać i dać im równe szanse w społeczeństwie. Dzisiaj nie 

udziela się takiego wsparcia. Mężczyźni nie tolerują kobiet działających wspólnie dla dobra sprawy 

w Organizacji. Z powodu własnych egoistycznych interesów mężczyźni nie potrafią rozpoznać dobra, 

jakie kobiety czynią dla społeczeństwa. 

Boski dyskurs z 19.11.2001 r. 

Rozważania na temat znaczenia Dnia Pań 

Nauki, jakich udziela Swami w tych dyskursach, są skierowane zarówno do mężczyzn jak i do 

kobiet. 

Jaką spuściznę dotyczącą świętej roli kobiet chcemy pozostawić naszym synom i córkom? 

Czy jako kobiety uczymy naszych synów i nasze córki na własnym przykładzie naszej świętej roli 

jako ucieleśnienia boskiej miłości? Czy przejawiamy w domu wartości – prawdę, miłość, pokój, 

właściwe postępowanie i niekrzywdzenie? Czy wyrażamy wartość i szacunek, jakie mamy dla siebie 

jako kobiety i czy docieramy do własnego potencjału, aby być przykładem dla naszych córek? Czy 

pokazujemy naszym synom znaczenie, jakie przywiązujemy do kobiecości, aby w przyszłości 

szanowali swoje żony jako partnerki i matki? 

Czy jako mężczyźni poważamy i szanujemy kobiety w naszym życiu? Czy wyrażamy uznanie dla ich 

poświęcenia i bezinteresowności? Czy przez sposób, w jaki traktujemy nasze żony i wszystkie kobiety, 

pokazujemy naszym córkom uznanie i szacunek należny kobietom, aby dostrzegły i doceniły te same 

cechy u przyszłych mężów? 

Postępując zgodnie z tymi rozważaniami będziemy żyli według zaleceń najwyższych nauk 

umożliwiających nam przeistoczenie się  w boskie istoty, którymi w rzeczywistości jesteśmy. Zatem 

kobiety dzięki własnej transformacji pomogą również w transformacji społeczeństwa. 

 

(dk) 
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