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Amrita Dhara  Orędzie Bhagawana z 22 sierpnia 1996 r. 

 
 

 

PRACUJ ROZTROPNIE, CZCIJ BOGA ŚWIADOMIE  

 

Dlaczego szukasz Boga tu i tam, kiedy jest On obecny w twoim sercu? 

Wyświadczaj służbę, a otrzymuj miłość. 

Oto jak możesz poznać boskość. 

 

 

 

 

 

Studenci! 

IDJA DADATI WINAJAM (wykształcenie przynosi pokorę). Pokora jest znakiem 

wykształcenia i samym jego celem. Pokora nie oznacza jedynie pochylenia głowy i 

stania ze złożonym rękami. Pokora oznacza dokonywanie czynów bez ego. 

Prawdziwie wykształconą osobą jest ten, kto wszelkie swe działania w codziennym życiu 

wykonuje bez udziału ego oraz przywiązania. Nie bądźcie egoistyczni tylko dlatego, że jesteście 

wykształceni. Nie bądźcie dumni ze swojej inteligencji.   

Pomimo swego wykształcenia i inteligencji, głupi człowiek nie pozna własnej Jaźni, a osoba 

o podła osoba nie porzuci swoich wad.    

Współczesne wykształcenie prowadzi jedynie do argumentowania, nie zaś do pełnej 

mądrości. Jaki użytek z wykształcenia, które nie poprowadzić do nieśmiertelności? Zdobądźcie 

wiedzę, która przyniesie wam nieśmiertelność.  

Pragnienie i nienawiść zasłaniają twoją wrodzoną Boskość 

Pan Kriszna oświadczył w Bhagawadgicie: Adhjatma widja widjanam (prawdziwym 

wykształceniem jest wykształcenie duchowe). „Spośród wszystkich rodzajów wiedzy, Ja jestem 

wiedzą duchową” - powiedział. Nie ma wiedzy wyższej niż taka. Współczesna oświata daje tylko 

wiedzę doczesną i książkową. Ale wiedza duchowa daje wiedzę praktyczną. Współczesna 

W 

K A Ż D Ą  P R A C Ę  U W A Ż A J  Z A  W I E L B I E N I E  B O G A  

 



Sanathana Sarathi   grudzień  2013  

© Organizacja Sathya Sai 

5 

5 

oświata zajmuje się tylko wiedzą materialną, doczesną, krótkotrwałą i przemijającą. Nazywanie 

tego wiedzą nie jest nawet właściwe. Edukacją jest to, co daje wiedzę prawdziwą. 

Ucieleśnieniem prawdziwej wiedzy jest Bóg. Mówisz, że potrzebujesz Boga. Pytam: "Dlaczego 

potrzebujesz siebie?". Ty sam jesteś Bogiem. Bóg nie jest od ciebie oddzielny. Jest z tobą, wokół 

ciebie, nad tobą i pod tobą. Wiedzą duchową jest ta, która otwiera oczy na tę prawdę.   

Studenci! 

Jak wzrasta duchowość? Jeśli włoży się do blaszanej puszki nasiono i poleje je wodą, 

nasiono obumrze i nie wyjdzie z niego roślina. Żeby nasiono wykiełkowało, musi być zasiane w 

ziemi. Podobnie, jeśli posiejecie nasiono duchowości na glebie miłości, wyrośnie ono na wielkie 

drzewo i wyda owoce błogości. Nasiono duchowości nie wyrośnie w sercu pozbawionym miłości.  

Dzięki praktyce można wykonać każde zadanie. Wszystko w życiu wymaga praktyki, czy 

jest to chodzenie, jedzenie, czytanie czy pisanie. Kiedy jesteś dzieckiem, matka uczy cię słów 

takich jak amma, appa (matka, ojciec). Wszystko to przychodzi drogą praktyki. Mówicie - 

chcemy pokoju. Do tego również trzeba włożyć trochę wysiłku. Siedzicie wszyscy na posadzce. 

Bez praktyki nie można nawet siedzieć ze skrzyżowanymi nogami. Jeśli chcecie odegrać jakieś 

krótkie przedstawienie teatralne, zaczynacie ćwiczyć z wyprzedzeniem przynajmniej 10. dni. 

Świat jest jak scena. Bóg to reżyser. W tym przedstawieniu życia wszystko wymaga praktyki.  

Do boskości można dotrzeć jedynie ścieżką duchową. W każdej istocie ludzkiej jest ogień 

mądrości. Jeśli zaniedbujecie ten ogień mądrości, pokrywa go popiół ego, przywiązania i 

nienawiści. Skąd pochodzi popiół? Pochodzi jedynie z ognia i ostatecznie sam pokrywa ogień. 

Podobnie w każdej istocie ludzkiej jest Bóg. Platon opisał Go trzema słowami: prawda, dobro i 

piękno. Starożytni ludzie w Indiach nazwali Boga: Sathyam, Siwam, Sundaram. Każdy jest 

obdarzony dobrocią, która jest cechą boskości. Na tym świecie nie ma nikogo, kto jest 

pozbawiony dobroci. Ale tę dobroć zasłania raga i dwesza (pragnienie i nienawiść). Jeśli chcecie 

uzmysłowić sobie swą wewnętrzną boskość, najpierw musicie usunąć popiół ego, przywiązania i 

nienawiści.  

Studenci! 

Nie ma łatwiejszej ścieżki niż duchowość. Na tym świecie nie ma nic łatwiejszego niż to. 

Jakiś wysiłek może wiązać się ze zgnieceniem płatka kwiatu, ale duchowość jest znacznie 

łatwiejsza od tego. Jaka jest tego przyczyna? Przyczyną tą jest boskość w tobie. W istocie 

boskość nie jest poza tobą. Dlatego nie istnieje potrzeba szukania boskości.  

Studenci! 

Czy szukacie siebie gdzieś na zewnątrz? Nikt nie będzie szukał sam siebie. Ten, kto powie: 

szukam siebie, będzie uważany za głupca. Sam jesteś Bogiem. Prorektor wyjaśniając zasadę 

dźiwatmy i Paramatmy, przywołał słowa Ramakriszny Paramahamsy. Chciałbym opowiedzieć o 

tym w inny sposób. Istnieją trzy kroki do boskości. Dehatma (jestem tym ciałem), aham 
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dźiwatma (jestem jednostkową duszą) i aham paramatma (jestem uniwersalną jaźnią. 

Mówienie: jestem ciałem, jest oznaką niewiedzy. Jest to dwaita (dwoistość). Mówienie: jestem 

dźiwatmą to wisisztadwaita (uwarunkowana niedwoistość). Mówienie: jestem Paramatmą, to 

adwaita (niedwoistość). Jesteś nie jednym, ale trzema: kimś, kim myślisz, że jesteś; kimś kim 

jesteś w oczach innych i tym, kim jesteś naprawdę. W słowach dehatma, dźiwatma i Paramatma, 

wspólna jest atma. Aby zrozumieć boskość, człowiek powinien poznać różnicę pomiędzy tymi 

trzema. To samo znaczenie przekazują słowa bhur, bhuwah, suwah. Bhur odnosi się do bhuloki. 

Co to jest bhuloka? Składa się z ziemskiej materii. Można ją opisać jako materializację, 

reprezentowaną przez ludzkie ciało. Bhuwah reprezentuje pierwiastek życia, który sprawia, że 

ciało się porusza. Stąd można go opisać jako wibrację. Ciało jest w stanie poruszać się właśnie z 

powodu obecności wewnątrz tej wibracji. Dlatego ciało jest materializacją, pierwiastek życiowy 

jest wibracją, a atma jest promieniowaniem. Wszystkie te trzy są obecne w tobie. Gdzie więc 

szukasz boskości? Dlaczego miałbyś jej szukać? Kiedy zrozumiesz tę prawdę, pojmiesz, że jesteś 

wszystkim.  

Każdy ma Boga jako swego mistrza 

Kabir był biednym tkaczem. Pieniądze, jakie zarabiał tkaniem, wykorzystywał do karmienia 

biednych ludzi. Nigdy nie pracował dla zysku. Zwykł sprzedawać swoje sukno bardzo tanio, nie 

patrząc na zysk. Gdy jakiś biedny człowiek przyszedł doń, żeby kupić tkaninę, dawał mu ją za 

darmo, a w ten dzień głodował. Przy tkaniu zwykł ciągle śpiewać Imię Ramy. Dlatego właśnie 

tkana przez niego tkanina nabierała wielkiej wartości.  

Z Grecji przyjechało dziś trochę osób. Przybyli samolotem z Grecji do Bengaluru. Z 

Bengaluru przyszli do Puttaparthi pieszo, niosąc swój bagaż na plecach, z każdym krokiem 

śpiewając mantrę Om Śri Sathya Sai Babaja Namaha. Przyjąłem ich w mandirze. Spytałem, czy 

bolą ich nogi. Powiedzieli: „Nie, Swami, jesteśmy bardzo szczęśliwi, to dla nas wielkie 

wyróżnienie. Możemy iść dalej nawet dziesięć mil. Gdybyśmy podróżowali samochodem, nie 

mielibyśmy tego wielkiego szczęścia śpiewania Twego imienia przez całą drogę”. Dlatego 

właśnie nasi starożytni powiedzieli: kaszte phali (ciężka praca przynosi bogate wynagrodzenie). 

Tymi owocami można cieszyć się tylko wtedy, gdy wykonuje się ciężką pracę.  

Kabir zwykł również ciągle śpiewać imię Ramy, gdy odwiedzał pieszo inne miejsca. Tak 

właśnie cały kraj dowiedział się o oddaniu Kabira dla Pana Ramy. Także pewien król dowiedział 

się o jego oddaniu dla Pana Ramy. Usłyszał, że Kabir jest bardzo biedny i nie ma nic, dzięki 

czemu mógłby się utrzymać. Uważając go za anathę (osamotnionego), król posłał mu w lektyce 

pieniądze, ubrania i racje żywnościowe. Gdy Kabir wrócił do domu po wykąpaniu się w rzece, 

zobaczył czterech ludzi, niosących lektykę do jego domu. Zaskoczył go ten widok i spytał 

niosących: "Dlaczego przynieśliście tę lektykę, do której trzeba czterech ludzi? Mam się zupełnie 

dobrze”. Co jest niesione przez czterech ludzi? Martwe ciało. Kabir chciał w ten sposób 

przekazać królowi, że nie potrzebuje niesionej przez czterech ludzi lektyki, bo ma się całkiem 
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dobrze. Wówczas niosący odparli: „Proszę pana, król rozkazał nam dać ci te wszystkie rzeczy, bo 

jesteś biednym anathą”. Wtedy Kabir odrzekł: „Och, król tak powiedział! Czy powiedział, że 

wszystkie te rzeczy mają być mi dane, bo jestem anathą? Cóż, ja nie jestem anathą, ponieważ 

moim nathą (panem) jest Pan Rama. W istocie anathą jest Rama, bo nie ma On nad sobą 

żadnego pana. Dlatego ofiarujcie te rzeczy Panu Ramie”.  

