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Amrita Dhara  Orędzie Bhagawana z 5 września 1996 r. (1) 

 

 

 

 

Człowiek pozbawiony mądrości zawsze myśli o świecie, podczas gdy mądry 

zawsze myśli o Panu. Mądry człowiek dociera do Pana, podczas gdy człowiek 

przywiązany do świata doczesnego grzęźnie w błocie  zamiłowania do ziemskich 

rozkoszy. Słuchajcie, o dzielni synowie Bharatu!  

NIGDY NIE MYŚL, ŻE BÓG JEST ODDZIELNY OD CIEBIE 

Ucieleśnienia Miłości! 

Chociaż człowiek jest ucieleśnieniem Sat Ćit Anandy (istnienia, wiedzy, błogości), 

nie jest w stanie uzmysłowić sobie tej prawdy i poszukuje Sat Ćit Anandy w 

świecie zewnętrznym i fizycznym. Co jest tego przyczyną? Przyczyną jest to, że przez 

cały czas myśli o świecie, ugania się za przyjemnościami ziemskimi i skutkiem tego 

zapomina o swoim własnym, prawdziwym Ja. Wierzy, iż rzeczywistością jest świat, 

a zapomina o Panu. Owa niewiedza jest najgłębszą przyczyną wszystkich jego 

cierpień.  

Uświadom sobie własną prawdziwą istotę 

Chociaż człowiek jest prawdziwym ucieleśnieniem Boskości, z głupoty utożsamia 

się ze światem. Z powodu tej niewiedzy i braku rozróżniania człowiek zapomina o 

swoim człowieczeństwie. W istocie, jego prawdziwą postacią i naturą jest Sat Ćit 

Ananda. Jak ziarnko ryżu zakryte jest łuską, jak woda pokryta jest rzęsą, słońce - 

chmurami, tak prawdziwa istota człowieka - Sat Ćit Ananda - zakryta jest zasłoną 

niewiedzy. Skąd powstała ta niewiedza? Rzęsa zakrywający wodę, powstała w 

wodzie, chmury, które zakrywają słońce, powstają z powodu słońca. Ziarnko ryżu 

widzicie, gdy usuwacie łuskę; wodę widzicie, kiedy odsuwacie rzęsę; gdy chmury 

odchodzą, widzicie na niebie słońce. Podobnie, kiedy usunięta zostaje zasłona 

niewiedzy, człowiek może uświadomić sobie własną, prawdziwą istotę, to jest Sat 

Ćit Anandę. Czym jest ta niewiedza? Adźnianą (niewiedzą) jest nieobecność dźniany 

(wiedzy). W istocie dźniana i adźniana nie są odrębne od siebie. Bez wiedzy nie 

może być niewiedzy. Adźniana zawsze podąża za dźnianą jak cień. Człowiek dzisiaj 

idzie jedynie za cieniem, a nie za rzeczywistością.   

Oto pewien przykład - aby uczniowie/studenci mogli łatwo pojąć. Gdy staniesz 

twarzą do wstającego na wschodzie słońca, twój cień padał będzie za tobą. 
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Natomiast, jeśli się od słońca odwrócisz i zaczniesz iść na zachód, będziesz szedł za 

swym cieniem. Bez względu na to, jak bardzo będziesz próbował wyprzedzić swój 

cień, będzie on dalej poruszał się przed tobą. 

Podobnie, kiedy zwrócisz wzrok ku Bogu, który jest samym ucieleśnieniem Sat 

Ćit Anandy, cień niewiedzy będzie za tobą i nie będzie dla ciebie widoczny. Ale 

człowiek zapomina o Bogu, a wzrok kieruje ku światu. Idzie za cieniem niewiedzy, 

który porusza się przed nim. Dlatego właśnie Upaniszady wzywają człowieka:  

- Uthiszta dźagrata prapja warannibodhat! (O, człowiecze! Wstań; bądź 

świadomy i przebudzony! Idź do szlachetnych ludzi i ucz się od nich tajemnicy 

docierania do Boskości). O, człowieku, jesteś w głębokim śnie niewiedzy. Nie wiesz, 

w którą stronę wędrujesz. Nie rozumiesz, na czym opierasz swoją wiarę. W istocie, 

zapominasz o prawdzie, a wierzysz w nieprawdę.   

Doświadczaj jedności z Bogiem  

W stanie snu człowiek wierzy we wszystko, co widzi w tym śnie i uważa to za 

prawdziwe. Prezydent czy premier może mieć sen, w którym widzi pewne rzeczy, 

których nie rozumie. Kiedy śni, nie jest świadom tego, że jest prezydentem czy 

premierem i mieszka w wielkim domu. Może śni, że chodzi po lesie czy robi zakupy 

na bazarze. Jak długo pozostaje w stanie snu uważa, że wszystko tamto jest 

prawdą. Kiedy zbudzi się ze snu, przypomni sobie, że jest prezydentem czy 

premierem. Podobnie, jesteś ucieleśnieniem Sat Ćit Anandy. Jesteś prezydentem, 

jesteś premierem, jesteś panem wszystkiego. Ponieważ jesteś zmożony snem 

niewiedzy, widzisz ten świat i uważasz siebie za członka społeczeństwa. Ale to 

wszystko jest zwykłym snem, zrodzonym z niewiedzy. Aby uwolnić się od tej 

niewiedzy, powinieneś czynić wysiłki żeby dojść do dźniany (mądrości). Czym jest 

dźniana? Adwajta darśanam dźnianam (mądrością jest doświadczanie jedności).   

