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Amrita Dhara  Orędzie Bhagawana z 2 września 1996 r. 

 

 

 

 

Słodsze niż cukier, smaczniejsze od twarogu, słodsze zaprawdę od miodu są imiona 

Rama i Kriszna. Stałe powtarzanie tych imion daje człowiekowi smak samego boskiego 

nektaru. Dlatego powinno się nieustannie kontemplować imiona Rama i Kriszna. 

 

KRISZNA NIE RÓŻNI SIĘ OD SWOICH NAUK 

Sarwam khalwidam Brahma (zaprawdę wszystko jest Brahmanem). Wszystko jest 
przejawem boskości. Łatwo jest krytykować lile (cuda) i najwyższe moce awatarów, 
jednak trudno jest pojąć istotę ich boskości.   

Bóg, który jest wszechprzenikający, obecny jest zarówno w prawdzie jak i 
nieprawdzie, prawości i nieprawości oraz w dobru i złu. W związku z tym, jak możecie 
rozstrzygać, że coś jest dobre, a inna rzecz jest zła, że coś jest boskie, a coś nie jest? Od 
czasów starożytnych człowiek bada zasady boskości i szerzy je na cały świat. W 
oparciu o własne przeżycia dowodzi, że boskość ma jakąś określoną postać z pewnymi 
cechami.   

Boskość jaśnieje w każdym 

Trzy zasady zarządzają całym światem, a są to: stwarzanie, podtrzymywanie i 
rozkład. Człowiek - niech będzie naukowcem czy myślicielem i należy do dowolnego 
kraju czy wiary - nie może zaprzeczyć tej prawdzie. Jednak te trzy zasady mogą 
jedynie nauczyć was, jakie są zasady boskości, nie mogą jednak obdarować was wizją 
Boga. One jedynie wskazują na istnienie Boga. Kiedy patrzycie z pewnej odległości, 
mówicie, że Gwiazda Polarna jest na czubku jakiegoś drzewa. Ale w rzeczywistości to 
drzewo jest tylko wskaźnikiem pozycji Gwiazdy Polarnej, która jest odległa o miliony 
mil. Podobnie Wedy, śastry, itihasy i purany (pisma święte, opowieści o bohaterach i 
pisma mitologiczne) wskazują jedynie na istnienie boskości, jednak nie mogą dać 
bezpośredniego doznania boskiego pierwiastka.   

Kiedy widzicie gęsty las, potężną górę, płynącą rzekę, wasze serce przepełnione jest 
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błogością.  Wszystkie one dowodzą potężnej mocy Boga. Na niebie jaśnieją gwiazdy, 
planety krążą po swoich orbitach, słońce daje światło i wieje wiatr - wszystkie one są 
wskaźnikami boskości. Kiedy rozpoznacie istotę iskry ognia, poznacie naturę ognia. 
Jeśli poznacie istotę kropli wody, poznacie naturę całej Gangi. Podobnie, kiedy 
zrozumiecie nawet fragment z istoty Przyrody, poznacie bezgraniczną Boskość. Dlatego 
właśnie  Upaniszady głoszą:  Anoranijan mahato mahijan (Brahman jest subtelniejszy 
niż to, co najsubtelniejsze i większy niż to, co największe). Człowiek zasadniczo jest 
ucieleśnieniem wszechmocnej boskości. To boskość wspaniale jaśnieje w każdym. Ale 
człowiek nie jest w stanie pojąć swojej wrodzonej boskości z powodu przywiązania do 
ciała. Powinniście uważać wszystko na tym świecie za boskie i prowadzić 

satjanweśanę (poszukiwania prawdy). Co znaczy satjanweśana? Gdzie istnieje 
prawda? Skąd potrzeba szukania prawdy, która jest wszędzie? Jednakże jest coś, co 
nazywa się nidźamu (fakt), co różni się od prawdy. Na przykład mówimy, że słońce 
codziennie wschodzi na wschodzie, a zachodzi na zachodzie. Musicie tu przeprowadzić 

satjanweśanę, czy jest to fakt, czy też jest to prawda.   

Jeśli osądzacie na  podstawie swego codziennego doświadczenia, to faktem jest, że 
słońce każdego dnia wstaje na wschodzie, a zachodzi na zachodzie. Jednak jeśli 
będziecie dociekać głęboko, poznacie, że nie jest to prawdą. Słońce jest nieruchome i 
nie przesuwa się. Wschód i zachód słońca widzi się codziennie dlatego, że ziemia 
obraca się wokół własnej osi. Określa się to satjanweśaną. Słońce nie przesuwa się; to 
my na ziemi się przesuwamy i w wyniku tego doświadczamy wschodu i zachodu. W 
ten sam sposób powinniście czynić wysiłki, aby szukać boskości w człowieku. W jaki 
sposób możemy poznać boskość w człowieku? To właśnie w tym kontekście 
Upaniszady wzywają: „poznaj siebie”.  

Siedzibą Boga jest czyste serce ludzkie  

Kiedy ktoś was zapyta "kim jesteś?", jakiej odpowiedzi możecie udzielić? Jeśli 
powiecie, że należycie do takiego a takiego kraju, takiej i takiej społeczności i  jesteście 
synem tego i tego, czy to równa się znajomości samego siebie? Nie jest to odpowiedź 
prawidłowa. Poznanie siebie równa się zdawaniu sobie sprawy ze swojego 

prawdziwego ja, będącego ponad ciałem, umysłem, intelektem, ćittą (zawartość 
umysłu) i ahamkarą (ego). To właśnie w nawiązaniu do tego  Wedanta uczy zasady 
neti, neti (nie to, nie to). Ciało, umysł, intelekt, zawartość umysłu - wszystko to są 
tylko narzędzia. Wy jesteście boskością, która jest ponad tym wszystkim. To Boskość 
jest odpowiedzialna za to, że one działają. Jednakże, kiedy zaczynacie prowadzić takie 
dociekanie prawdy, możecie być zmuszeni do stawiania czoła wielu trudnościom, 
kłopotom i próbom.  

Kiedy demony i bóstwa ubijały ocean mleka, pierwszą rzeczą jaka wyłoniła się z 
tego procesu ubijania była śmiertelna trucizna. Dopiero potem pojawiły się jeden po 
drugim takie cenne skarby, jak kamadhenu (krowa spełniająca życzenia), Ajrawat 
(boski słoń) i bogini bogactwa - Lakszmi. Boski nektar również pojawił się dopiero po 
wyłonieniu się trucizny. Podobnie, kiedy „ubijacie” swoje serce, które jest jak kszira 

sagara (ocean mleka), używając jako ubijaka dźniany (mądrości), początkowo możecie 
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być zmuszeni stawić czoła trudnościom, jednak kiedy uparcie prowadzicie dalej  ten 
proces, wyłonią się z niego cenne cechy, takie jak współczucie, wyrozumiałość, 
współodczuwanie [empatia] i miłość. Ludzkie serce jest czyste niczym kszira sagara. 
Ale dziś stało się nieczyste wskutek obecności w nim morskich potworów, takich jak 
kama, krodha, moha, lobha, mada, matsarja (pożądanie, gniew, złudzenie, chciwość, 
pycha i zazdrość). Serce ludzkie to skarbnica cech świętych, stąd porównuje się je do 
oceanu mleka. Dlatego właśnie święty Thjagaradźa śpiewał, „Kszir sagara sajana 
nannelu” (O Ty, co spoczywasz na oceanie mleka, proszę opiekuj się mną). Bóg 
opisywany jest jako ten, co spoczywa na oceanie mleka. Oznacza to, że mieszka On w 
czystym sercu człowieka. Jest to Jego prawdziwa siedziba.  

Atma to źródło błogości  

Otrzymawszy skargi od gopik [pasterek], że Kriszna kradnie masło z ich domów; 
matka Jaśoda złajała go, mówiąc: „Czy w domu nie mamy jedzenia? Czy nie masz 
masła i mleka w domu? Dlaczego kradniesz masło z domów gopik?”. Innego dnia 
przyszła jakaś gopika  i zaczęła narzekać, że Kriszna je błoto. Wtedy matka Jaśoda 
złapała małego Krisznę za ucho i rzekła: „Czy masło, które ja robię, nie smakuje ci? 
Dlaczego jesz błoto na dworze?”. Wtedy Kriszna odparł uśmiechnięty: „Matko, czy ja 
jestem dzieckiem, czy jestem głodny, czy też szalony? Dlaczego miałbym jeść błoto?”. 
Słowa Boga są pełne tajemnicy i mają głębokie ukryte znaczenie.  

Odpowiedzią tą Kriszna przekazał matce w pośredni sposób, że nie jest jakimś 
dzieckiem, ale Bogiem. Bóg zawsze uczy w sposób pośredni. Ponieważ człowiek jest 
zawsze pogrążony w życiu doczesnym, w doczesnych wasanach (skłonnościach) i 
zmartwieniach, nie może pojąć nauk związanych z transcendentnym pierwiastkiem, 
kiedy przekazywane są bezpośrednio. Życie człowieka jest skupione wokół prawritti 
(doczesności), podczas gdy czyny Boga są związane z niwritti (duchowością). Aby 
zrozumieć niwritti, człowiek powinien zmienić się i wejść na ścieżkę prowadzącą go do 
niwritti. Powinien wiedzieć, jak zachowywać się w zależności od czasu, miejsca i 
okoliczności. Adi Śankara powiedział:  

Joga ratowa, bhoga ratowa, 

sanga ratowa, sanga wihina. 