Zobaczcie, jak głębokie znaczenie zawiera ta wypowiedź Kabira! Na tym świecie nie ma 

nikogo, kto jest anathą, bo każdy ma Boga jako swego pana. Jeśli jest jakiś anatha, to jest nim 

jedynie Bóg, ponieważ nie ma On nas sobą żadnego pana. W istocie Bóg nie jest ani panem, ani 

królem; jest tym, który ustanawia króla. Wielu bhaktów modli się: „Swami, proszę, nie czyń mnie 

anathą”. Mówię im: „Mój drogi, nie jesteś anathą. W rzeczy samej, ja jestem anathą”. Niezdolni 

pojąć istotę Boga i Jego rzeczywistość wyznawcy źle Go rozumieją i tworzą błędne wyobrażenia. 

Temu, kto ma pełną wiarę w Boga, niczego nie zabraknie.  

Bądźcie wolni od ego jak ja 

By zapalić w sobie lampę boskości musicie uwolnić się od ego, przywiązania i nienawiści, a 

rozwijać miłość. Doskonałym przykładem jestem ja. Dlaczego? W czasie darszanu siedzicie na 

swoim miejscu, a ja przychodzę do was, pochylam plecy, wyciągam rękę i biorę wasze listy. 

Zamiast tego mógłbym, powodowany ego, też siedzieć w jednym miejscu i powiedzieć wam, 

żebyście przychodzili do mnie i podawali swoje listy. Z pewnością tak zrobicie. Nie robię tego, 

ponieważ nie mam nawet śladu ego. Tak jak ja przychodzę do was i wam służę, wy też 

powinniście iść do innych i służyć im bez ego. Oto ideał, który chcę pokazać. Przyjeżdżacie do 

Prasanthi Nilayam z odległych miejsc. Czy będzie to dla was trudne przejść niewielką odległość i 

dać mi swe listy, jeśli będę siedział w jednym miejscu? Możecie to zrobić z powodzeniem. Ale ja 

działam w taki nieegoistyczny sposób, żeby dać wam przykład. Nie dostrzegam żadnych różnic, 

takich, że ktoś na przykład jest mój, a inni nie. Wy wszyscy jesteście moi. Ja jestem wasz. Każdy 

wielbiciel i każdy student powinni rozpoznać tę prawdę.  

Mamatma sarwa bhutantaratma (jestem obecny we wszystkich istotach jako atma). Ten 

sam pierwiastek atmiczny jest obecny we wszystkich. Dlaczego więc nie jest widoczny dla 

każdego? Myślicie, że ktoś jest blisko mnie, a inni nie. Bóg nie jest tego przyczyną. Ponieważ 

jesteście zmożeni doczesnymi skłonnościami i przywiązaniami, oddalacie się od Boga. Co więcej, 

współczesna młodzież jest zawsze w stanie pobudzenia. Mają bzika na punkcie wszelkiego 

rodzaju wulgarnych słów, piosenek i tańców. Nie interesują ich bhadźany, dyskursy czy 

przemówienia o Bogu. Niektórzy z nich, którzy tu przybywają, słuchają słów Swamiego jednym 

uchem, a wypuszczają je drugim.  

Przyswajajcie to, co słyszycie lub czytacie  

Kiedyś pewien rzeźbiarz przyniósł na dwór króla Bhodży trzy lalki. Wszystkie trzy wyglądały 

jednakowo pięknie. Cesarz wezwał premiera i poprosił, żeby rozstrzygnął, która spośród tych 

trzech lalek jest najlepsza. Premier przyniósł żelazny drut i włożył go w ucho jednej z lalek. Drut 
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wyszedł drugim uchem. Wówczas zauważył: „To jest najgorsza lalka.” Kiedy włożył drut do ucha 

drugiej lalki, ten wyszedł przez jej usta. Rzekł: „Tej lalce można dać drugą nagrodę”. Gdy włożył 

drut w ucho trzeciej lalki, wszedł on do środka i nie wyszedł na zewnątrz. Wówczas premier 

oświadczył: „Ta zasługuje na pierwszą nagrodę.” Cóż to znaczy? Oznacza to, że najlepszą osobą 

jest człowiek, który przyswaja sobie to, co słyszy.  

W tych współczesnych czasach niektórzy ludzie słuchają jednym uchem świętych nauk, ale 

natychmiast wypuszczają je drugim. Niektórzy inni powtarzają jak papugi to, co czytają w 

pismach świętych i słyszą od Swamiego. Nieliczni tylko przyswajają sobie to, co usłyszeli od 

Swamiego. Co jest tego przyczyną? Skąd ta różnica? Różnica tkwi w upodobaniach i niechęciach 

człowieka. Skąd pochodzą te upodobania i niechęci? Pochodzą od towarzystwa w jakim 

przebywacie.  

Będziecie szczęśliwi, kiedy wszyscy będą szczęśliwi  

Ludzie chcą jedynie własnego dobra i swoich rodzin. Jakże głupie jest takie myślenie! Jakże 

naiwne. Myślisz, że dążysz do własnego dobra i dobra swojej rodziny! Ale gdzie ty żyjesz? Od 

kogo jesteś zależny? Jesteś zależny od swojej rodziny, a twoja rodzina zależy od społeczeństwa.  

Dlatego twoja rodzina będzie bezpieczna, kiedy społeczeństwo będzie bezpieczne. Stąd 

konieczne jest, żebyś przede wszystkim starał się o dobro społeczeństwa. Tego właśnie uczy 

modlitwa wedyjska Samasta lokah sukhino bhawantu (Oby wszystkie istoty wszystkich światów 

były szczęśliwe!). Kiedy wszyscy będą szczęśliwi, ty też będziesz szczęśliwy. W ten sposób 

Wedanta przekazuje święte i zasadnicze prawdy. Niestety jest dziś niewielu nauczycieli, którzy 

umieją przekazywać takie święte nauki i ludzie stracili zainteresowanie nimi. Tam gdzie jest 

zaufanie, tam jest też zainteresowanie. To, czego dziś wam potrzeba, to właśnie zaufanie. Ale 

dziś wszystkich interesuje odpoczywanie. To znaczy, że ludzie stali się leniwi. Nie jest to dobry 

znak.  

Uważajcie każdą pracę za pracę Boga. 

Zawsze przebywajcie w dobrym towarzystwie. Powiedz mi, jakie jest twoje towarzystwo, a 

powiem ci, kim jesteś. 

Satsangatwe nissangatwam, 

nissangatwe nirmohatwam, 

nirmohatwe nisczalatattwam, 

nisczalatattwe dźiwanmukti. 

 (Dobre towarzystwo prowadzi do nieprzywiązania; nieprzywiązanie uwalnia człowieka od 

złudzenia; wolność od złudzenia prowadzi do stałości umysłu; stałość umysłu przynosi 

wyzwolenie.) Co znaczy dobre towarzystwo? Dobre towarzystwo to takie, które sprawia, że 

więcej myślisz o Bogu niż o świecie. Co oznacza świat? Oznacza przychodzenie i odchodzenie, 

przychodzenie i odchodzenie.  

Punarapi dźananam punarapi maranam, 
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Punarapi dźanani dźathare sajanam, 

Iha samsare bahu dustare, 

Kripajapare pahi murare. 

 (O Panie! Zostałem porwany w ten cykl narodzin i śmierci; wielokrotnie doświadczam 

męczarni przebywania w łonie matki. Bardzo trudno jest przepłynąć ten ocean ziemskiego życia. 

Proszę, przewieź mnie przez ten ocean i daj mi wyzwolenie). 

W słowie dźagat (świat) są dwie sylaby: dźa i gat, to co przychodzi i odchodzi. Nie ma w 

tym nic rzeczywistego. Jest to więc wielkie zero. Jest powiedziane, że każda dobra praca jest 

pracą Boga. Jak staje się pracą Boga? W angielskim słowie „good” (dobry) są cztery litery. Kiedy z 

tego słowa usunie się jedno ‘o’ (zero) zostaje: Bóg (God). Jeśli porzucicie swoje przywiązanie do 

świata, staniecie się boscy. Nie musicie wszakże wyrzekać się świata. Możecie opiekować się 

swoją rodziną, wywiązywać się ze swoich obowiązków w biurze, ale róbcie wszystko jako ofiarę 

dla Boga. Każdą pracę uważajcie za pracę Boga. Wówczas wasza praca przeobrazi się w  

nabożeństwo. Nawet zwykłego zadania nie można wykonać poprawnie, jeśli nie wykonuje się go 

z poczuciem nabożeństwa. Macie pracę biurową, ale jeśli nie będziecie jej wykonywali z 

nabożeństwem, będziecie ją zaniedbywać.  

Nabożeństwo nie ogranicza się tylko do Boga. Każde wykonywane przez was zadanie, 

każdy przedmiot, z jakim macie do czynienia, uważajcie za nabożeństwo. Kiedy będziecie to 

robili w tym duchu, otrzymacie pożądane wyniki. Jeśli nie będziecie skupiali umysłu na danej 

pracy, jedynie ją zepsujecie. Nawet praca, którą wykonujecie od rana do nocy, jest w istocie 

wielbieniem Boga. Jecie, żeby zaspokoić głód. To również jest akt nabożeństwa. Cokolwiek 

zjecie, dociera do Boga w waszym wnętrzu. Inaczej bowiem, jak mogłoby być strawione to 

jedzenie? Przed jedzeniem wypowiadacie tę oto modlitwę:  

Brahmarpanam brahma hawir 

brahmagnou brahmanahutam 

brahmaiwa thena ganthawjam 

brahma karma samadhina. 

(Czyn ofiarny jest Brahmanem, sama ofiara też jest Brahmanem. Jest On ogniem ofiarnym, 

jak i tym, kto ofiarowuje. I ostatecznie, Brahman jest celem tego, kto wykonuje czyn ofiarny).  

Kiedy modlicie się w ten sposób przed jedzeniem, Bóg natychmiast odpowiada tak oto:  

Aham waiśwanaro bhutwa 

praninam dehamaśrita 

pranapana samajukta 

paćamiannam ćaturwidham. 

(Ja jestem obecny we wszystkich istotach w postaci ognia trawiennego. Zjednoczony z 

praną (wydechem) i apaną (wdechem). To właśnie Ja trawię cztery rodzaje jedzenia).  
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Bóg mówi: „Mój drogi, jestem obecny w twoim żołądku w postaci Waiśwanary. Ja trawię 

jedzone przez ciebie pożywienie i dostarczam jego esencję do wszystkich części twego ciała. Tak 

oto możesz prowadzić szczęśliwe i zdrowe życie”. 

Kim jest ten, kto miele zjadane przez ciebie jedzenie, a jego esencję dostarcza do 

wszystkich części ciała? Jaki sam czynisz wysiłek w tym celu? W ogóle żaden. Jaki czynisz wysiłek, 

żeby biło twoje serce? Tylko moc Boga sprawia, że serce bije. Niektórzy ludzie myślą, z powodu 

ego, że są sprawcami wszystkiego. Jaki jest twój wysiłek na rzecz krwiobiegu i bicia tętna? 

Wszystko to czyni Bóg. To Bóg sprawia, że bije twoje serce i tętno, napełnia płuca powietrzem i 

dostarcza tlen do wszystkich członków ciała. Całym mechanizmem  i działaniem ciała kieruje 

Bóg. Bez obecności boskości we wnętrzu, nie możesz wykonać żadnego zadania. Dlatego przede 

wszystkim powinieneś próbować poznać swoją wewnętrzną boskość. Czy wierzysz w to, czy nie, 

Bóg wykonuje całą tę pracę. Jednak błogości doznasz dopiero wówczas, gdy rozwiniesz w sobie 

wiarę w Boga. Pracuj z rozróżnianiem, oddawaj cześć Bogu świadomie. Cokolwiek robisz, 

powinieneś to robić z pełną świadomością i zrozumieniem. Kiedy będziesz wiedział, że jest 

ogień, nie włożysz do niego ręki. Natomiast, jeśli włożysz rękę w ogień bezwiednie, ręka dozna 

oparzenia. Stąd też Thjagaradźa śpiewał: „Och, umyśle! Rozmyślaj w pełni świadomie o chwale 

Ramy. Bóg wszystko przenika. Nic się nie dzieje bez Jego Woli:” 

Ćimalo Brahmalo Siwa Keśawaadulalo Prema  

Mira Welasi Unde Birudhu Wahinćina Rama Nannu Browara. 

Meppulakai Kannataawu Nappu Badaka Wirrawigi  

Tappu Panulu Leka Junde ThjagaradźaWinuta Sita. 

(Och, Ramo! W swej czystej i wolnej od skazy postaci miłości mieszkasz we wszystkich 

istotach - od mrówki po Brahmę, jak też w Śiwie i Keśawie. Bądź, proszę, również moim obrońcą.  

Sita Ramo! Ten Thjagaradźa, który Cię wysławia, nie oddaje się złym czynom dążąc do 

poklasku ani nie uległ zadufanej dumie i nie zapomniał o swym źródle.  

Rozwijajcie widzenie wewnętrzne 

Jeśli będziecie stale myśleć o Bogu, wówczas cokolwiek zrobicie, stanie się doskonałe. Aby 

zdobyć tę wiedzę, potrzebna jest edukacja. Mówię wam to wszystko ze wszystkimi szczegółami 

jedynie po to, żeby wpoić w was prawdziwe znaczenie edukacji. Wid + ja = widja. Edukacją jest 

to, co daje prawdziwą wiedzę. Jakiego rodzaju wiedzę? Czy jest to wiedza materialna? Wiedza 

materialna związana jest z reakcją, odbiciem i oddźwiękiem.  

Oto stół. Jest to przedmiot materialny. Kiedy uderzysz go mocno ręką, twoja ręka też 

zostanie mocno uderzona. Mówisz, że mocno uderzyłeś w stół. Nie jest to pełna prawda. Stół 

uderzył cię równie mocno, bo w tym przedmiotowym świecie wszystko podlega reakcji, odbiciu i 

oddźwiękowi. Wszystko więc co myślisz, mówisz albo robisz wróci do Ciebie jako reakcja, 

odbicie i oddźwięk. To dlatego musisz myśleć, mówić, widzieć i doświadczać dobra.  
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Celem ludzkiego życia jest czynić dobro. Jeśli urodziwszy się jako istota ludzka obdarzona 

wielką inteligencją i wykształceniem i osiągnąwszy wysokie stanowisko zachowujesz się jak 

zwierzę, wówczas jaki jest z tego pożytek? Nawet mrówka doświadcza głodu i strachu tak jak ty. 

Nawet zwierzęta, jak psy i lisy oraz ptaki, jak kruki i orły posiadają pragnienia, tak jak ty. Jeśli Ty 

również postępujesz tak, jak postępują one, wówczas w jaki sposób jesteś lepszy od nich?  

Kiedyś król Dźanaka zwołał wielkie zgromadzenie wspaniałych uczonych i poetów. Z całego 

królestwa przybyli słynni i wykształceni ludzie. Zgromadzenie składało się z takich gigantów w 

swojej dziedzinie, że w ogóle nie było miejsca, aby weszli tam zwykli ludzie. Codziennym 

spotkaniom przewodniczył sam król Dźanaka. Jedynie najwybitniejszym i najznakomitszym 

uczonym dano sposobność przemawiania i przedstawienia swych poglądów.  

Do tego świetnego i czcigodnego zgromadzenia uczonych przyszedł również pewien 

człowiek o zniekształconym ciele. Nazywał się Asztawakra. Widząc dziwny kszałt Asztawakry 

większość zebranych tam wielkich uczonych zaczęła się śmiać. Asztawakra rozejrzał się uważnie 

po sali, a potem zupełnie nieoczekiwanie zaczął się śmiać, głośniej nawet od siedzących tam 

uczonych. Ten głośny wybuch śmiechu Asztawakry bardzo zaskoczył uczonych, jak też króla 

Dźanakę. Król zapytał go wówczas:  

- Zgromadzeni tu uczeni zaśmiali się na widok twojego dziwnego ciała. Jaki jest jednak 

powód twojego głośnego śmiechu? 

Asztawakra odparł:  

 - Cóż, królu, wszedłem na to zgromadzenie myśląc, że jest to święte zebranie, zwołane 

przez ciebie w celu omawiania pism świętych. Gdybym tylko wiedział, jakiego rodzaju ludzie 

uczestniczą w tym zgromadzeniu, nie zawracałbym sobie głowy przychodzeniem tu. Z 

niecierpliwością czekałem na to, żeby być w towarzystwie wielkich uczonych. Niestety, widzę 

tutaj tylko łataczy starego obuwia, szewców, co zszywają sandały i pracują ze skórą. To jest 

przyczyną mojego śmiechu.  

Zwracając się do uczonych, Asztawakra rzekł: 

- Wszyscy śmiejecie się z mojej skóry i, jak widać, uznaliście, że nie jest dużo warta, ale ani 

jeden z was nie uczynił wysiłku, aby poznać moją wiedzę. Pandici powinni rozwijać wgląd do 

wnętrza, ale wy zdajecie się dbać jedynie o powłokę zewnętrzną. Jeśli nie rozwinęliście widzenia 

wewnętrznego, ale interesuje was tylko powierzchowne widzenie zewnętrzne, wówczas nie 

można was w ogóle nazwać uczonymi. Jesteście więc tylko łataczami starego obuwia, szewcami, 

specjalistami od skór.  

Słysząc te słowa głębokiej mądrości, uczeni zwiesili głowy we wstydzie. Król Dźanaka, który 

bardzo dobrze pojmował, co mówi Asztawakra, zaprosił go, by zajął wysokie miejsce w tym 

zgromadzeniu, a później obdarzył go licznymi zaszczytami.  

Jak było wówczas, tak jest i teraz na całym świecie. Jakkolwiek wielcy byście nie byli, 
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rozwinęliście jedynie widzenie zewnętrzne. Nie zawracacie sobie głowy rozwijaniem widzenia 

wewnętrznego. Kiedy patrzycie na człowieka, zwracacie uwagę tylko na jego zewnętrzne rysy, 

jego majątek, status, wykształcenie, stopnie naukowe i tak dalej. Gdy natomiast Bóg widzi 

człowieka, to patrzy na czystość jego serca; przywiązuje wagę do pokoju, jaki ten ma w sobie. 

Musicie rozwijać właśnie takie widzenie wewnętrzne. 

Bez względu na okoliczności, jakim stawiasz czoła, nie powinieneś wpadać w podniecenie 

ani rozdrażnienie. Powinieneś dać sobie czas, aby wezbrały w tobie i przejawiły się 

szlachetniejsze uczucia. Poprzez ćwiczenie się w cierpliwości i wyrozumiałości będziesz mógł 

zdobyć wszystkie inne ważne cechy duchowe, takie jak panowanie nad umysłem, wiara, 

wyrzeczenie, wytrwałość i skupienie. To sprowadzi stan wewnętrznej czystości i napełni cię 

trwałym pokojem.  

Czystość wewnętrzna jest dużo ważniejsza niż zewnętrzna. Pan jest zawsze obecny, tak w 

środku, jak i na zewnątrz. Stąd zarówno wnętrze jak i zewnętrze – bo wszędzie można znaleźć 

Boga - musi być czyste i uświęcone. Wówczas Bóg będzie cię chronił, gdziekolwiek pójdziesz.  

Dostąpcie bliskości Boga 

Każdy patrzy na różne sprawy po swojemu. Munde munde mathir bhinnah (zdania ludzi są 

podzielone). Dzisiaj człowiek ma myśli  zepsute moralnie. Przede wszystkim powinien oczyścić 

swe serce. Niektórzy ludzie uważają się za wielkich uczonych i poetów. Ale Bóg nie patrzy na 

waszą wiedzę czy poetyckie zdolności. Bóg patrzy na wasze wewnętrzne uczucia, a nie na to, co 

pokazujecie zewnętrznie. Niektórzy ludzie czują dumę z tego  powodu, że ofiarowali tysiącom 

ludzi jedzenie i ubrania. Powinni się wstydzić! Czy mają czym się chełpić? Jeśli ofiarowałeś 

jedzenie i ubrania tysiącom ludzi, możesz dać to zestawienie statystyczne władzom zajmującym  

się podatkiem dochodowym. Bóg mówi, że nie musisz Mu podawać tych wszystkich szczegółów. 

Tym, na co patrzę, jest czystość twego serca. Jeśli masz czyste serce, to wystarczy. Tego właśnie 

nauczył Asztawakra owych uczonych na dworze. Powiedział im: „Nie patrzcie na moje ciało 

fizyczne, patrzcie na wiedzę, jaką mam”.  