Jasja Brahmani ramate ćittam,  

nandati, nandati, nanditi jewa. 

 (Ten, którego umysł jest skupiony jest na Brahmanie, zaznaje zawsze błogości - czy 
oddaje się jodze (duchowości), czy też bhodze (ziemskim przyjemnościom); czy jest w 
osamotnieniu, czy w towarzystwie.)  

Czy jogini mogą dotrzeć do boskości tylko dlatego, że prowadzą bardzo proste i 
surowe życie? Czy bhogini mogą dotrzeć do boskości po prostu dlatego, że cieszą się 
wszystkimi przyjemnościami i wygodami? Człowiek może dotrzeć do boskiej błogości 
tylko wtedy, gdy ofiarowuje wszystko Bogu i rozwija w sobie silną wiarę, że Bóg 
mieszka w jego sercu. Błogości nie można czerpać ani od ludzi, ani z materialnych dóbr 
czy doczesnych dążeń. Jedynym źródłem błogości jest Atma. Człowiek jest z samej 
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swej istoty poszukiwaczem błogości, skarbnicą błogości i samym ucieleśnieniem 
błogości. Jaka jest więc przyczyna jego niedoli? Główną tego przyczyną jest jego 
przywiązanie do ciała.   

Nie możecie opuścić swego ciała i iść gdzieś indziej. Nie musicie porzucać swoich 
doczesnych obowiązków i powinności. Możecie dalej wykonywać wszystkie swe 
obowiązki, żyjąc w społeczeństwie, ale nigdy nie opuszczajcie Boga. Nie ma sensu 
żadne bogactwo, jeśli nie ma miłości do Boga w twoim sercu. Twoim prawdziwym 
bogactwem jest miłość Boga i tylko to. Jaki jest pożytek z istnienia człowieka w tym 
świecie, jeśli nie stanie się on odbiorcą miłości Boga? Doczesna miłość jest chwilowa,  
jak chmury przepływające po niebie. Przychodzi w jednej chwili, a w następnej 
odchodzi. Jedynie miłość Boga jest stała i daje trwałą błogość. Na taką boską miłość 
musicie zasłużyć. Gopiki, gopale i wszyscy ludzie z Repalle stali się odbiorcami takiej 
boskiej miłości. Jednak wielu ludzi, wskutek demoralizacji, krytykuje boskie lile 

Kriszny.   

Kriszna żył w Repalle tylko do siódmego roku życia. Jest czymś niezrozumiałym 
mówić, że takie małe, siedmioletnie dziecko oddawało się czynom naruszającym 
normy społeczne.  Udawszy się do Mathury w wieku siedmiu lat, nigdy nie powrócił 
do Repalle. Niezdolni pojąć świętości boskich czynów, ludzie przypisują Bogu własne 
cechy i wskutek nieporozumienia stają się odeń odlegli. Jad bhawam tad bhawati 

(jakie uczucia, taki skutek). Przede wszystkim powinniście rozpoznać, co jest 
prawdziwą boskością. Prawdziwą boskością jest obecna w każdym ćaltanja 
(świadomość). Powinniście pojąć istotę tej świadomości.  

W tej hali siedzi bardzo wielu ludzi. Są tu ludzie, co oznacza, że istnieją. Tym, co 
sprawia, że jesteśmy świadomi ich obecności, jest światło. Sat oznacza istnienie, ćit 

oznacza świadomość. Kiedy sat i ćit jednoczą się, skutkiem jest ananda (błogość). 
Dlatego naszą prawdziwą istotę oznaczają sat, ćit i ananda. Wszystkie one są w nas. 
Antarbahisća tatsarwam wjapja Narajana sthita (Wszechprzenikający Bóg jest obecny 
w środku i na zewnątrz). W środku i na zewnątrz jest ta sama Boskość. Kiedy 
pojmiecie tę prawdę. doznacie błogości. Ludzie myślą, że znają istotę boskości, ale tak 
naprawdę nie wiedzą nic. Co jest tego przyczyną? Przyczyną jest to, iż brak im 
jakiegokolwiek doświadczenia Boga.    

Świat jest złudzeniem  

Niegdyś pewien człowiek, nie mogąc utrzymać swoją rodzinę, opuścił dom nie 
powiadamiając nikogo. Zarobiwszy pieniądze dorywczą pracą, postanowił powrócić do 
domu. Kiedy opuszczał dom, miał syna, który był doń bardzo przywiązany. Gdy ojciec 
odszedł z domu, dziecko zmarło, nie zdołało bowiem znieść mąk rozłąki z ojcem. Kiedy 
ojciec wracał do domu, nagle nadeszła ciężka ulewa z grzmotami, zrobiło się też 
ciemno. Pomyślał, że w tych okolicznościach nie jest bezpiecznie wędrować. Schronił 

się na noc w ćoultry [gospodzie] w pobliskiej wsi. Gdy tylko zasnął, przyśniło mu się, 
że został królem, obsługiwanym przez wielu służących i siedzi na złotym tronie. Śnił 
też, że ma sześciu synów, odzianych w książęce stroje. Ujrzał, iż ma królewskie łoże, na 
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którym może sobie bez jakichkolwiek zmartwień spoczywać. W międzyczasie sen jego 
przerwany został przez głośny grzmot. Od razu wstał i rozejrzał się dokoła. Pomyślał: 
"Ojej, co stało się z królewskim łożem? Dotąd byłem królem; gdzie podział się mój 
tron? Co stało się ze wszystkimi mymi służącymi, którzy mi służyli? I dokąd odeszło 
sześcioro mych dzieci?". 

Był teraz w rozpaczy, zdawał sobie bowiem sprawę, iż wszystko to było jedynie 
snem. Nazajutrz rano wstał i wrócił do domu. Widząc męża, żona zaczęła gorzko 
płakać. Z jednej strony była szczęśliwa, że mąż wrócił do domu, jednak z drugiej strony 
była dotknięta smutkiem z powodu utraty ich jedynego syna. Kiedy spytał żonę, gdzie 
jest ich syn, ta powiedziała mu, że zmarł. Doznał wstrząsu, usłyszawszy to i stał się jak 
skała, nie okazując żadnych uczuć. Wówczas żona spytała o powód, dla którego nie 
okazuje smutku po śmierci ich syna, do którego był tak bardzo przywiązany. Wtedy 
odparł: „Głupia kobieto! Zeszłej nocy, kiedy spałem w ćoultry, miałem sen, w którym 
byłem królem, któremu służyło wielu służących i spoczywałem na królewskim łożu. 
Miałem sześciu synów, ubranych jak książęta. Ale teraz straciłem tych sześciu synów. 
Nad kim powinienem teraz płakać? Czy nad stratą tamtych sześciu synów, czy też nad 
stratą naszego jedynego syna? Oni byli moimi synami we śnie, a ten był moim synem 
na jawie. Na jawie nie ma snu, a we śnie nie ma jawy, ale ja jestem obecny w obu. 
Dlatego jedyną rzeczywistością jestem ja, a wszystko inne jest jedynie złudzeniem. 
Jestem wszechobecny, wszystkie inne rzeczy są przepływającymi chmurami”. 
Uświadomił sobie, iż świat ten jest tylko złudzeniem.    

Jak doznawać prawdziwego szczęścia? 

Do tego, aby człowiek zaznawał prawdziwego szczęścia, konieczne są trzy rzeczy. 
Przede wszystkim, powinien wiedzieć, co ma poznać. Po drugie powinien poniechać 
tego, co ma poniechać, a wreszcie powinien dotrzeć tam, gdzie musi dotrzeć. Tylko 
wówczas może doświadczyć prawdziwego szczęścia..    c.d.n. 

 (Uwaga: część 2. tego orędzia pojawi się  w następnym numerze)  

 

 

 

Potężne zgromadzenie wielbicieli zebrało się w Prasanthi Nilayam, aby uczestniczyć 
w obchodach 89. urodzin Bhagawana Śri Sathya Sai Baby i złożyć mu hołd. Kiedy 
pięknie ozdobiona i olśniewająca hala Sai Kulwant - miejsce tych obchodów - była 
wypełniona po brzegi, tysiące wielbicieli umieszczono w hali Purnaćandra, gdzie był 
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ustawiony olbrzymi ekran do oglądania na żywo uroczystości w Sai Kulwant. 
Uderzało piękne nocne oświetlenie Sai Kulwant, Jadźur Mandiru oraz sąsiednich 
budynków i świątyń. Na samadhi [grobowcu] Bhagawana były wspaniałe ozdoby z 
wielobarwnymi kwiatami. Oprócz wielkiej rozmaitości występów muzyczno-
kulturalnych w wykonaniu wielbicieli indyjskich i zagranicznych, uroczystości objęły 
uroczyste "przekazanie" rządowi Andhry Pradesh drugiego etapu przedsięwzięcia 
zaopatrzenia w wodę pitną. Przekazania dokonał Śri Sathya Sai Central Trust.  

Owe radosne uroczystości poprzedzone zostały światowym Akhanda Bhadźanem, 
jaki odbył się w Prasanthi Nilayam  8-9 listopada 2014.   

ŚWIATOWY AKHANDA  BHADŹAN 

Akhanda Bhadźan, prowadzony corocznie przez 24 godziny równocześnie w 
tysiącach ośrodków Sai w Indiach i prawie 120 krajach świata jest jednym z 
najbardziej znaczących wydarzeń duchowych. Biorą w nim udział miliony ludzi ze 
wszystkich wiar i narodowości, bez względu na kasty, wyznania i języki. W ten sposób 
łączy on ludzkość w jej duchowych poszukiwaniach.   