Kto jest prawdziwym uczonym? Pandita samadarsina (panditem jest ten, kto jest 

zrównoważony). Prawdziwym uczonym jest ten, kto jest obdarzony równowagą. Czy jednak 

posiadasz tę cechę? Możesz nosić grube złote naszyjniki, ozdabiać się drogim szalem i siedzieć, 

jakby pozując do zdjęcia. To nie są oznaki wiedzy. Otwórz swe serce, zrozum istotę świata i 

rozpowszechniaj wieczne, boskie nauki. To są oznaki prawdziwej wiedzy. Właśnie tego rodzaju 

wiedzę powinniście zdobywać, rozwijać i szerzyć.  

Studenci!  

Jestem zadowolony, kiedy dobrze się uczycie, dostajecie najwyższe oceny i zdobywacie 

złote medale. Wraz z tym wszystkim powinniście rozwijać w sobie wiarę w Boga. Bez wiary w 

Boga nie możecie osiągnąć na tym świecie niczego wartościowego. Jaka jest przydatność 

wszystkich twoich dóbr doczesnych? Przede wszystkim powinniście zdobyć łaskę Boga. Jedynie 
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wtedy znajdziecie spełnienie w życiu. Przy braku łaski boskiej wszystkie wasze doczesne 

osiągniecia są bez znaczenia.  

Kiedy człowiek wyłania się z łona matki, nie znajdziemy na jego szyi żadnego wieńca 

kwiatów. Nie ma też żadnych klejnotów z pereł ani błyszczących ozdób. Nie ma również 

naszyjników wysadzanych drogimi kamieniami, takimi jak szmaragdy i diamenty. Ale na jego szyi 

jest jeden wieniec. Brahma wykonał ten ciężki wieniec, nawlekając skutki jego przeszłych czynów 

i zakłada mu na szyję w czasie jego narodzin.  

Ten niewidoczny wieniec karmy znajduje się na szyi w czasie narodzin. Człowiek powinien 

dbać o to, żeby nosić dobre i pachnące wieńce, nie zaś te, które brzydko pachną. Dlatego 

trzymajcie w szachu swoje doczesne pragnienia tak bardzo, jak to tylko możliwe. Rozwijacie 

nieprzywiązanie. Jak jest to możliwe? Wielu z naszych chłopców mówi: „Swami, w naszym 

umyśle jest zawsze jakieś pragnienie, aby mieć to czy tamto. Jak nad tym panować?”. Zasadniczą 

rzeczą jest rozwijanie ducha nieprzywiązania. Jedynie gdy posiadasz prawdziwą wiedzę, 

człowieczeństwo i oddanie dla Boga, może rozwinąć się w tobie duch nieprzywiązania.  

Jakie jest prawdziwe znaczenie nieprzywiązania? Czy masz ochotę zjeść jedzenie, które 

zwymiotowałeś? Tak samo jak odrzucasz jedzenie, które zwymiotowałeś, powinieneś poniechać 

doczesnych pragnień. Jeśli powstaje w Tobie jakieś doczesne pragnienie, powinieneś od razu je 

odrzucić, mówiąc sobie: to jest jedzenie, które zwróciłem. Nie chcesz nawet patrzeć na takie 

jedzenie, jak więc możesz je ponownie jeść? Dlatego prawdziwe nieprzywiązanie polega  na 

drzuceniu niegodziwych myśli i pragnień, tak jak odrzucasz wymiociny.  

Kiedy pojawia Ci się w umyśle jakieś doczesne pragnienie, powinieneś być ostrożny. 

Studenci w tych czasach mają skłonność do patrzenia na złe rzeczy i do złych myśli. Kiedy taka 

myśl powstaje w twoim umyśle, powinieneś sobie przypomnieć: „To jest jedzenie, które 

zwróciłem, nie chcę znów tego. Brzydko pachnie i jest bardzo niedobre”. To, czego odmawia 

Twój żołądek, zwrócisz. Jak możesz pragnąć tego ponownie? Oznaką prawdziwego 

nieprzywiązania jest rozwijanie w sobie mocnego postanowienia, że odrzuci się doczesne 

pragnienia. Dopiero wówczas będziesz mógł wejść na świętą ścieżką i stać się drogi Bogu. Bóg 

będzie bardzo z ciebie zadowolony i każe ci usiąść blisko siebie. Nie ma większego bogactwa niż 

bliskość Boga. W istocie jest to celem ludzkiego życia. Przyszedłszy na ten świat, powinniście 

osiągnąć bliskość Boga i zdobyć dobre imię.  

(Bhagawan zakończył orędzie bhadźanem Gowinda Kriszna Dźej Gopala Kriszna Dźej…) 

– Z orędzia Bhagawana wygłoszonego w hali Sai Kulwant 22 sierpnia 1996 roku. 
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OBCHODY 88. URODZIN BHAGAWANA  

Sprawozdanie 

 listopada 2013 roku obchodzono  w Praśanthi Nilajam - z wielkim oddaniem i 

powagą – 88. urodziny Bhagawana. W znakomitej uroczystości 

przeprowadzonej w Sai Kulwant Hall, związkowa minister stanu ds. 

komunikacji i techniki informacyjnej, Pani dr Killi Kruparani ogłosiła ukazanie się na rynku 

pamiątkowego znaczka pocztowego, poświęconego Bhagawanowi. Częścią tych obchodów były 

różnorodne występy muzyczne, kulturalne i oświatowe, obejmujące ponad tydzień. Miejscem 

uroczystości była sala Sai Kulwant, ozdobiona ze smakiem na to ważne wydarzenie. W istocie 

cały obszar miejski Praśanthi Nilajam miał odświętny wygląd. Barwne światła na świątyniach i 

budynkach biurowych nocą, zwłaszcza na Sali Sai Kulwant i Jadźur Mandirze przedstawiały 

urzekający widok. Samadhi Bhagawana również zostało wspaniale przyozdobione piękna 

roślinnością.   

 

SITA RAMA KALJANAM i RATHOTSAWAM 

 

Wielkim początkiem tych obchodów były święta Sita Rama Kaljanam oraz Rathotsawam, jakie 

odbyły się rano 18 listopada 2013 roku. Wydarzenia owego dnia rozpoczęła o godzinie siódmej 

uroczystość Sita Rama Kaljanam. Dla przeprowadzenia tego świętego obrzędu wzniesiono scenę,  

na której kapłani śpiewali mantry wedyjskie, a muzycy grali Nadaswaram. Po wstępnych 

obrzędach ofiarowano posągom słodycze, kwiaty oraz rytuał arati. Boskie zaślubiny zakończono 

ofiarowaniem mangala sutry posągowi Sity wśród radosnej muzyki, wedyjskich hymnów oraz 

deszczu kwiatów, jakimi obsypywano posągi Sity i Ramy. Główny kapłan zaczął objaśniać 

znaczenie tego boskiego wesela, nazywając je wydarzeniem o wielkim znaczeniu duchowym 

zapewniającym światu pomyślność,  pokój i dobrobyt. Przeprowadzono też ceremonię jadźni. Po 

23 
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zakończeniu uroczystości Sita Rama Kaljanam, złożono purnahuti (końcowe ofiary). Następnie 

odbyły się krótkie bhadźany oraz rozdano prasadam.  

 

W międzyczasie z Sali Sai Kulwant wyruszył uroczysty pochód, w którym niesiono posągi 

Ramy, Lakszmany, Sity i Hanumana oraz Pana Kriszny, prowadzony przez grupy muzyków oraz 

studentów śpiewających Wedy i bhadźany. Kiedy ten wielki pochód przybył do bramy Gopuram, 

posąg Pana Kriszny postawiono na przyozdobionym ratha (rydwanie), podczas gdy posągi Ramy, 

Lakszmany, Sity i Hanumana niesione były w lektyce. Po rozbiciu kokosów i ofiarowaniu 

posągom arati, rydwan podążył ku Pedda Wenkama Radźu Kaljana Mandapam we wsi 

Puttaparthi (grobowca rodziców Sathya Sai Baby). Po drodze wielu mieszkańców Puttaparthi 

oddało cześć posągom i rozbiło kokosy przed rydwanem. Po przywiezieniu posągów do Pedda 

Wenkama Radźu Kaljana Mandapam, odprawiono nabożeństw. Kiedy posągi Ramy, Lakszmany, 

Sity i Hanumana przyniesiono z powrotem do mandiru na Sali Sai Kulwant, w świątyni Swamiego 

Wenugopali w wiosce Puttaparthi umieszczono posąg Pana Kriszny. I tak zamończyło się wielkie 

święto Rathotsawam.   

 

DZIEŃ KOBIET 

 

Jednym z najistotniejszych świąt towarzyszących obchodom urodzin Bhagawana jest Dzień 

Kobiet, wysławiający doskonałą kobiecość i podkreślający ważność roli kobiet w rodzinie, 

społeczeństwie i narodzie. Kobiety z całego świata przyjeżdżają do Praśanthi Nilajam, aby brać 

udział w tym ważnym wydarzeniu, odbywającym się corocznie 19 listopada. Zgodnie z 

ustanowioną na przestrzeni lat tradycją, wszystkie czynności, takie jak śpiewanie Suprabhatam, 

śpiewanie Wed, bhadźanów oraz innych są w tym dniu wykonywane przez panie.   

Dyskusja panelowa  

Rankiem 19 listopada 2013 roku wydarzenia na Sali Sai Kulwant rozpoczęło o 8:00 

śpiewanie Wed w wykonaniu studentek Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai z Anantapur 

oraz występ ich orkiestry dętej, grającej kilka uwznioślających melodii poświęconych Matce Sai.   

Potem nastąpiła dyskusja w zespole, dotycząca "Nauk Bhagawana w odniesieniu do roli 

kobiet".  Przedstawiając porządek wydarzeń, Ćetana Radźu, szefowa rady Sri Sathay Sai 

Easwaramma Woman’s Welfare Trust – charytatywnej organizacji kobiecej, wyraziła głęboką 

wdzięczność dla Bhagawana, który – jak stwierdziła - ustanowił miłością królestwo miłości. 

Opowiedziała również krótko o przedsięwzięciach służebnych, zapoczątkowanych przez Trust. 

Dyskutantki, reprezentujące różne dziedziny i zawody, roztrząsały następnie rolę kobiet w 

dzisiejszym społeczeństwie, pozorny konflikt roli kobiet w czasach starożytnych i współczesnych, 

zwłaszcza pomiędzy karierą a macierzyństwem i dyskutowały o tym, jak wprowadzić równowagę 
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w życiu zawodowym i duchowym jako wielbicielek Sai.  

Na koniec dyskutantki powtórzyły pewnik Bhagawana "Ręce w społeczeństwie, głowa w 

lesie", mając na myśli to, że kobiety mogą odgrywać czynną rolę w służeniu społeczeństwu, 

zarazem rozwijając się duchowo. Dziękując dyskutantkom za ich cenny wkład, kierująca panelem 

Ćethana Radźu uwypukliła postać Sity jako kobiecego wzoru do naśladowania - kobiety 

prowadzącej doskonałe życie. Jako wstęp do tej dyskusji wyświetlony został film wideo z 

orędziami Bhagawana wygłoszonymi podczas wcześniejszych Dni Kobiet.   

Po owej dyskusji Trust ofiarował specjalne podarunki około 500. wybranym dzieciom z 

Puttaparthi i okolicznych wiosek oraz 50. zasługującym na to kobietom.  

  

Muzyka nabożna Prija Sisters 

Spotkanie wieczornet rozpoczęło się śpiewami wedyjskimi w wykonaniu uczennic szkoły 

podstawowej, po czym klasyczne śpiewaczki karnatyjskie, słynne Prija Sisters -  Śanmukha Prija i 

Hari Prija - dały poruszający ducha koncert muzyki nabożnej. Po oczarowaniu bhaktów kilkoma z 

najświetniejszych utworów klasycznych, ten uzdolniony duet zakończył swój koncert pieśnią 

„Dźaja Ma dźaja Ma Dźagadiśwari Sai Ma” (witaj Matko Sai), składając Bhagawanowi płynące z 

serca hołdy.  

Teatr tańca   

Następnym punktem programu była taneczna sztuka teatralna, odtwarzająca Sai Kathę 

(opowieść o Sai), a przedstawiona przez uczniów szkoły podstawowej Śri Sathya Sai z Praśanthi 

Nilajam. Żywymi tonami muzyki zwiastowała ją orkiestra kobziarska z tej szkoły. Kiedy poprzez 

słodkie pieśni odsłaniana była opowieść o życiu Bhagawana,  dzieci odgrywały sceny i 

wykonywały tańce w swych barwnych i olśniewających strojach, aby zdobyć serca wszystkich 

widzów. Znakomita reżyseria, doskonałe ustawienie scen (we właściwym porządku), porywające 

tańce dzieci, dobrze wykonane liryki czyniły to całe przedstawienie najbardziej czarującym. Po 

występie dzieciom dano podarunki, podczas gdy grupa uczniów ze szkoły podstawowej 

prowadził bhadźany. Po rozdaniu prasadam, wydarzenia dobiegły końca wraz z Arati o godz. 

7.20   

 

UROCZYSTOŚĆ 88. URODZIN BHAGAWANA  

 

Głębokim żarem oddania cechowały się obchody 88. urodzin Bhagawana 23 listopada 2013 

roku. Rankiem 23 listopada 2013 roku, po odśpiewaniu Wed, studenci Bhagawana złożyli Mu 

jako pierwsi swe hołdy muzyczne. Rozpoczynając występ pieśnią telugu „Manisini madhawuni 

ćeje mahine swargamuga marća”, opisującą chwałę Bhagawana jako awatara, następnie 
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zaśpiewali „Aao sab milkar gajen” (przyjdźcie, zaśpiewajmy razem); następny był karnatyjski 

utwór klasyczny, któremu towarzyszyło wyświetlanie filmu wideo z obchodów 50. urodzin 

Bhagawana, ukazującego Bhagawana udzielającego bhaktom darszanu z helikoptera. Występ 

zakończyli nieśmiertelną pieśnią „Humko tumsej pjar kitna” (jakże bardzo Cię kochamy, Swami), 

nasycając całe otoczenie miłością i oddaniem. 

 

Ogłoszenie ukazania się pamiątkowego znaczka pocztowego z Bhagawanem  

 

Po tym pełnym uczucia występie studentów do bhaktów na wypełnionej po brzegi Sali Sali 

Kulwant przemówił Śri Anil Kumar Kamaradźu. Opisał on boską chwałę Bhagawana, 

opowiadanie swe upiększając słodkimi lirykami. Potem poprosił gościa głównego tej uroczystości 

- panią dr Killi Kruparani, minister stanu ds. komunikacji i techniki informatycznej - aby ogłosiła 

wydanie pamiątkowego znaczka pocztowego z Bhagawanem Śri Sathya Sai Babą, który wydano 

w uznaniu Jego doniosłego dzieła na polach oświaty, opieki zdrowotnej i służby na rzecz 

pozbawionych pieniędzy i znaczenia rzesz społeczeństwa. Następnie minister wśród gromkich 

oklasków ogłosiła wydanie tego znaczka. Ogłosiła też pierwszy dzień ukazania się koperty 

pocztowej oraz dorocznego sprawozdania Central Trust Śri Sathya Sai. Minister wręczyła ten 

znaczek i kopertę pocztową członkom rady zarządzającej Central Trust oraz egzemplarzy 

dorocznego sprawozdania ministrom rządu Andhra Pradeś: pani dr Dź. Gicie Reddy i Śri N. 

Raghuwirze Reddy. 

W przemówieniu z tej okazji Śri S.S. Naganand, członek rady nadzorczej Śri Sathya Sai 

Central Trust zwrócił uwagę na główne punkty tego rocznego sprawozdania. Dokonując 

szczegółowego sprawozdania z działań Central Trust Śri Sathya Sai na różnych polach dla dobra 

ludzi, Śri Naganand ogłosił też częściowe zlecenie toczących się przedsięwzięć związanych z 

wodą [?]. Odnosząc się do bezpłatnej oświaty, opieki zdrowotnej i innych przedsięwzięć 

służebnych Trustu w dziedzinie opieki społecznej, Śri Naganand zauważył, że wszystkie 

przedsięwzięcia Trustu mają pomagać ubogim i potrzebującym. Mówiąc o światowym zasięgu 

Organizacji Sai, Śri Naganand opisał pracę, prowadzoną przez Międzynarodową Organizację Sai. 

Potem do zgromadzonych przemówiła minister stanu, dr Killi Kruparani, gość honorowy. 

Mówiąc czystym telugu, dr Kruparani pozdrowiła Bhagawana Śri Sathya Sai Babę jako 

niewyczerpaną kopalnię miłości i wyraziła wdzięczność za sposobność ogłoszenia wydania tego 

pamiątkowego znaczka z Nim. Cytując nauki Bhagawana w swojej pełnej siły przemowie, dr 

Kruparani uznała wartość pracy dokonywanej przez Śri Sathya Sai Central Trust. 

Uroczystości poranne zakończyła projekcja boskiego orędzia Bhagawana, w którym 

zauważył On, że to właśnie ścieżka duchowa pomaga człowiekowi uzmysłowić swą wrodzoną 

boskość i prowadzi go do doświadczenia prawdy ludzkiego życia. Święta kultura Bharatu - 
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stwierdził - skłania ludzkość do rozwijania duchowości i doznawania boskości w codziennym 

życiu. Swoje orędzie Bhagawan zakończył bhadźanem Madhuwana sanćari śjama murari.  

Potem miały miejsce iskrzące się żywością występy muzyczne w wykonaniu zespołów 

muzycznych uczelni w Praśanthi Nilajam i Anantapur oraz szkoły podstawowej Sathya Sai - 

zarówno chłopięcych jak i dziewczęcych. Następnie odbyły się bhadźany. W międzyczasie gry 

studentów ofiarowały torty przed Samadhi Bhagawana.  

Poranna uroczystość dobiegła końca o godz. 11.15 wraz z Arati, po rozdaniu prasadam 

całemu zgromadzeniu bhaktów na Sali Sai Kulwant. Później wszystkim bhaktom podano 

bezpłatne jedzenie w specjalnym pandalu, namiocie, za blokiem północnym Praśanthi Nilajam.  

Dżula Mahotsawa 

Wieczorem 23 listopada odbyło się Dźula Mahotsawa (święto huśtawki), na które 

ustawiono na występowym obszarze Sai Sali Kulwam ozdobną dźulę z pięknym zdjęciem 

Bhagawana. Ruchowi huśtawki towarzyszyły 

słodkie, karnatyjskie utwory muzyki klasycznej, 

wykonywane najpierw przez uzdolnionego 

śpiewaka Śri Bharatę Sundara, a potem przez 

słynnych śpiewaków klasycznych, Malladi Brothers: 

Śri Sairamę Prasada i Śri Raviego Prasada. Śpiewacy 

wzruszyli wszystkich poruszającym duszę 

wykonaniem pieśni nabożnych i nasycili całe 

otoczenie nabożnym żarem. Po koncercie 

śpiewakom i towarzyszącym im artystom 

pogratulowano. Po tym nastąpiły bhadźany, 

zakończone pieśnią Hari bhadźan bina sukha śanthi 

nahin, śpiewaną przez Bhagawana.  

 

WYSTĘPY MUZYCZNO-KULTURALNE   

 

Pierwszym punktem programu 18.XI.2013 był czarujący występ Śri Siwy Prasada z Guntur 

w Andhra Pradeś, obdarzonego niezwykłym talentem wyrażania muzyki przez gwizd artystyczny. 

Rozpoczynając utworem „Dźai Ganaraia” (witaj, panie ganów), poświęconym Panu Ganeśy, ten 

słynny muzyk urzekł, na ponad godzinę, zgromadzenie swym wyjątkowym występem, który 

obejmował utwór Thjagaradźy, pewien utwór klasyczny oraz bhadźany, takie jak „Sadguru 

Brahma Sanathana” Hej (wiecznym guru jest Brahman), „Wanamali Radha Ramana” (Kriszna, 

kochany by Radhę), „Śambho Siwa Śambho” (Siwa, ucieleśnienie pomyślności), zaś zakończył 

swój koncert bhadźanem „Prema mudita manase kaho Rama Rama Ram” (z sercem pełnym 
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miłości śpiewaj Imię Rama). 

Następnym punktem programu był uwznioślający występ taneczny „Bhakti Bhawa 

Prawaham” (strumień oddania) Grupy Tanecznej Praśanthi, ukazujący znaczenie oddania dla 

osiągnięcia ostatecznego celu życia, czyli uświadomienia[sobie] Boga. Całemu temu występowi, 

składającemu się z wielu tańców grupowych, towarzyszyło nowatorskie wprowadzenie poprzez 

sztukę mimiczną i komentarz, co dodało wartości i uroku temu przedstawieniu. Następnie 

odbyły się bhadźany i rozdano prasadam. W międzyczasie gratulacje odebrali gwiżdżący artysta 

Śri Siwa Prasad oraz artyści, którzy służyli mu wsparciem instrumentalnym.  

Uroczystość dobiegły końca wraz z Arati o godz. 19.20.   