Jak w poprzednich latach, Akhanda Bhadźan w Prasanthi Nilayam odbywał się z 
wielkim oddaniem i pobożnością. Uroczystość rozpoczęło śpiewanie Wed w Sai 
Kulwant, miejscu Akhanda Bhadźanu ,o 4.30 po południu 8 listopada 2014. O 5.00 po 
południu nastąpiło pouczające przemówienie o znaczeniu namasmarany, wygłoszone 
przez  Śri Anila Kumara, żarliwego bhakty Bhagawana i tłumacza Jego orędzi. 
Upiększając swą mowę wierszami Swamiego w języku telugu, uczony mówca opisał 
Prasanthi Nilayam jako duchowy środek świata, promieniejący na całą ziemię 
pokojem, duchowością i boskością poprzez święte działania, takie jak Akhanda 
Bhadźan.  

Po przemówieniu Śri Anila Kumara wznowiono śpiewanie Wed. Dokładnie o 6.00 
wieczorem został rozpoczęty Akhanda Bhadźan przez studentów Instytutu Wyższej 
Wiedzy Śri Sathya Sai, za którymi chórem śpiewali bhaktowie. Prowadzony przez 
studentów różnych instytucji oświatowych Swamiego, grona pracowników aszramu i 
bhaktów zagranicznych, Akhanda Bhadźan trwał dalej przez całą noc i następny dzień, 
nasycając całe otoczenie boskimi wibracjami. Zakończyło go 9 listopada o godz. 6.00 
wieczorem Arati, po wyświetleniu filmu wideo z dwoma bhadźanami: „Hari bhadźana 
bina sukha śanthi nahin” i „Prema mudita manase kaho Rama Rama Ram”, 
śpiewanymi przez Bhagawana.   

Po bhadźanie rozdano wszystkim prasadam z ryżu tamaryndowego i słodyczy.   

 

PRZEJMUJĄCY RECITAL SKRZYPCOWY 

15-letnie "cudowne dziecko" Sai Rakśit z Chennai wykonało z zapałem koncert 
klasycznej muzyki karnatyjskiej 17 listopada 2014, znakomicie rozpoczynając tym 
obchody 89. urodzin Bhagawana Śri Sathya Sai Baby w Prasanthi Nilayam. 
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Rozpoczynając żywo utworem poświęconym Panu Ganeszy o godz. 5 po południu, ów 
dziecięcy maestro zachwycił i urzekł bhaktów pięknym recitalem utworów 
klasycznych, utrzymanych w różnych ragach (melodiach), koncert swój kończąc 
słynnym bhadźanem „Raghupati Raghawa Radźa Ram”. Po koncercie muzyka 
uczczono podarunkiem w postaci szala i pogratulowano artystom, którzy zapewniali 
mu wsparcie instrumentalne.  

Po krótkich bhadźanach i rozdaniu prasadam, uroczystość dobiegła końca wraz z 
Arati o 6.10 wieczorem.  

RATHOTSAWAM  I  SITA  RAMA  KALJANAM 

W ramach obchodów 89. urodzin Bhagawana, 18 listopada br., z głębokim 
nabożnym żarem, przeprowadzono w Prasanthi Nilayam Rathotsawam (święto 
rydwanu) oraz Sita Rama Kaljanam (boski ślub Sity i Ramy). Uroczystości rozpoczęli 
kapłani w mandirze bhadźanowym o 7.00 rano, oddając cześć posągom Sity, Ramy, 
Lakszmany i Hanumana, jak również posągowi Pana Kriszny. Po nabożeństwie posągi 
ustawiono na podwyższeniu w tej części Sai Kulwant, gdzie odbywają się występy. 
Następnie przeprowadzono boskie zaślubiny Sity i Ramy, które obejmowały oddanie 
czci posągom, wymianę wieńców i ofiarowanie Sicie mangala sutry (świętej nici, 
noszonej przez mężatki na szyi) oraz inne obrzędy, zgodnie z tradycją, wśród śpiewania 
mantr wedyjskich i muzyki. W ramach obrzędów wykonano też jadźnię, zaś znakiem 
zakończenia tego świętego, boskiego małżeństwa dla dobra świata było złożenie 
purnahuti (ofiar końcowych) w jadźnia kundam o 9.20 rano.   

Kiedy na sali zaczęły się bhadźany, posągi wyprowadzono w uroczystym pochodzie, 
wiedzionym przez muzyków oraz studentów, śpiewających Wedy oraz bhadźany. 
Kiedy pochód dotarł do bramy Gopuram, posąg Kriszny umieszczono na pięknie 
zdobionym powozie. Po rozbiciu orzechów kokosowych i ofiarowaniu tym posągom 
Arati, ów wielki, uroczysty pochód ruszył powoli ku Kaljana Mandapam Peddy 
Wenkamy Radźu we wsi Puttaparthi. Wielu mieszkańców Puttaparthi oglądało ten 
pochód i oddawało cześć po drodze owym posągom. Po przybyciu pochodu do 
Kaljana Mandapam pośród radosnych scen uroczysty ów pochód z posągami Sity, 
Ramy, Lakszmany i Hanumana rozpoczął swą drogę powrotną.  

Bhadźany na Sai Kulwant Hall zakończyły się o godz. 10.00, co było znakiem końca 
porannych uroczystości.   

ŻYWY KONCERT MUZYKI NABOŻNEJ   

Uroczystości wieczorne, które otworzyło o 4.30 po południu śpiewanie Wed, objęły 
poruszający duszę koncert muzyczny znanej pieśniarki Kadźal Ćandiramani z 
Ahmedabadu. Rozpocząwszy swój występ o godz. 5.00 utworem poświęconym Panu 
Ganeszy, śpiewaczka ta oczarowała przez blisko godzinę bhaktów żywym 
wykonaniem pieśni nabożnych, wśród których znalazły się: „Mere Sai teri murat rahe 
mana mein” (Postać Sai jest w moim umyśle), „Dźai Dźai Sai Śri Sathya Sai” (Chwała 
Sathya Sai), „Om Namah Siwaja” (Pozdrowienia dla Pana Śiwy). Koncert zakończyła 
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słynnym kawali „Dama dam mast kalandar”. Potem nastąpiły bhadźany, obejmujące 
śpiewaną przez Bhagawana pieśń „Rama Rama Rama Sita”. Znakiem zakończenia tych 
wieczornych uroczystości było Arati.  

DZIEŃ KOBIET 

Zapoczątkowany przez Bhagawana w 1995 roku Dzień Kobiet obchodzony jest w 
Prasanthi Nilayam corocznie dla uczczenia, wychwalania i wysławiania kobiecości. 
Tak jak w latach poprzednich, wszystkie ceremonie, poczynając od porannego 
Suprabhatam, Weda parajany itd., jakie odbywają się  w Prasanthi Nilayam w Dzień 
Kobiet 19 listopada 2014 roku, prowadzone były przez kobiety.  

Uroczystości poranne rozpoczęły o godzinie 8.00 śpiewaniem pochwalnych pieśni 
wedyjskich przez studentki Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai z Anantapur. Po 
tym nastąpił błyskotliwy występ orkiestry dętej tegoż uniwersyteckiego  miasteczka. 
Następnie przed zgromadzeniem wystąpiły trzy mówczynie, wykładając znaczenie 
tego ważnego dnia jako części obchodów 89. urodzin Bhagawana.   

Jako pierwsza przemówiła dr Snehalata Deszmukh, była zastępczyni rektora 
uniwersytetu w Mumbaju. Chwaląc dyscyplinę w Prasanthi Nilayam, wybitna 
mówczyni powiedziała, że poświęcenie, oddanie i dyscyplina są najpotężniejszymi 
środkami powodzenia w życiu. Jak stwierdziła, sama doświadczyła tego we własnym 
życiu. Madhuri Naganand, członkini rady zarządzającej Śri Sathya Sai Iśwaramma 
Woman Welfare Trust zabrała głos jako druga. Opowiedziała szczegółowo o 
działalności trustu na rzecz kobiet o niskim statusie społecznym - na polu zdrowia, 
higieny i rozwijania umiejętności. Kształcenie kobiet, jak powiedziała, jest ważne dla 
postępu społeczeństwa, gdyż kobieta nie tylko rodzi dziecko, ale także karmi je, uczy i 
kształtuje jego charakter.  

Ostatnią mówczynią była prof. Madhu Kapani, kierowniczka miasteczka 
uniwersyteckiego Instytutu w Anantapur. Nawiązując do wysokiej pozycji kobiet w 
kulturze indyjskiej, owa uczona mówczyni zauważyła, że pozycja kobiet jest 
wskaźnikiem postępu społeczeństwa. Wysławiając wartościowe cechy miłości i 
poświęcenia Matki Iśwarammy, prof. Kapani oświadczyła, że kobieta pełni wielorakie 
role w rodzinie, a w procesie tworzenia jest podobna do Boga.  

Następnie przez urządzenia nagłaśniające odtworzono boskie orędzie Bhagawana, 
po czym odbyły się bhadźany i Arati.   

Urzekający koncert wokalny  

Ostatnią częścią uroczystości był muzyczny występ głośnej piosenkarki Rićy Śarmy 
z Mumbaju, która urzekła słuchaczy swoim melodyjnym i pełnym mocy wykonaniem 
wielu lubianych utworów, które objęły: „Sanso ki mala pe rakha luun mein tera 
naam”,  „Allah Hu Allah Hu”, „Moula mere moula”, „To se naina milay ke”. Wykonała 
też słodki bhadźan „Giridhara baal śjam Gopal”).  