W ramach obchodów 88. urodzin Bhagawana, słynna i wszechstronna śpiewaczka 

klasyczna Padmadźa Phenany Dźoglekar ofiarowała 23.XI.2013 wiązankę pieśni nabożnych u 

lotosowych stóp Bhagawana. Rozpoczynając swój koncert o 17:00 pieśnią modlitewną 

„Mangala ćarana gadźanana” (pomyślne stopy Pana Ganeśy), ta uzdolniona śpiewaczka, która 

przed dwunastoma laty miała wielkie szczęście zaśpiewać przez boskim obliczem Bhagawana, 

oczarowała słuchaczy na Sali Sai Kulwant rozmaitymi pięknymi pieśniami, wśród których znalazły 

się: bhadźan Miry, parę pieśni w języku marathi, nieśmiertelne pieśni w hindi, takie jak „Tera 

mana darpan kahlaje” (Twój umysł odbija obraz wszystkiego) oraz „Dźjoti kalaś ćhalke” (słońce 

świeci promiennie), zakończyła zaś koncert bhadźanem „Dźaja panduranga Prabho Witthala” 

(witaj, Panie Panduranga). Śpiewaczce i artystom służącym jej wsparciem instrumentalnym, na 

zakończenie tego porywającego koncertu pogratulowano.  

Uroczystość dobiegła końca wraz z arati o godz. 19.30, po krótkich Bhadźanach oraz 

rozdaniu prasadam.  

Poruszający duszę występ z karnatyjską muzyką klasyczną dał 21.XI.2013 chiński artysta Śri 

Ćong Ću Sen z Malezji. Rozpoczynając o godzinie 16.50, ten znakomity artysta zgotował istną 

ucztę klasycznej muzyki karnatyjskiej, melodyjnie śpiewając najwyborniejsze pieśni klasyczne w 

różnych ragach. Potem zaśpiewał lubiane utwory, wśród których znalazły się „Hare Rama Hare 

Kriszna,” „Bho Śambho Siwa Śambho Swajambho,” (Pan Siwa, który jest samonarodzony), 

koncert zaś zamknął pieśnią poświęconą bogini Lakszmi „Namo Lakszmi padam” (pozdrowienia 

u stóp bogini Lakszmi). Godzinny koncert wywarł  urzekający wpływ na słuchaczach, a każdy 

utwór nosił znamię doskonałości, jakiej w tradycji karnatyjskiej muzyki klasycznej nabył ów 

chiński artysta. Kiedy koncert dobiegł końca, artystę powitały głośne, długie oklaski, uczczono go 

również szalem i innymi podarunkami. Pogratulowano też muzykom, którzy służyli mu 

wsparciem instrumentalnym.  

Z okazji 88. urodzin Bhagawana, Międzynarodowa Organizacja Sai przygotowała koncert 

urodzinowy. Wykonała go 24.11. Sai Symphony Orchestra. Rozpoczynając swój występ o godz. 

17:00, około 30 muzyków z Indii oraz innych krajów oczarowało bhaktów świetnym wykonaniem 

utworów słynnych kompozytorów, takich jak W.A. Mozart, Johann Strauss, Leroy Anderson, 
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Ottorino Respighi i Luigi Boccherini. Koncert zakończyli trzema bhadźanami, mianowicie 

„Gowinda Kriszna dźai”, „Hari Om namah Siwaja” oraz Subrahmanjam Subrahmanjam. 

Wszystkim muzykom po zakończeniu się tego pięknego koncertu pogratulowano.   

25 listopada 2013 roku, w ostatni dzień obchodów 88. urodzin Bhagawana, dr 

Narendranath Reddy, przewodniczący Rady Praśanthi, Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai, 

złożył Bhagawanowi płynące z serca hołdy. Odnosząc się do głębokich objawień, danych przez 

Bhagawana w Jego orędziu na I Światowej Konferencji w 1968 roku, znakomity mówca 

zauważył, że Bhagawan to Paripurna Awatar (Awatar w pełnej swojej chwale) i że jest On 

ucieleśnieniem wszystkich bogów i bogiń. Naszym największym szczęściem jest to, że 

zdobyliśmy sobie bliskość Pana wszechświata - dodał. Wezwał wszystkich, aby uświadomili sobie 

Boskość Bhagawana i odkupili swe życie.  

Po mowie dr Reddy'ego wystąpiła z recitalem na instrumencie wina wybitna 

przedstawicielka muzyki karnatyjskiej, Saraswati Radźagopalan. Oprócz klasycznych utworów 

muzyki karnatyjskiej, ta uzdolniona artystka zagrała bhadźany na winie, co oczarowało słuchaczy 

na ponad godzinę. Pani Radźagopalan i towarzyszącym jej artystom na koniec koncertu 

pogratulowano.  

Uroczystość, która rozpoczęła się o godz. 17 po zwyczajowym śpiewaniu Wedy, dobiegła 

końca wraz z Arati o 19.15, po rozdaniu Prasadam całemu zgromadzeniu bhaktów.    

 

Zobacz we Mnie siebie, Ja bowiem widzę Siebie w was 

wszystkich.  Wy jesteście Moim życiem, Moim oddechem, 

Moją duszą. Wszyscy jesteście Moimi postaciami. Kiedy 

Was kocham, kocham siebie; kiedy wy kochacie siebie, 

kochacie Mnie! Oddzieliłem się od samego siebie, po to 

abym mógł siebie kochać. Moi ukochani, wy jesteście 

Moim własnym Ja.   

– Baba 
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32. KONWOKACJA INSTYTUTU WYŻSZEJ WIEDZY 

ŚRI SATHYA SAI   

Sprawozdanie 

32. Konwokacja Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai [w skrócie: IWWŚSS] miała miejsce 

w Sai Kulwant w Praśanthi Nilajam o godzinie 10 rano 22.XI.2013. Wydarzenia wieczorne 

rozpoczęły się uroczystością rozdania Nagród Sai Kriszny za doskonałość w pracy badawczej. 

Potem nastąpiła sztuka teatralna, wystawiona na okoliczność Konwokacji przez studetów tego 

uniwersytetu.  

 
 

 Konwokacja 

W tym roku uroczysty pochód wszedł na Salę Sai Kulwant o godz. 10 rano. Szedł w nim 

gość honorowy - Śri Sam Pitroda, doradca premiera Indii w dziedzinie publicznej infrastruktury 

informacyjnej oraz innowacji; rektor IWWŚSS, sędzia M.N. Wenkataćaliah, były sędzia główny 

Indii; prof. Dź. Śaśidhara Prasad, zastępca rektora; byli zastępcy rektora tego uniwersytetu; 

członkowie rady zarządzającej; członkowie kierownictwa i rady akademickiej. Ów uroczysty 

pochód prowadziła orkiestra dęta, za którą podążało dwóch studentów, niosących proporce 

uniwersytetu z obu stron sekretarza głównego, który niósł uroczystą buławę.    

Zastępca rektora poprosił o błogosławieństwa Czcigodnego Rektora Założyciela, 

Bhagawana Śri Sathya Sai Babę, zaś sekretarz główny, dr Naren Ramdźi, dokonał formalnego 

powitania gościa głównego przez zawieszenie mu na szyi girlandy kwiatów. Przebieg Konwokacji 

rozpoczął się śpiewaniem wedyjskich pieśni pochwalnych przez grupę studentów. Później 

zastępca rektora pomodlił się do Czcigodnego Rektora Założyciela, Bhagawana Śri Sathya Sai 

Baby, aby ogłosić otwarcie tej konwokacji. Konwokacja została otwarta odtworzonym z nagrania 

głosem Bhagawana. 
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 Przemówienie zastępcy rektora  

Zastępca rektora zauważył, że Swami założył ten uniwersytet, żeby dawać opartą na 

wartościach [ludzkich], pełną oświatę, tak aby absolwenci, opuszczający podwoje tej świętej 

Instytucji stawali się ambasadorami przemiany społeczeństwa ogólnie, a pojedynczego 

człowieka w szczególności, dla tworzenia szczęśliwego i pokojowego świata, pełnego miłości i 

zgodności. Następnie przedstawił gościa głównego, Śri Sama Pitrodę oraz rektora IWWŚSS, 

sędziego M.N. Wenkataćaliaha, po czym ciepło ich powitał.   

Później zastępca rektora zwrócił uwagę na postęp, jaki Instytut poczynił w poprzednim 

roku akademickim (2012/1013). Obejmuje on nową infrastrukturę (dobudówki i dom 

akademicki, jeśli chodzi o uczelnię w Praśanthi Nilajam), nowe kierunki studiów, nowy wydział 

muzyki i proponowany ośrodek studiów podyplomowych Śri Sathya Sai.   

Zwrócił też uwagę na kilka kluczowych faktów związanych z uniwersytetem, takich jak 

współczynnik liczby studentów do liczby nauczycieli w Instytucie - 8:1 (w porównaniu ze 

współczynnikiem 30:1 w przypadku instytucji stopnia ‘A’ w Indiach), z roku na rok 14% wzrost 

publikacji badawczych, 30% wzrost liczby uczonych zajmujących się pracą badawczą, wzrost 

studentów kwalifikowanych na egzaminach GATE, UGC-CSIR, NET z 14% do 17% oraz rosnące 

kwalifikacje grona wykładowców (ponad 60% wszystkich nauczycieli w Instytucie Wyższej 

Wiedzy Śri Sathya Sai posiada teraz stopień doktora).   

 Stopnie naukowe i złote medale  

Po mowie wprowadzającej zastępcy rektora, Śri G. S. Srirangaradźan, kontroler egzaminów, 

przedstawił rektorowi tegorocznych kandydatów do stopni naukowych, aby przyznał im 

odpowiednie. Potem zastępca rektora odebrał ślubowanie konwokacyjne od tych kandydatów. 

W tym roku stopnie naukowe przyznano 391 studentom, 24 studentom przyznano złote medale, 

zaś 5 uczonym prowadzącym pracę badawczą przyznano stopnie doktorskie.   

 Przemówienie gościa głównego tej konwokacji  

W swojej mowie konwokacyjnej gość główny, Śri Sam Pitroda, pochwalił niewiarygodnie 

spokojnego ducha - budzącego natchnienie i przemożnego - jaki panuje na tym uniwersytecie. 

Śri Pitroda wspomniał szczególnie Śri Wikasa Bagri, wychowanka tego uniwersytetu, który 

uzyskał stopień magisterski w 2008 i jest członkiem jego zespołu - pokazuje on na własnym 

przykładzie cnoty, jakie uosabia ten uniwersytet.    

Śri Pitroda pogratulował kandydatom do stopni i wezwał ich do tego, żeby wnosili istotny wkład 

w budowę silnych, świeckich i zjednoczonych Indii, przemieniając je w przywódcę świata. Śri 

Pitroda opowiedział krótko o swojej przeszłości, swoich wielkich trudach, wzlotach i upadkach 

oraz swym zamiłowaniu do budowania narodu. Podkreślił potrzebę nowatorstwa w takich 
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dziedzinach jak rządzenie, sposób życia, oświata i zdrowie oraz zalecił młodzieży, aby 

podejmowała długofalowe zobowiązania, by wprowadzać te zmiany. 