Przedstawienie: „Pan  Sai,  juga  juga  awatar”  
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Uczniowie szkoły podstawowej Śri Sathya Sai wystąpili następnie z 
przedstawieniem teatralnym „Pan Sai, Juga Juga Awatar” (Pan Sai, awatar eonów), 
które poprzez opowieści z pism świętych naświetlało nauki Bhagawana o oddaniu, 
altruizmie i poddaniu się Bogu. Znakomita gra aktorska studentów, doskonała 
choreografia, skrzące się stroje oraz charakteryzacja uczyniły to przedstawienie tym 
bardziej czarującym.  

Po przedstawieniu odbyły się bhadźany, zakończone pieśnią „Bhawa bhaja harana 
wandita ćarana” (Jego lotosowe stopy usuwają strach z oceanu doczesności).  

PROGRAM ZAGRANICZNYCH WIELBICIELI 

Uroczystości 20 listopada 2014 roku rozpoczęła o 4.50 po południu przemowa Śri 
Neville'a Fredricksa, przewodniczącego 3. strefy Międzynarodowej Organizacji Sathya 
Sai (obejmującego Australię i inne kraje). Przedstawiając mówcę, dr Jack Feely, 
współprzewodniczący Międzynarodowego Komitetu Sathya Sai ds. Pomocy po 
Katastrofach, opowiedział szczegółowo o tym, jak podczas swoich podróży 
doświadczył w wielu miejscach na świecie, iż służba potrzebującym daje radość nie 
tylko im, ale także wolontariuszom Sai, którzy oddają się bezinteresownej służbie 
ludziom dotkniętym przez klęski żywiołowe.  

W swoim wystąpieniu Śri Fredricks nawiązał do Bhagawana jako do wcielenia 
miłości, który niesie przesłanie mówiące o tym, że najlepszym sposobem służenia 
Bogu jest służenie człowiekowi. Jak stwierdził, Bhagawan nie tylko dał ludzkości to 
nieśmiertelne przesłanie, ale także założył Organizację Sai, poprzez którą człowiek 
może służyć ludzkości. Dzięki blisko 2 tysiącom ośrodków pomocy - dodał - 
Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai świadczy służbę potrzebującym ludziom 
wszystkich wiar i narodowości w 126 krajach.  

Potem nastąpił program Międzynarodowej Młodzieży Sathya Sai, w którym 
młodzież śpiewała pieśni oraz szczegółowo opowiedzieli o działaniach służebnych, 
jakie prowadzi Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai i pokazali film wideo o 
tychże działaniach służebnych w różnych częściach świata. Po tym występie odbyły 
się bhadźany, zakończone pieśnią „Om Siwaja Om Siwaja” w wykonaniu Bhagawana.   

ZAJMUJĄCY RECITAL FLETOWY   

Wciągający recital fletowy znakomitego muzyka Śri Shashanka Subrahmanjama z 
Chennai był głównym wydarzeniem uroczystości 20 listopada 2014. Rozpocząwszy 
koncert o 5.00 po południu, muzyk ten zauroczył na blisko godzinę bhaktów na 
zapełnionej szczelnie hali Sai Kulwant swym mistrzowskim wykonaniem utworów 
klasycznych i popularnych, wśród których znalazły się: „Wajsznawa dźana to tene 
kahije” (Ten, kto zna ból innych, jest szlachetnym człowiekiem), „Kriszna nii begane 
baro” (Kriszno przyjdź, proszę, prędko) oraz bhadźan „Prema mudita manase kaho 
Rama Rama Ram”. Następnie odbyły się bhadźany, zakończone pieśnią - śpiewaną 
przez Bhagawana - „Ćitta ćora jaśoda ke baal” (Syn Jaśody kradnie serca bhaktów).  
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UROCZYSTOSĆ 89. URODZIN BHAGAWANA   

Program poranny 23 listopada 2014 w pięknie oświetlonej i udekorowanej hali Sai 
Kulwant, rozpoczęło o godz. 8.00 śpiewanie Wed. Po prawej stronie samadhi  
Bhagawana ustawiono piękne, srebrne krzesło ze srebrnym parasolem. Po 20 
minutach donośnych śpiewów wedyjskich odbył się porywający koncert orkiestry, z 
jakim wystąpili uczniowie szkoły podstawowej Śri Sathya Sai, orkiestry dęte z 
miasteczek studenckich w Prasanthi Nilayam i Anantapur oraz grupy Nadaswaram i 
Panćawadjam z miasteczka uniwersyteckiego w Prasanthi Nilayam. Następnie 
studenci i uczniowie złożyli Bhagawanowi swój hołd muzyczny, śpiewając pieśni 
nabożne, wśród których były: „Sai Baba daja sindhu” (Sai jest oceanem współczucia), 
„Sai hamara dźiwan aadhar” (Sai jest podstawą naszego życia), „Sai Mata biddalam 
andaram” (Wszyscy jesteśmy dziećmi Matki Sai). 

Przekazanie drugiego etapu Projektu Doprowadzenia Wody Pitnej  

Następnie Śri Sathya Sai Central Trust uroczyście przekazał rządowi stanu Andhra 
Pradesh drugi etap Projektu Śri Sathya Sai związanego z wodą pitną. Witając gościa 
głównego, Śri N. Ćinnę Radźappę - zastępcę premiera i ministra spraw wewnętrznych 
Andhry Pradesh - oraz inne osobistości, Śri W. Sriniwasan, członek Zarządu Śri Sathya 
Sai Central Trust oświadczył, że ów odcinek przedsięwzięcia, pociągający za sobą koszt 
około 800 milionów rupii, przyniesie korzyść ponad 250 tysiącom mieszkańców 128 
wiosek okręgów Kothaćeruwu, Bukkapatnam oraz Puttaparthi.  

Następnie Śri K. Ćakrawarthi i Śri R. Dź. Rathnakar, członkowie zarządu Śri Sathya 
Sai Central Trust  przekazali oficjalnie ten projekt zastępcy premiera, który ogłosił 
przyjęcie tegoż przez rząd Andhry Pradesh. Równocześnie na ustawionym na sali 
ekranie wyświetlano urywki wideo z realizacji tego przedsięwzięcia. Zastępca premiera 
wyraził uznanie dla działania Śri Sathya Sai Central Trust na rzecz zaopatrzenia wsi w 
wodę pitną  i ogłosił, że rząd Andhry Pradesh zamierza rozwijać Puttaparthi jako 
ośrodek turystyczno-pielgrzymkowy. Pracownicy, którzy przyczynili się do 
pomyślnego wykonania tego przedsięwzięcia, odebrali gratulacje.   

Przemówienie gubernatora Karnataki  

Następnie gubernator Karnataki, Śri Wadźubhai Rudabhai Bala ogłosił doroczne 
sprawozdanie Śri Sathya Sai Central Trust za rok 2013/2014. Gubernator nawiązał do 
Projektu Zaopatrzenia w Wodę Pitną, rozpoczętego przez Bhagawana na rzecz 
potrzebujących z Andhry Pradesh i wezwał wszystkich do tego, aby czerpiąc 
natchnienie z przykładu danego przez Bhagawana, służyli rzeszom potrzebujących 
ludzi. Człowiek prawdziwie oddany Bhagawanowi - rzekł - powinien posłuchać Jego 
nakazów i stosować Jego nauki we własnym życiu.   

Następnie odtworzono przez urządzenia nagłaśniające boskie orędzie Bhagawana, 
które bhaktowie szczelnie wypełniający halę wysłuchali w głęboką uwagą. W swym 
orędziu Bhagawan powiedział, że człowiek powinien rozwijać w sobie miłość i 
przekształcać mocą swojej miłości świat, gdyż nie ma większej siły  nad miłość. To 
właśnie miłość Bhagawana - powiedział - przyciąga do Prasanthi Nilayam tysiące 
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ludzi ze wszystkich części świata. Swoje orędzie Bhagawan zakończył bhadźanem 
„Prema mudita manase kaho Rama Rama Ram”. Po orędziu Bhagawana nastąpiły 
bhadźany i rozdanie prasadamu całemu zgromadzeniu. W międzyczasie pracownicy 
aszramu, studenci, uczniowie i bhaktowie zagraniczni ofiarowali torty przed samadhi 
Bhagawana.  

Wielki, uroczysty pochód  z wielkim rydwanem  

Uroczystości wieczorne w hali Sai Kulwant poprzedził wielki, uroczysty pochód  z 
wielkim rydwanem, który wyruszył o 4.15 po południu ze świątyni Ganeszy, obszedł 
dokoła Jadźur Mandir i halę Purnaćandra, a zakończył się w hali Sai Kulwant. Złoty 
rydwan z pięknym zdjęciem Bhagawana prowadzony był przez studentów, 
śpiewających Wedy i bhadźany, za nim zaś podążała wielka liczba bhaktów. Po 
przybyciu rydwanu do Sai Kulwant o 5.00 po południu, ofiarowano mu Arati, co było 
znakiem zakończenia owego pochodu z rydwanem. W międzyczasie przed samadhi 
Bhagawana ustawiono pięknie ozdobioną srebrną dźhulę (huśtawkę) do ceremonii 
dźhula mahotsawy.   

Poruszający duszę koncert muzyki nabożnej i Dźhula Mahotsawa    

Legendarny maestro muzyki karnatyjskiej dr M. Balamuralikriszna wystąpił z 
poruszającym duszę koncertem, aby złożyć Bhagawanowi  hołd muzyczny na Jego 89. 
Urodziny. Przedstawiając tego wybitnego muzyka, G.S.R.C.W. Prasada Rao, sekretarz 
Śri Sathya Sai Central Trust zauważył, że kultura Bharatu jest istnym skarbcem muzyki 
i wszelkich innych sztuk. Wspaniałym początkiem koncertu owego śpiewaka-weterana 
była pieśń modlitewna do Pana Ganeszy  „Sakala kaladhipa palaja”. Oddanie, głębia i 
szerokie możliwości tego uzdolnionego muzyka przeniosły słuchaczy na wzniosłe 
poziomy. Trzymał ich w urzeczeniu przez przeszło godzinę swoim natchnionym 
wykonaniem utworów, wśród których znalazły się „Mahaniija Madhuramoorthe” 
(Och, słodki Panie), „Pibare Rama rasam” (Pijcie nektar imienia Ramy), „Paluke 
bangaramajena” (Twoja mowa jest niczym złoto). Następnie zaśpiewał porywającą 
tillanę, koncert zaś zamknął swym utworem o Bhagawanie - „Sathyam Siwam 
Sundaram”. Potem śpiewano bhadźany; zakończyła je pieśń „Gowinda Kriszna dźai” 
wykonana złotym głosem Bhagawana. Znakiem końca owego olśniewającego 
muzycznego widowiska Dźhula było Arati o 7.40 wieczorem.   

URZEKAJĄCY KONCERT MUZYKI ZACHODNIEJ 

Uroczystości 24 listopada 2014 otworzyły pełne wdzięku i atrakcyjne tańce uczniów 
Szkoły Śri Sathya Sai z Tajlandii, odzwierciedlające bogatą różnorodność kulturalną 
tegoż kraju.  

Po owej słodkiej, przez dzieci złożonej ofierze, nastąpił błyskotliwy koncert Dany 
Gillespie, o miłości, pokoju i jedności. Poprzedzając każdą pieśń opowiadaniem o 
swoich bogatych doświadczeniach duchowych z Bhagawanem, śpiewaczka 
wykonywała pieśni brzemienne  duchowym wglądem, odzwierciedlające nauki 
Bhagawana. Wśród jej utworów znalazły się: „Czy chciałbyś pójść ze mną”, 
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„Przywdziej miłość”, „Rozdając wszystkim”, „Obietnica”, „W ogrodzie niebiańskiego 
pokoju”. Swój koncert zakończyła bhadźanem „Guru  Nanak ji ki jai jai kar”  
(Pozdrowienia dla Guru Nanaka). Ów cudowny występ był niewątpliwie wspaniałym 
zakończeniem tygodniowych obchodów 89. urodzin Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. 
Po koncercie pogratulowano artystce, akompaniującym jej muzykom i dzieciom z 
Tajlandii. Następnie rozpoczęły się bhadźany, które zamknęła pieśń Bhagawana 
„Subrahmanjam Subrahmanjam”.  

 

 
 

Z naszych archiwów 

PRZYSWAJAJCIE DOBRE I ŚWIĘTE CECHY  

Na początek, człowiek musi rozpoznać, co jest celem życia. Poszukiwacze we 
wszystkich krajach i ludzie idący za różnymi religiami badają, jaki jest cel życia. W 
wyniku tych dociekań powstały różne religie. Jezus jest założycielem wiary 
chrześcijańskiej.  

Przekształcajcie swoją świadomość 

Kiedy urodził się Jezus, przyjechali doń trzej królowie ze Wschodu, aby 
pobłogosławić to niemowlę w Betlejem. Pierwszy król, widząc dziecko, oświadczył, że 
będzie ono bardzo kochało Boga. Drugi oświadczył, że Bóg będzie to dziecko 
niezmiernie kochał. Trzeci oświadczył, że Jezus to Bóg, a Bóg to Jezus. Jakie jest ukryte 
znaczenie tych wypowiedzi? Pierwsza wypowiedź oznacza, że wszyscy ci, którzy 
kochają Boga, są posłańcami Boga. Kiedy Bóg kocha jakąś osobę, staje się ona synem 
Boga. Kiedy jakaś osoba porzuca poczucie dwoistości i łączy swą świadomość z 
boskością, staje się jednym z Bogiem.  

Pan jest zawsze przy boku człowieka, lecz ten szuka Boga po całym świecie. Badając 
to, co zewnętrzne, nigdy nie możecie oczyścić tego, co wewnętrzne. Niezbędne jest 
przekształcenie świadomości. Musicie poprawić swoje zachowanie i czyny, ponieważ 
wszystko zależy od waszych czynów. Trzymając się z czystym sercem prawej ścieżki, 
musicie uświęcić swoje życie. Wszystkie dyscypliny duchowe zostały wymyślone 
tylko w tym celu. Wszystkie modlitwy, dźapy i pudże, jakie się ofiarowuje, mają na 
względzie jedynie oczyszczenie serca.   

Wszyscy ci, co osiągnęli wielkość na dowolnym polu - oświaty, nauki itd. - byli w 
stanie tego dokonać jedynie z powodu swego postępowania. Ani siła cielesna, ani 
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majątek, ani nawet zdolności intelektualne nie mogą uczynić człowieka szanowanym i 
czczonym. To sposób, w jaki żyje, nadaje mu cześć i godność. Dlatego jedynie poprzez 
nasze czyny powinniśmy starać się osiągnąć Boskość. Bez dobrego postępowania 
wszystkie inne ćwiczenia duchowe nie dają żadnej korzyści. Stąd też wszyscy 
bhaktowie, dla wsparcia swoich starań urzeczywistnienia Boga, powinni przyswajać 
dobre i święte cechy.  

Człowiek jest obdarzony cechą miłości. Nie powinien wykorzystywać jej dla 
samolubnych celów, ale kierować ją ku Bogu. Miłość jest środkiem rozwijania w sobie 
oddania i osiągania wyzwolenia, oprócz innych rzeczy. Jedynie miłość do Boga jest 
miłością prawdziwą. Jest ona dla człowieka królewską drogą do tego, aby zdał sobie 
sprawę z boskości - w sobie i w każdym. Zamiast rozpoznać tę podstawową prawdę, 
ludzie pozwalają, aby ich miłość była zanieczyszczana przez nienawiść, zawiść i inne 
złe cechy. Przestrzeganie świętych dni, takich jak Boże Narodzenie jest sposobnością 
do tego, aby uświadomić sobie wagę miłości i harmonii pomiędzy ludźmi.  

– Wybrane z orędzi bożonarodzeniowych Bhagawana. 

 
 

33. uroczysta konwokacja uniwersytetu Sai 

 

W Boskiej Obecności, w hali Sai Kulwant, Instytut Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai 
(uznawany za uniwersytet) przeprowadził 22 listopada 2014 swoją 33. uroczystą 
konwokację. Ta uroczystość jest dowodem opartej na wartościach filozofii edukacyjnej 
jej Czcigodnego Rektora Założyciela, Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. Jest ona 
wyjątkowa, zarówno koncepcyjnie, jak i pod względem sposobu, w jaki się ją 
przeprowadza.  

Szczególna okazja 

Orkiestra dęta uniwersytetu - jedna z najlepszych w kraju - poprowadziła uroczystą 
procesję do Sai Kulwant. Dwóch studentów niosło flagi uniwersytetu, a główny 
sekretarza niósł ceremonialną buławę. Za nimi podążał rektor, zastępcy rektora, 
dziekani i przedstawiciele Śri Sathya Sai Central Trust.  
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Głównym gościem konwokacji  był dr Krishnaswamy Kasturirangan, były 
przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego.  Procesja weszła do udekorowanej i 
pełnej ludzi hali o godzinie 10.15. Po inauguracyjnym śpiewie wedyjskim, zastępca 
rektora, prof. Dź. Shashidhara Prasad pomodlił się do Czcigodnego Rektora Założyciela, 
aby ogłosił otwarcie owej konwokacji. Następnie boski głos Bhagawana Baby 
[odtworzony z nagrania] oznajmił jej otwarcie.  

Mowa wprowadzająca zastępcy rektora 

Wygłaszając mowę wprowadzającą, zastępca rektora, prof. Shashidhara Prasad 
mówił o tym, że Instytut Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai, współczesna gurukula (gdzie 
studenci i nauczyciele mieszkają i uczą się razem), wytrzymał próbę czasu przez ponad 
trzy udane dziesięciolecia osiągnięć akademickich i kształtowania charakterów 
studentów. Wspomniał o wielu osiągnięciach akademicko-badawczych Instytutu w 
niedawnej przeszłości i wśród pełnych zapału oklasków powiedział, że Narodowa 
Rada Oceny i Akredytacji Komisji Grantów Uniwersyteckich przyznała temu 
Instytutowi 8 miejsce w gronie 250 akredytowanych uniwersytetów.  

Następnie 479 kandydatów z różnych kierunków studiów otrzymało stopnie 
naukowe z rąk rektora, sędziego M.N. Wenkataćaliaha, byłego głównego sędziego 
Indii. Następnie zastępca rektora odebrał przysięgę od młodych ludzi, kończących swój 
studencki  rozdział życia. Potem uczczono 26 złotych medalistów, którzy w roku 
akademickim 2013-14 zdobyli celujące wyniki na wydziałach nauk przyrodniczych, 
zarządzania i handlu oraz gospodarki i nauk humanistycznych.  