Z pasją mówił o pracy rozwojowej, jaka obecnie jest podejmowana w kraju.  Zauważył, że 

nadchodzące dziesięciolecie jest najbardziej rozstrzygające dla rozwoju Indii i wezwał młodzież, 

żeby patrzyła ponad osobiste interesy, a skupiała się na interesach społeczeństwa i tworzyła 

nadzieję na lepsze jutro.   

 Przemówienie rektora 

Rektor rozpoczął swe przemówienie od pozdrowienia kandydatów do stopni naukowych i 

życzenia im jasnej, kwitnącej przyszłości. Zauważył, że żyjemy w czasach, gdzie źródłem energii 

jest wiedza, a uniwersytety są elektrowniami intelektualnymi. Podkreślił, że przy wzroście 

wiedzy ludzkiej najbardziej niezbędny jest wzrost prawdziwej mądrości.  

Podkreślił, że kluczem do przetrwania na tym świecie jest konkurencyjność i nowatorstwo. 

W jego odczuciu powinniśmy mieć głębokie połączenie się nauki i duchowości, edukacji i 

oświecenia. Jego zdaniem również, jedynym celem zapału religijnego i znakomitości naukowej 

powinno być osiąganie ludzkiej doskonałości, co wymaga wielkiej wizji i przenikliwości.   

Rektor opisał Instytut Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai jako olbrzymie przedsięwzięcie na 

polu inżynierii ludzkiej oraz kształtowania człowieka, które przekazuje oprócz akademickiej 

doskonałości wysokie normy wartości moralnych i etycznych pod przewodnictwem zastępcy 

rektora, prof. Dź. Śaśidhary Prasada. Nauczycieli z tego uniwersytetu opisał jako prawdziwych 

aćarjów - w prawdziwym znaczeniu tego słowa - od których uczniowie przyswajają sobie ducha 

bezinteresowności.   

 Błogosławiące przemówienie czcigodnego Rektora Założyciela   

Potem miało miejsce [odtworzone z nagrania]  błogosławiące orędzie czcigodnego Rektora 

Założyciela, Bhagawana Śri Sathya Sai Baby, który opisał człowieka wiedzy jako tego, który 

rozumie pięć aspektów, tj. co to jest wykształcenie? jakiego rodzaju wykształcenie należy 

zdobywać? co jest miarą wykształcenia? jaki rodzaj wykształcenia służy podniesieniu ludzkości? 

jaka jest przydatność dzisiejszego wykształcenia? Podkreślił, że najistotniejsze dla studentów są: 

charakter i kultura, które można zdobyć dzięki wiedzy praktycznej, a nie powierzchownej 

wiedzy. Podkreślił, że wiedzę praktyczną można zdobyć poprzez ‘educare,’ tj. wydobycie 

tkwiącej w człowieku boskości. To ‘educare’ powinno być wykorzystywane dla dobra 

społeczeństwa.   

Po boskim błogosławieństwie nastąpił hymn narodowy i Arati, zaznaczające koniec 

uroczystości 32. Konwokacji.    
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 „Nagroda Sai Kriszny” za doskonałość w pracy badawczej 

Sesja wieczorna rozpoczęła się rozdaniem „Nagrody Sai Kriszny” za znakomitość w pracy 

badawczej, którą ustanowiono dla uznania i uczczenia czołowych badaczy Instytutu Wyższej 

Wiedzy Śri Sathya Sai. Nagroda jednego roku jest przyznawana wybitnym badaczom, a 

następnego - wybitnym nauczycielom. Składa się ze świadectwa, jakiejś pamiątki oraz nagrody 

pieniężnej w wysokości 25 000 rupii.  

W tym roku nagroda przyznawana była za znakomite wyniki w pracy badawczej.  

Zdobywcy nagród za pracę badawczą w trzech kategoriach zostali w tym roku wyłonieni w 

oparciu o dokonaną przez znawców ocenę ich pracy. Znawcy skupili swą uwagę na jakości pracy, 

a nie tylko na liczbie opublikowanych artykułów lub konferencji, w jakich tamci wzięli udział. 

Wzięli też pod uwagę liczbę pochwał dla artykułów tych badaczy.   

Potem rektor Instytutu, sędzia M.N. Wenkataćaliah, rozdał nagrody. Otrzymali je:  

Dr Sai Sathiś, profesor nadzwyczajny z wydziału chemii - za znakomitość w pracy badawczej 

w dziedzinie nauk przyrodniczych. 

Dr R. Prabhakar Rao, profesor nadzwyczajny i głowa wydziału ekonomii - za znakomitość w 

pracy badawczej na polu zarządzania, handlu, gospodarki i oświaty.  

Prof. Radźeśwari C. Patel, pani profesora i szefowa wydziału języka i literatury angielskiej - 

za znakomitość w pracy badawczej w dziedzinie języków i filozofii.  

 Sai Kathamrutam: stopnie do Boga   

Wieczorem 22.XI.2013 studenci Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai przedstawili 

konwokacyjną sztukę teatralną. Oparta na pewnym wydarzeniu z życia Śirdi Sai Baby, gdzie 

chciwy bogaty człowiek chciał natychmiastowej Brahma Dźnany, sztuka ta wyrażała nauki Śirdi 

Sai Baby i Sathya Sai Baby o tym, że Boga można sobie uświadomić jedynie przez całkowite 

odwiązanie się od świata i przez rozwinięcie wartości śraddhy i saburi (mocnej wiary i 

cierpliwości). Dobrze dobrane opowieści wplecione w tę sztukę trafnie obrazowały jej temat. 

Były wśród nich: opowieść o tym, jak pewien gorliwy uczeń, mający pełną wiarę w słowa swego 

Guru, uświadomił sobie Boskość oraz opowieść o bhakcie Pana Badrinath, który poprzez 

całkowite poddanie się Panu zdobył Jego łaskę. Sztuka skutecznie wyraziła przesłanie o tym, że 

jeśli bhakta zrobi jeden krok w stronę Boga, Bóg zrobi ku niemu sto. Wzniosły temat, dobra gra 

aktorska studentów, znakomite dialogi i choreografia, sprawiły, że przedstawienie to robiło 

wrażenie.   
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UROCZYSTOŚCI W PRAŚANTHI NILAJAM 

Sprawozdanie 

 

  DIPAWALI I NOWY ROK GUDŻARATI   

Wielka liczba bhaktów, w tym dzieci Bal Wikas, przybyła z Gudżaratu z trzydniową 

pielgrzymką, w dniach 2-4 listopada 2013 roku, do Praśanthi Nilajam, w którego świętym 

obrębie obeszła święta Dipawali i Nowy Rok Gudżarati. Znakomita muzyka i występy kulturalne 

dane przez nich zaznaczyły obchody tych ważnych świąt.  

Pierwszym punktem programu 3 listopada, w dzień święta Dipawali, była klasyczna pieśń 

„Sai Sur Malhar”, którą młodzież Sai (dziewczęta) z Gudżaratu zaśpiewała z wielką doskonałością 

w radze klasycznej, ofiarowując Matce Sai żarliwą modlitwę. Po tym, studenci szkoły Śri Sathya 

Sai z Suratu wykonali w barwnych strojach taniec garba - ludowy taniec Gudżaratu. Potem 

nastąpiła sztuka teatralna pod tytułem „Rah: ścieżka do siedziby Sai”. Odegrana przez młodzież i 

dzieci Bal Wikas z Gudżaratu w teatralnej scenerii dworu Jamy, sztuka ta dotykała prawd życia i 

śmierci, podkreśliła wagę prawych czynów w życiu człowieka i zwróciła uwagę na nauki 

Bhagawana Baby, które mogą poprowadzić go celu, jakim jest wyzwolenie.   

Po tym przedstawieniu nastąpił inny taniec ludowy Gudżaratu - „Rasado” - wykonany przez 

chłopców z Ahmedabadu z bambusowymi kijami w rękach. Po tym odbyły się krótkie bhadźany, 

którym towarzyszyło wyświetlanie pięknego filmu wideo z uroczystości Dipawali w latach 

wcześniejszych, odbywanych w boskiej obecności Bhagawana. Tymczasem ofiarowano ubrania i 

podarki uczestnikom występów kulturalnych.   

4 listopada 2013 roku w dzień Nowego Roku Gudżarati, wydarzenia rozpoczęło żywe, 

zabarwione żartobliwością przemówienie  Śri Jezdi Karandźji, kierownika Teatru Parsyjskiego w 

Suracie, który przypomniał wszystkim, że prawdziwą religią człowieka jest człowieczeństwo, zaś 

najlepszym ćwiczeniem duchowym jest służba człowiekowi. Następnie młodzież Sai (dziewczęta) 

z Gudżaratu zaśpiewała pieśń „Sai Sathyam”, ukazującą chwałę Bhagawana jako Sathyam Siwam 

Sundaram. Po tym odbyły się dwa piękne tańce -  „Śiwa Śkti Upasana” w wykonaniu dziewcząt z 

Ahmedabadu oraz „Mari Mahisagar”, zatańczony przez uczniów szkoły Śri Sathya z Suratu.  
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Ostatnim punktem programu było przedstawienie teatralne o nazwie „Apostołowie 

miłości”. Wystąpili z nim młodzież i uczniowie Śri Sathya Sai Widja Niketan z Nawsari. Ukazywała 

ona, jak w świecie napastowanym niewiedzą, zazdrością, chciwością itd. bhaktowie Bhagawana 

Śri Sathya Sai Baby rozpowszechniają przesłanie Bhagawana - przesłanie miłości i świadczenia 

bezinteresownej służby, takiej jak Grama Sewa, która daje ludzkości nowy promień nadziei na 

miłość i pokój na świecie. Po przedstawieniu ofiarowano jego uczestnikom ubrania i podarunki.  

 

  ŚWIATOWY AKHANDA BHADŹAN 
24-godzinny, nieustanny Akhanda Bhadźan, zapoczątkowany przez Bhagawana w domu 

pewnego bhakty w Bengaluru w 1944 roku z 9 rodzinami, biorącymi w nim udział, obecnie 

odbywa się w tysiącach ośrodków Sai na całym świecie równocześnie o wyznaczonej godzinie 

związanej z różnymi strefami czasowymi, szerząc pokój i duchowe wibracje na całym świecie. 

Potwierdza to prawdę, zawartą w dokonanym przez Bhagawana oświadczeniu: „Śpiewając 

nieustannie przez 24 godziny na całym świecie, robimy to nie dla jednego człowieka, jednego 

narodu czy jednej społeczności, ale dla dobra ludzkości”. 