Przemówienie głównego gościa  

Następnie gość główny, dr Kasturirangan mówił o ustanowionym przez 
Bhagawana Babę systemie kształcenia, zanim przywołał przykłady znakomitości - z 
różnych dziedzin - jaką osiągnęli Hindusi, zarówno w kraju, jak i za granicą. Pochwalił 
holistyczną edukację, zapewnianą przez Instytut, kształcącą młode, światłe i twórcze 
umysły. Gratulując absolwentom, dr Kasturirangan przypomniał im o szybkim 
postępie Indii jako gospodarczego mocarstwa gdzie młodzi studenci będą nagradzani 
stawiającymi wysokie wymagania sposobnościami w dziedzinie rozwoju społeczno-
gospodarczego. Na zakończenie uczony mówca poradził studentom, żeby pojawiające 
się wyzwania pokonywali charakterem, odwagą i wiedzą, wybierając ścieżkę ciężkiej 
pracy, uczciwości i zgodności z przekonaniami.  

Błogosławiące przemówienie Czcigodnego Rektora Założyciela   

Na koniec odtworzono błogosławiące przemówienie Czcigodnego Rektora 
Założyciela, Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. Podkreślił On, iż sedno oświaty tkwi w 
zdobywaniu ideałów, a nie jedynie stopni naukowych. Mimo ponad 10 milionów 
studentów studiów licencjackich w Indiach, niewielu skupia się na jakości - rzekł. 
Poprosił studentów, aby nigdy nie poniechali wartości ludzkich i kroczyli prawą 
ścieżką oraz wpływali na przyjaciół i rodzinę, aby również  czynili to samo. 
Nawiązując do uroczystości konwokacji Bhagawan przypomniał studentom, że 
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powinni korzystać z tej rzadkiej sposobności, aby zdobywać dobre imię dla siebie i dla 
swej Alma Mater.  

Na koniec zaśpiewano hymn narodowy i wykonano Arati.  

Nagrody Sai Kriszny za wyniki badań 

Uroczystości wieczorne rozpoczęło o godz. 4.00 śpiewanie Wed, po czym czworo 
wykładowców Instytutu otrzymało nagrody Sai Kriszny za swoje chwalebne 
osiągnięcia w poprzednim roku. Owe prestiżowe nagrody wręczył wykładowcom 
rektor Instytutu, sędzia M.N. Wenkataćaliah. Otrzymali je naukowcy ze wszystkich 
czterech ośrodków akademickich: dr T.R. Radźeswari z Anantapur, Śri Radź Kumar 
Dźain z Brindawan, dr Śaileś Sriwastawa z Prasanthi Nilayam oraz Śri W. Bhaskaran z 
Muddenahalli. 

Antaranga  Sai -  przedstawienie z okazji Konwokacji 

Studenci Instytutu z Prasanthi Nilayam przedstawili spektakl „Antaranga Sai” (Sai - 
wewnętrzny mieszkaniec),  mówiące, że powodzenie na wszelkich polach życia można 
osiągnąć jedynie przez miłość i prawość, a nie „na skróty", pomijając wartości takie jak 
moralność i uczciwość. Ubrano to w opowieść o życiu wzorowego młodzieńca 
Lakszmany, który w swym życiu osobistym i korporacyjnym drobiazgowo trzymał się 
prawdy i prawości w obliczu wszelkich przeciwności i ostatecznie zdobył serce swych 
przeciwników dzięki wartościom nauczanym przez Bhagawana Śri Sathya Sai Babę. 
Prosta opowieść, dobra gra aktorska studentów, znakomite dialogi i doskonała 
choreografia sprawiły, że przedstawienie wywołało duże wrażenie. 

Na koniec śpiewano bhadźany, które zakończyło odtworzenie śpiewanej przez 
Bhagawana pieśni „Hari bhadźana bina sukha śanthi nahin”.  

 

 
 

Sędzia A. P. Misra 

 

To nie boskość Wszechmocnego jest pod znakiem zapytania - chodzi o to, że  nasz 

umysł nie jest zdolny pojąć wspaniałości Jego boskiej gry. Każdy bhakta doświadczał 

boskiej gry, przekraczającej  wszelką wyobraźnię.   

 Rodzina nasza doznała po raz pierwszy łaski Swamiego w 1968 roku, kiedy moi 
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rodzice otrzymali darszan Swamiego w aszramie Brindawan, w Whitefield 

(Bengaluru). Ojciec odwiedził  Bengaluru z przyczyn zawodowych. Swami 

pobłogosławił go rozmową, dał mu swe święte wibhuti i powiedział matce, żeby się 

nie martwiła. Mój ojciec miał wcześniej trzy ataki krwawienia wewnętrznego, co 

lekarze rozpoznali jako wrzód dwunastnicy. Do ostatniego ataku doszło, gdy jechał do 

Mumbaju, gdzie spiesznie przewieziono go do prywatnej kliniki. Lekarz doradził mu, 

żeby jak najszybciej poddał się operacji, inaczej może to zagrozić jego życiu. To 

doprowadziło do ustalenia terminu operacji. Ponieważ nie miał wówczas zbyt 

głębokiej wiary, ojciec "poszedł" do szpitala, pomimo zapewnień Bhagawana.  Lekarze 

byli zbici z tropu. Pomimo prześwietleń, nie mogli wykryć tego wrzodu, który istniał 

wcześniej. Czy mogli operować? Nie mieli wyjścia - wypuszczono go ze szpitala bez 

operacji. Nigdy później nie miał żadnego ataku. Był to cud, niewiarygodny. Teraz 

jednak, znając te doświadczenia i słysząc od nich od innych bhaktów, wiemy, że są 

one Jego lilami (boskimi cudami).   

Nasze pierwsze odwiedziny w Prasanthi Nilayam w 1971 roku  

Swami przyciąga swych bhaktów ku sobie na różne sposoby i w odpowiednim 
czasie. Każdy ma w tym względzie do przekazania inną opowieść. My pojechaliśmy w 
pierwszą swą podróż do Swamiego przez Bengaluru. Do owego czasu usłyszeliśmy 
dużo więcej  niewiarygodnych opowieści o Babie. Nasza podróż obfitowała w 
dzielenie się takimi opowieściami. Z Bengaluru wyruszyliśmy drogą, docierając do 
Puttaparthi - odległej wsi w okręgu Anantapur - późnym wieczorem 22 listopada 1971 
roku. Nie było tam wówczas żadnych budowli oprócz mandiru (świątyni). W 
Bengaluru padał ulewny deszcz, któremu towarzyszył wiatr i burze. Dopiero na kilka 
minut przed dotarciem do Puttaparthi doznaliśmy wytchnienia.   

Kiedy dotarliśmy do Prasanthi Nilayam, było już ciemno. Na obchody Urodzin 
Swamiego przybył wielki tłum. Nie było budynków, w których można się było 
zatrzymać. Wszyscy mieli schronienie pod gołym niebem, rozpościerając swoją pościel, 
dywan itd. na otaczającej świątynię podłodze - zarówno do siedzenia jak i do spania. 
W natłoku nie mogliśmy znaleźć miejsca nawet do rozłożenia legowiska. Dotarliśmy 
do bramy świątyni, pozostawiając bagaż w samochodzie.   

W przeciągu kilku minut ujrzeliśmy, jak Swami wychodzi i dostąpiliśmy szczęścia 
Jego pierwszego darszanu. Przeszedł po werandzie  pierwszego piętra, machając ręką i 
pobłogosławił wszystkich bhaktów obiema rękami. Było to pierwsze 
błogosławieństwo, jakie otrzymaliśmy z boskich rąk Wszechmocnego. Dla nas było to 
nowe miejsce i były to pierwsze nasze odwiedziny, z dala od naszego rodzimego 
miejsca - Allahabadu w Indiach północnych. Było nas ośmioro, ale nie mogliśmy 
znaleźć odpowiedniego miejsca do rozłożenia legowisk. Nie znajdując miejsca, 
stanęliśmy w bramie świątyni, modląc się do Pana o to, aby nam pomógł znaleźć 
jakąś przestrzeń na spędzenie nocy.   

Potem nadszedł mocny zapach wibhuti. Było to sygnał, znak Jego wszechobecności, 
jak powiedzieli mi wcześniej jacyś bhaktowie. Z tym przekonaniem czułem spokój. 
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Jeśli to prawda, to albo On się zlituje i da nam jakieś miejsce na noc albo będziemy w 
ramach testu stać przed bramą Pana przez całą noc. I właśnie wówczas jakiś chłopiec 
przyszedł prosto do mnie i spytał: „Czy jesteś z rodziny Śri K.L. Misry (imię i nazwisko 
mego ojca)”? Byłem oszołomiony - jak ktokolwiek w tej odległej wiosce może znać 
mego ojca? Następnie, jak on mógł mnie rozpoznać w tej ciemności, przy tak słabym 
świetle? I jak mógł podejść z pewnością siebie prosto do mnie i zapytać mnie o to? Nie 
tracąc chwili czasu uspokoił mnie pytając: „Czy szukasz jakiegoś miejsca na noc?” 
Skwapliwie potaknąłem skinieniem głowy i poszedłem za nim. Tuż za obecną 
świątynią, pod jednym z drzew eukaliptusowych było dość miejsca dla nas ośmiorga 
na rozłożenie pościeli. Byłem jakże zadowolony i odprężony! Jak mogłem dostać takie 
miejsce blisko Swamiego, kiedy zapełniony był tu każdy cal przestrzeni? 

Miałem ze sobą kobiety, dzieci i chorego na paraliż dziecięcy chłopca. Nie miałem 
pojęcia, jak przed porannym darszanem Swamiego zdołamy wszyscy znaleźć miejsce 
dla swoich porannych czynności. Nie było tam tak jak dzisiaj - żadnych budynków, 
nawet szop noclegowych, łazienek itd. Poza tym mieliśmy kłopot ze znajomością 
języka. Znałem jedną z przebywających tu kobiet, ale nie wiadomo było, gdzie ona 
jest. Była tylko myśl, że jeśli będę mógł ją spotkać, mogłaby nam pomóc. Bez żadnego 
pytania z mojej strony, ten cudowny chłopiec spytał mnie, podając imię owej kobiety: 
„Czy chcesz się z nią spotkać”? Dając wyraz wielkiej uldze, skinąłem głową. Ponownie 
poprosił, żebym za nim poszedł i zabrał mnie prosto do owej kobiety, która 
rozmawiała wtedy z jakimiś innymi kobietami. Na jej widok poczułem się "w domu". 
Potem, gdy obróciłem się, aby podziękować owemu chłopcu, nigdzie go nie było. 
Tamta kobieta rzekła mi: „Nie znajdziesz go. To gra Swamiego. Nikt nie może tu 
dotrzeć, chyba że On wzywa, a gdy On wzywa, wszystko jest przez Niego 
przygotowywane. On opiekuje się wszystkimi, którzy tu przyjeżdżają. „Wszystko to  
przypominało przedstawienie kukiełkowe - wszystkie nasze działania były kierowane 
jakby niewidzialnymi sznurkami. Zostałem tam 8 dni, ale nie mogłem znaleźć tego 
chłopca. Każde z tych przeżyć było częścią gry boskiej. Ów 8-dniowy pobyt odmłodził 
mnie  i tchnął w nas zapał, by podążać duchową drogą. Oto jak byliśmy przyciągani 
coraz bliżej i bliżej - do Swamiego. Święta roślina zaczęła wyrastać na drzewo.   

Wszechwiedzący Pan 

Pewnego razu, w 1972 roku, miałem jako prawnik  jakąś sprawę w sądzie w Patnie. 
Do tego czasu nasza miłość do Swamiego pogłębiła się. Otrzymałem wieść, że Swami 
przyjedzie do Delhi i zatrzyma się w siedzibie pewnego bhakty przy Golf Links. 
Wypadało to na szczęście w sobotę i niedzielę. Po ustaleniu z moją żoną, która była w 
Allahabadzie, dotarliśmy do Delhi - ona z moim ojcem, który wcześniej zaplanował 
pobyt w Delhi oraz ja - wieczornym lotem z Patny. Moją jedyną myślą podczas lotu 
było ujrzeć Swamiego z bliska  i dotknąć Jego stóp oraz to, czy może nas 
pobłogosławić stworzonym przez siebie wibhuti - moją żonę, jak i czteroletnią córkę - 

jedynaczkę. Darszan Swamiego wyznaczono w wielkim pandalu (namiocie) dla 
wielkiego tłumu, a my zdołaliśmy znaleźć miejsce w odległym tylnym rogu tegoż 
pandalu. Widzieliśmy Go jedynie z dużej odległości. Poczułem, że nie mogę oczekiwać 
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bliskości Swamiego na tak wielkim zgromadzeniu?   

Kiedy powrócił do - będącego w pobliżu - miejsca, gdzie zamieszkał, tłum zaczął się 
rozchodzić. Wówczas dotarliśmy do bramy owego domu, gdzie się zatrzymał, żeby Go, 
o ile się da, przelotnie zobaczyć. Brama była zamknięta. Zaglądaliśmy przez nią, 
próbując go dostrzec. Nagle, strażnik w bramie niespodzianie spytał nas z miłością, czy 
chcemy wejść. Ogarnęła nas ogromna radość.  Weszliśmy i wraz z paroma innymi 
osobami dotarliśmy do salonu, gdzie poruszało się kilka osób i był tam Swami. Serce 
przestało mi bić z powodu tego niewiarygodnego wejścia i boskiego widzenia z tak 
bliskiej odległości. Swami chodził rozmawiając z tym czy owym. Myślałem 
gorączkowo: „Widzimy Swamiego bardzo blisko. Czy nie moglibyśmy dotknąć Jego 
lotosowych stóp?”. I oto On ruszył ku nam. Każde z nas otrzymało Jego 
padanamaskar, a potem On odszedł ku następnej grupie. Po tym nasiliła się moja 
trzecia myśl - dlaczego Swami miałby nie dać nam wibhuti, przynajmniej mojej żonie i 
córce, jeśli nie mnie?  Wszechwiedzący Pan obrócił się prędko ku nam, stworzył 
wibhuti i dał je zarówno mojej żonie, jak i córce - a mnie nie. Pan potwierdził więc, że 
jest wszechwiedzący. Zna każdego z nas na wylot. Jakże wspaniałe było to przeżycie!   

Cudowne uleczenia i operacje we snach    

Żona przeżywała bardzo trudny czas z powodu ataków astmy, które rozpoczęły się 
po kilku latach naszego małżeństwa. Mimo wielu rodzajów leków, dawały one tylko 
tymczasową ulgę, i nie mogła uwolnić się od choroby. Wcześniej słyszeliśmy, że 
Swami dociera do bhaktów poprzez sny, ale teraz to żona miała taki sen. Swami 
potwierdził w tym śnie, że cierpi ona na astmę. Polecił, aby rozdała kilogram 
prasadamu podczas następnych bhadźanów w naszym domu, odbywających się raz w 
tygodniu. Uczyniła to i ku naszemu zdziwieniu od owej pory astma nie pojawiła się. 
Łaską Swamiego, poprzez boski sen z Nim, została całkowicie wyleczona. Słyszeliśmy 
opowieści o tym, jak Swami leczy, mówi i prowadzi swoich bhaktów przez sny. Ale 
teraz to było nasze doświadczenie.  

Pewnego razu, kiedy byłem w Prasanthi Nilayam, był tam również gubernator 
stanu. Ponieważ znał mnie, poprosił nas o krótkie spotkanie u niego, dla wymiany 
doświadczeń. Wtedy to jego bratowa, lekarka w jednej z wyższych uczelni 
medycznych  stanu Uttar Pradesh, opowiedziała o swoim przeżyciu ze snu. Miała być 
operowana na jakąś dolegliwość, ale choć była lekarką, odkładała to. Pewnego razu 
we śnie przyszedł do niej Swami i spytał ją: „Czy mam cię zoperować”? Była 
zaskoczona. Zapytała: „Czy mógłbyś mnie zoperować?”. Uśmiechnął się i przytaknął. 
Wtedy radośnie wyraziła zgodę.  Poczuła tylko bezbolesne, małe nacięcie w żołądku. 
Swami powiedział jej, że będzie osłabiona przez trzy dni, po tym powinna dać szwy 
do usunięcia określonemu lekarzowi. Obudziła się pełna emocji, ale przykro jej się 
zrobiło, że to jedynie sen. Kiedy próbowała wstać, poczuła słabość. Przypominając 
sobie sen dotknęła miejsca nacięcia. Odkryła tam szwy, a potem trochę bawełny z 
krwią, leżącej obok jej łóżka. Wyglądało to jak fantazja. Ale tą niewiarygodną fantazją 
była boska gra Boga. Była osłabiona przez trzy dni. Z pewnym wysiłkiem zdołała 
znaleźć tamtego lekarza, który zdjął szwy. Zwykle człowiek nie uwierzyłby, że jakąś 
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operację można przeprowadzić przez sen. Ale drogi Boga są nieprawdopodobne. Robi 
On to, czego inni zrobić nie potrafią. Sprawia, że uważamy to wszystko za Jego boską 
grę, która jest ponad możliwością ludzkiej wyobraźni.   

Boska gra Swamiego 

Innym razem, kiedy byliśmy w Prasanthi Nilayam, wracaliśmy ze stołówki. W 
owym czasie przeszło koło nas kanadyjskie małżeństwo, które tego dnia uzyskało 
audiencję u Swamiego. Moje dwie córki poprosiły mnie, żebym spytał ich, co Swami 
mówił im na tym spotkaniu. Bylem temu bardzo niechętny, ale ich upór sprawił, że 
poprosiłem, aby opowiedzieli o którymś ze swoich wyjątkowych przeżyć związanych 
ze Swamim.   

I oto, co nam powiedzieli. Podczas audiencji w dzień Bożego Narodzenia Swami 
powiedział im, żeby poprosili o cokolwiek, jest to bowiem dzień ich Boga. Poprosili 
Swamiego, aby pobłogosławił ich syna jedynaka, będącego w Kanadyjskich Siłach 
Powietrznych. Swami uśmiechnął się i skinął potakująco głową. Gdy dotarli z 
powrotem do Kanady, ujrzeli syna w stanie ekscytacji. Powiedział im, że Swami 
przyszedł i go pobłogosławił. Rzekli: „To niewiarygodne. Jak mógł przyjść do 
Kanady”? Gdy spytali syna, kiedy Swami przyszedł, ten odparł, że Swami przyszedł w 
Boże Narodzenie, w czasie, gdy był na służbie na lotnisku. Czas, który im podał, 
zgadzał się z tym, kiedy byli w pokoju rozmów ze Swamim tamtego dnia. Swami 
pobłogosławił więc ich syna właśnie w chwili, kiedy z Nim byli. Nie jest człowiekiem. 
Jest ponad czasem, przestrzenią i przyczynowością. O jakie lepsze uwierzytelnienie  
możemy Go prosić? To nie boskość Wszechmocnego jest pod znakiem zapytania - 
chodzi o to, że  nasz umysł nie jest zdolny pojąć wspaniałości Jego boskiej gry. Każdy 
bhakta ma doświadczenie Jego boskiej gry, będącej ponad wszelką wyobraźnią. Daje 
On niezliczonym osobom doświadczenia wykraczające ponad ludzkie możliwości, 
jakich nie potrafi uczynić żaden człowiek na ziemi.   