Akhanda Bhadźan w Praśanthi Nilajam ma znaczenie szczególne, ponieważ sam Bhagawan 

przewodniczył mu przez dziesiątki lat. Również w tym roku został on przeprowadzony z wielkim 

nabożnym żarem i wzięło w nim udział wielkie zgromadzenie wielbicieli.  

Ten Akhanda Bhadźan rozpoczął się o wyznaczonym czasie - godzinie 6 wieczorem - 9 

listopada 2013 roku. Poprowadzili go na przemian studenci Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya 

Sai w Praśanthi Nilajam i studentki tegoż w Anantapur. Później studenci Instytutu z uczniowie 

innych instytucji oświatowych Sai, jak też grupy bhaktów ze szpitala i pracownicy aśramu 

prowadzili po kolei bhadźany, które trwały nieprzerwanie przez 24 godziny, znajdując 

zwieńczenie o godz. 6:00 wieczorem 10.XI.2013 w dwóch pieśniach [z nagrania], śpiewanych 

przez Bhagawana: „Gowinda Kriszna dźej” i „Subrahmanjam Subrahmanjam”. Po tej wielkiej 

sesji bhadźanowej, całemu zgromadzeniu bhaktów na Sali Sai Kulwant rozdano prasadam z 

tamaryndowego i słodkiego ryżu.   

 

  22. ROCZNICA INSTYTUTU WYŻSZYCH NAUK MEDYCZNYCH ŚRI SATHYA SAI  

W uroczystości na Sali Sai Kulwant uczczono 21 listopada 2013 roku dwudziestą drugą 

rocznicę Instytutu Wyższych Nauk Medycznych Sri Sathya Sai w Praśanthigram (Puttaparthi).  

Dzieląc się na tę okoliczność z bhaktami swoimi myślami, kierownik tego Instytutu, dr Ćoudhary 

Woleti opisał, jak doświadczał boskiej chwały Bhagawana i jak  z twardogłowego kardiochirurga 

z Ameryki został przeobrażony w bhaktę Bhagawana. Szeroko mówiąc o wyjątkowości tego 

Instytutu, zauważył, że widocznego w nim poświęcenie i zobowiązania na rzecz tego, aby 

zapewniać najlepszą opiekę medyczną biednym i potrzebującym, nie da się znaleźć prawie 
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nigdzie indziej na świecie.  

Po przemówieniu dr Woleti wyświetlono film wideo o działaniu tego Instytutu, ukazujący 

nowoczesne wyposażenie oraz ducha poświęcenia u lekarzy, pracowników i ochotników Sewa 

Dal, czyniące go wyjątkową świątynią uzdrawiania, gdzie wszelką pracę wykonuje się jako pracę 

Boga.   

Na koniec uroczystości odbyły się bhadźany, podczas których pieśni prowadzili także 

pracownicy obojga płci z owego szpitala. Bhadźany zakończyły się [odtworzoną 

z nagrania] pieśnią „Prema Mudita Manase Kaho Rama Rama  Ram”, śpiewaną 

przez Bhagawana. 

 

Z naszych archiwów 

WSZYSCY DUCHOWO SĄ JEDNYM 

ISTOTĄ WSZYSTKICH RELIGII JEST ATMA TATTWA   

Ucieleśnienia Boskiej Miłości! 

Z ogromnego oceanu powstają niezliczone fale. Fale zdają się różnić od 

siebie nawzajem kształtem, jednak te różnorodne fale nie są czymś innym niż 

ocean. We wszystkich falach tkwi natura i cechy oceanu. Podobnie, niezliczone 

istoty, jakie widzicie w tym bezkresnym wszechświecie, wydają się różne jedna 

od drugiej, ale wszystkie one wyłoniły się z tego samego kosmicznego źródła, którego postacią 

jest sat-ćit-ananda (istnienie, wiedza, błogość).   

Religie nie różnią się od siebie   

Kiedy z nieba leje deszcz, czysta woda spada na ziemię, góry, rzeki i morze. Jednak ta czysta 

woda nabywa barwy i smaku obszaru czy też miejsca, gdzie spada. Podobnie, prorocy i 

mesjasze, schodzący w różnych czasach na świat w różnych jego miejscach, przekazali swe 

przesłanie w słowach odpowiednich do czasu, miejsca i warunków danych ludzi. Nie można z 

tego powodu uważać, że religie się od siebie różnią.   

Uważanie jednej religii za wyższą, a drugiej za niższą i rozwijanie na tej podstawie różnic 

religijnych jest oznaką niewiedzy. Nauki wszystkich religii są święte. Podstawowe doktryny są 

oparte na prawdzie. Esencją wszystkich religii, przesłaniem wszystkich Pism Świętych i podstawą 

wszelkiej metafizyki jest atma tattwa (boska jaźń). Najważniejszym obowiązkiem istot ludzkich 
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jest rozpoznanie, że ścieżki wskazywane przez różne religie mogą się różnić, ale cel jest jeden.  

Nikt nie powinien uznawać różnic religijnych. Duchowo wszyscy są jednym.   

Jezus dał przesłanie miłości i służby 

W związku z tym należy zdać sobie sprawę z tego, że od czasu do czasu prorocy, mesjasze i 

awatarzy pojawiają się na świecie, żeby ogłaszać chwałę stanu ludzkiego i sprawiać, żeby wśród 

ludzkości kwitło człowieczeństwo. Dwa tysiące lat temu, kiedy urodził się Jezus, w miejsce jego 

narodzin przyszło trzech króli i dało wyraz trzem różnym zdaniom o tym noworodku. Jeden z 

nich, patrząc na niemowlę, rzekł: „To dziecko wygląda na kogoś, kto będzie wielbicielem Boga”. 

Drugi król powiedział: „Bóg będzie kochał to dziecko”. Trzeci król oznajmił: „Zaprawdę, to 

dziecko to sam Bóg”. Pierwszy oglądał to dziecko z fizycznego punktu widzenia. Drugi widział 

dziecko z umysłowego punktu widzenia. Trzeci patrzył z atmicznego (duchowego) punktu 

widzenia.   

Te trzy oceny pokazują, jak można rozwijać się z poziomu ludzkiego do boskiego. To, czego 

trzeba, to pokonanie cech zwierzęcych i demonicznych w człowieku. Urodziny wielkich 

osobistości obchodzi się we wszystkich religiach, ale nie pamięta się i nie stosuje ideałów, dla 

których one żyły. Jeśli nie dba o to, aby stosować ich nauki, obchody tracą swe znaczenie i stają 

się sztucznymi obrzędami.   

Chrystus uczył ludzi, aby kochali wszystkie istoty i służyli wszystkim ze współczuciem. 

Jedynie przez stosowanie tych ideałów w życiu człowiek może prawdziwie obchodzić jego 

narodziny. Każdy czyn powinien odzwierciedlać Boskość [obecną] wewnątrz. Miejsce prawdy 

jest w Twoim sercu. Nabożeństwo oznacza kochanie innych z całego serca. Musisz żyć w miłości i 

prowadzić życie bezinteresownej służby opartej na miłości. To jedyny poprawny sposób 

obchodzenia narodzin Chrystusa.   

– Zaczerpnięte z bożonarodzeniowych orędzi Bhagawana. 

 

 Ćinna Katha  

ŚWIADECTWO RÓŻNIĄCE SIĘ OD RZECZYWISTOŚCI 

 

Kiedyś pewien biznesmen dał przyjacielowi trzy diamenty i powiedział mu, że weźmie je od 

niego z powrotem następnego dnia. Kiedy przyszedł nazajutrz, aby je odebrac, przyjaciel rzekł 

mu: „Zwróciłem ci te diamenty [od razu] wówczas. Nie mam ich”. Wtedy biznesmen podał 

swego przyjaciela do sądu. Kiedy sędzia spytał przyjaciela biznesmena, czy zwrócił mu te 

diamenty, ten rzekł: „Wysoki sądzie, wziąłem do ręki te diamenty, żeby je zobaczyć, ale 

natychmiast zwróciłem je biznesmenowi”. Wówczas sędzia zapytał przyjaciela biznesmena: „Czy 



Sanathana Sarathi   grudzień  2013  

© Organizacja Sathya Sai 

29 

29 

jest jakiś świadek, który widział, jak zwraca pan biznesmenowi te diamenty?”. „Jest nie jeden, 

ale trzech, proszę pana. Pierwszym jest pracz, drugim fryzjer, a trzecim garncarz” - powiedział 

sędziemu przyjaciel biznesmena. Sędzia wezwał tych świadków. Najpierw spytał pracza: „Czy 

widział pan bezpośrednio, na własne oczy, jak przyjaciel biznesmena oddawał mu diamenty?” 

„Wysoki sądzie, widziałem wyraźnie na własne oczy. Obejrzał diamenty i natychmiast zwrócił 

biznesmenowi” - powiedział sędziemu pracz. „Jak wyglądały te diamenty?” - spytał sędzia. 

„Wyglądały jak skała, na której pierzemy ubrania na brzegu rzeki” - odparł pracz. Potem sędzia 

spytał fryzjera: „Czy pan widział te diamenty? Czy może pan powiedzieć, jak wyglądały?” „Były 

jak osełka, na której ostrzę brzytwę, wysoki sądzie” - rzekł fryzjer. Na koniec sędzia zapytał 

garncarza, jak wygadały diamenty. Ten rzekł: „Były dokładnie jak okrągły kamień, na którym 

robię gliniane garnki”. 

Wówczas sędzia zauważył: „Świetnie! Wszyscy powiedzieliście dobrze! Teraz możecie 

odejść”. Sędzia zrozumiał, że żadna z tych trzech osób nie widziała diamentów i rozkazał 

przyjacielowi biznesmena zwrócić diamenty właścicielowi.  

Bóg jest ponad umysłem i mową. Zwolennicy różnych religii mówią, że Bóg jest jak to, czy 

tamto i utrzymują, że tylko ich religia poprawnie opisuje Boga. Ich twierdzenie jest jak trzy różne 

opisy diamentów, dane przez trzech świadków w tej opowieści.  

Bóg jest ucieleśnieniem istoty wszystkich religii. 

 

 

 
Źródło miłości 

 

 Nie ma żywej istoty, która nie miałaby w sobie iskry miłości; 

nawet człowiek szalony kocha coś albo kogoś. Ale musicie 

rozpoznawać tę miłość jako odbicie prema swarupy (ucieleśnienia 

miłości), to jest waszej rzeczywistości, odbicie Boga, który przebywa 

w waszym sercu. Bez tego źródła miłości, która kipi w waszym sercu, 

nie będziecie natchnieni do kochania w ogóle. Rozpoznajcie to 

źródło, coraz bardziej na nim polegajcie, rozwijajcie jego możliwości.   

– Baba 

 
 