 

Swami jest uosobioną miłością. Dla każdego z nas jest pełen miłości. Doradza nam, 
ochrania nas, napełnia nas miłością. Jest i ojcem, i matką każdego z nas. Tylko my, 
Jego niezdyscyplinowani synowie i córki, nie idziemy za tym, o co On z miłością prosi, 
abyśmy robili. Jeśli nie będziemy podążać ścieżką prawdy, ścieżką miłości, zawsze 
będziemy pełni wątpliwości odnośnie Jego boskiej łaski.   

– Sędzia A.P. Misra, były sędzia główny Wysokiego Sądu w Delhi, jest członkiem 
zarządu Śri Sathya Sai Central Trust.  
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HONG KONG 

 16 lipca 2014 roku wolontariusze Sai odwiedzili Dom Starców w Mongkok, 
gdzie mieszka około 30 niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo starszych osób. 
Spotkanie otworzyły odprężające ćwiczenia i medytacja, po których nastąpiło krótkie 
przemówienie na temat „Guru”. Potem nastąpiła sesja pytań i odpowiedzi, a po niej 
przyznawano nagrody. Wolontariusze Sathya Sai zaśpiewali piękne bhadźany, które 
spowodowały, że te starsze osoby spontanicznie przyłączyły się do śpiewu - niektórzy 
z nich nawet tańczyli w takt tej muzyki.  

Wydarzenie to przyniosło radość i szczęście mieszkańcom owego domu w dniu, 
który inaczej byłby zwykłym dniem codziennym.   

U.S.A. 

Wolontariusze Sathya Sai w San Diego zorganizowali 7 lipca 2014 r. drugi Dzień 
Bezpłatnych Przesiewowych Badań Zdrowotnych w Wista w Kalifornii. Usługi 
świadczyli wolontariusze z koledżu Kaplan oraz ośmiu lekarzy pierwszego kontaktu, 
dwóch ginekologów, czterech pediatrów, jeden lekarz leczący choroby stóp, dwóch 
kardiologów, dwóch dermatologów i czterech dentystów. Ochotnicy z Friends in Sight, 
przedsięwzięcia służebnego Lions Club International, świadczyli usługi okulistyczne. 24 
lekarzy i 184 ogólnych ochotników obsłużyło około 170 gości. Ponad 100 pacjentów 
otrzymało usługi dentystyczne, u 127 zbadano oczy, 122 zaś dostało okulary na receptę. 
Pacjenci otrzymali też instrukcje na temat higieny i porady dietetyczne.  Badania 
wykonane na tym obozie objęły 11 badań cytologicznych, 26 badań gęstości kości, 11 
badań EKG i 93 badania krwi.   

ARGENTYNA 

The Noccan Kani House, należący do Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai z 
Argentyny, jest położony na dotkniętym ubóstwem obszarze około 20 km od miasta 
Santa Fe, blisko osady około 2 tysięcy pierwotnych mieszkańców [Indian]. 
Wolontariusze od 22 lat świadczą pełne miłości usługi w Noccan Kani House - 
dwupoziomowym budynku z sąsiednimi budowlami służącymi do usług medyczno-
dentystycznych. Dwa razy w tygodniu ochotnicy z Santa Fe dostarczają posiłki, 
przeprowadzają warsztaty z edukacji Sathya Sai, organizują rekreację oraz rozdają 
zabawki, słodycze, ubrania, obuwie, jedzenie i rzeczy dla niemowląt. Co dwa miesiące 
ośmiu wolontariuszy świadczy opiekę medyczną społeczności o niskich dochodach. 
Matki z miejscowej społeczności otrzymują nauki krawieckie oraz z wartości ludzkich. 
Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z Argentyny przeprowadza też obozy 
medyczne, okulistyczne i weterynaryjne.  
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KOSTARYKA 

Pewien ochotnik Sathya Sai, będący agronomem, z pomocą swoich trzech synów, 
zasadził w czerwcu 2012 ogród organiczny dla osieroconych dzieci w San José na 
Kostaryce. Sieroty nauczyły się dbać o ogród i uprawiać własną żywność, nauczyły się 
również zasad zrównoważonego rozwoju. Posadziły różnego rodzaju warzywa , takie 
jak szpinak, rzodkiewka, fasola, kukurydza i marchew oraz rośliny ziołowe, takie jak 
oregano, rozmaryn i macierzanka. Dzieci nauczyły się jeść zdrowe pożywienie i były 
dumne i szczęśliwe, że jedzą z własnego ogrodu, gdzie same zasadziły rośliny. 
Przedsięwzięcie to tchnęło pewność siebie, zadowolenie i zapał u 14 sierot.  

PUERTO RICO 

W Puerto Rico, ochotnicy Sathya Sai gotują i podają jedzenie  około 40 
bezdomnym w pierwszą niedzielę każdego miesiąca. Rozpoczęli to przedsięwzięcie 
służebne przed kilku laty, a w styczniu 2013 uzyskali stałą lokalizację w mieście San 
Juan. Bezdomni, którzy śpią na ulicach i w publicznych miejscach, są szczęśliwi 
otrzymując śniadanie, będące często jedynym ich posiłkiem w ciągu dnia. Ochotnicy 
podają im jedzenie i odczytują krótkie przesłanie duchowe oraz modlitwę.   

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI  

W dn. 19-20 lipca 2014 około 920 bhaktów Sathya Sai wzięło udział w dorocznym 
Zjeździe Narodowym Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai RPA. Zjazd, któremu 
przyświecał temat „Jedność, miłość i działanie”, niósł pociechę duchową i uwydatniał 
ważność duchowej przemiany poprzez służenie ludzkości.  Forum kobiet odbyło 
dyskusję o duchowej roli matki i rodziny, Organizacji Sathya Sai oraz o 
społeczeństwie. Osobistymi przeżyciami związanymi z Bhagawanem podzieliło się 
trzech byłych studentów z Prasanthi Nilayam i zaśpiewali piękne bhadźany. 
Urządzono też wystawę poświęconą życiu i naukom Bhagawana.   

– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai  

 

BHARAT 
Andhra Pradesh 

Ponad 700 dzieci z organizacji Bal Wikas uczestniczyło w „Święcie Radości i 
Prawdy”, przygotowanym 19 października bieżącego roku w Siwam w Hajdarabadzie 
przez Organizację Sewy Śri Sathya Sai i Śri Sathya Sai Trust w Andhrze Pradesh i 
Telanganie. Uroczystość rozpoczęło grono dzieci Bal Wikas śpiewaniem Wed po 
zapaleniu lampy przez gościa głównego, panią Wimalę Narasimhan, żonę gubernatora 
Andhry Pradesh i Telangany, Śri E.S.L. Narasimhana. Serdecznie witając głównego 
gościa i inne osobistości, kierownik Śri Sathya Sai Trust, Śri A. Ranga Rao zauważył, że 
święto Bal Wikas ma na celu wpajanie dzieciom wartości i kształtowanie ich 
charakteru. Później do zgromadzenia przemówiło dwoje dzieci Bal Wikas: Sai Hrudaj i 
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Kum. K. Saloni. Następnie gość główny, pani Wimala Narasimhan wygłosiła swoją 
mowę pożegnalną, w której mówiła szeroko o ważności Bal Wikas dla dzieci, bo 
zaszczepia im ono wartości i prowadzi ku ścieżce dobroci i duchowości. 
Ukierunkowanie dzieci na wartości - powiedziała - jest dzisiaj palącą potrzebą 
społeczeństwa.   

Gudżarat 

Dla zachęcenia dzieci Bal Wikas, młodzieży i bhaktów do duchowej sadhany, 
Organizacja Sewy Śri Sathya z Gudżaratu przygotowała i odbyła Bhadźan Mahotsawę 
(święto bhadźanowe). Gospodarzem było Śri Sathya Sai Sewa Samithi z Wadodary. 
Uczestników tej uroczystości było łącznie 85.  

Karnataka 

Na uczelni wyższej dla kobiet w Dharwarze otwarto uroczyście Ośrodek Szkolenia 
Zawodowego Śri Sathya Sai. Dokonał tego w czwartek 9 X 2014  Śri Nagesh G. 
Dhakappa, przewodniczący stanowy. Jest to część narodowych przedsięwzięć w 
związku z obchodami 90. urodzin Bhagawana. Na początek proponowane jest 
szkolenie w dziedzinie projektowania tkanin oraz kuchni etnicznych. Wkrótce 
rozpoczną szkolenie w zakresie pielęgniarstwa. Program szkoleniowy, trwający trzy 
miesiące, ma na celu naukę umiejętności zawodowych dla kobiet. Całe przedsięwzięcie 
jest całkowicie bezpłatne.  

 

Małe elektryczne samochody 
terenowe w służbie bhaktów   

W przeddzień obchodów 89. 
urodzin Bhagawana, oddano do 
służby dwa małe, terenowe 
samochody elektryczne, nazwane 
„Sewak”, dla przewożenia starych i 
chorych bhaktów oraz ich bagażu w 
obrębie Prasanthi Nilayam. 
Udogodnienie owo będzie dostępne 
dla bhaktów przez cały rok.  
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