Ludzie chcą dotrzeć do Boga, rozmyślają o Nim i oddają Mu cześć. Nie 

uświadamiają sobie jednak, że przez samo wykonanie tych praktyk nie mogą 

dotrzeć do Boga. Jak długo rozmyślasz o Nim i pragniesz Go, oznacza to, że Bóg jest 

różny od ciebie. Aby dotrzeć do Boga, musisz doznać jedności z Nim. Kiedy jest to 

możliwe? Kiedy ofiarowujesz się całkowicie Bogu, stajesz się Nim, a On staje się 

tobą. Wówczas zdajesz sobie sprawę:  „Ty i ja jesteśmy jednym”. To samo wyrażają 

mahawakje: (głębokie maksymy) Tattwamasi (Tym jesteś Ty) i Aham Brahmasmi 

(jestem Brahmanem). Tylko ten, kto ofiaruje się całkowicie  Bogu, może zaznać 

jedności z Nim. Do tego czasu Bóg jest Bogiem, a bhakta (oddana Mu osoba) 

pozostaje bhaktą. Kiedy mieszasz cukier z wodą, cukier rozpuszcza się i staje 

jednym z nią. Podobnie, jeśli chcesz stać się Bogiem, powinieneś ofiarować się 

Bogu.   

Nie sposób pojąć zasady jedności, dopóki ma się świadomość ciała. Atma jest 

ponad umysłem i zmysłami. Buddhi grahja mathiindrijam (Atma jest ponad 

zasięgiem zmysłów i może być zrozumiana jedynie przez intelekt). Jedynie, kiedy 

przekroczycie umysł i zmysły, możecie pojąć jedność.  
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To jest kubek. Wyobraźcie sobie, że w kubku tym jest sok owocowy. W istocie 

jest w nim tylko woda. Nie mam w zwyczaju pić soku owocowego. Mówię to 

tylko, aby dać wam pewien przykład. Choć sok owocowy jest w kubku obecny, 

kubek nie zna jego smaku. Wkładacie do niego słomkę i zasysacie sok do ust. Choć 

sok przechodzi przez tę słomkę, słomka również nie raduje się jego smakiem. 

Dopiero, kiedy sok dotrze do języka, możecie poznać jego smak - czy jest słodki czy 

kwaśny. Podobnie, nasze ciało jest kubkiem, w którym obecny jest słodki sok 

Boskości. Jednak ciało nie zdaje sobie z tego sprawy. Słomką, przez którą zaznajemy 

Boskości, są zmysły. Ale zmysły również nie znają smaku boskości. Dopiero intelekt 

jest niczym język, który zaznaje Jej smaku. Dlatego właśnie Ćaitanja Mahaprabhu, 

wielki bhakta Pana, na wiele sposobów wychwalał język:   

O języku, znawco smaku! Jesteś bardzo święty. Mów prawdę w najbardziej 

przyjemny sposób. Bezustannie śpiewaj boskie imiona Gowinda, Madhawa i 

Damodara. Jest to twój główny obowiązek.  

O języku, jesteś bardzo święty, gdyż możesz zaznawać smaku Boskości. Nie 

zadowala cię kosztowanie zwykłego, słodkiego soku. Ale jest jeden sok, 

najdelikatniejszy i najsłodszy. Jest to imię Pana. Dlatego śpiewaj: Gowinda, 

Damodara, Madhawa. Jego słodycz nigdy się nie zmienia ani nie zmniejsza. 

Wstępuje do serca i nasyca słodyczą całe twoje życie.   

Człowiek uważa dzisiaj Boga za różnego od siebie i oddaje Mu cześć. W ten 

sposób nie  można stać się jednym z Bogiem nawet po wielu narodzinach i jugach 

(wiekach). Tak jak woda staje się jednym z mlekiem, bhakta powinien stać się 

jednym z Bogiem. Nie ma potrzeby wykonywania żadnych ćwiczeń duchowych, 

takich jak dźapa (recytacja boskich imion) i dhjana (medytacja), ani też nie ma 

potrzeby czytania duchowych pism czy chodzenia do jakiegoś guru. Z Bogiem 

można stać się jednym tylko poprzez miłość. Tej zasady miłości naucza Wedanta. 

Możecie śpiewać bhadźany dowolną liczbę lat, ale jak długo macie uczucie, że 

jesteście różni od Boga, tak długo nie możecie stać się jednym z Nim. Możecie 

jedynie czerpać tymczasową przyjemność podczas śpiewania bhadźanów. To 

wszystko. Bóg jest ucieleśnieniem boskiej rasa (esencji). Tą boską esencją jest 

zawsze wypełnione ludzkie serce. Oto nauka Upaniszad. 

Jeśli zapominacie o Bogu, stajecie się nirasa (pozbawieni esencji). Aby uwolnić 

się od swego stanu nirasa, musicie przyjąć schronienie w ucieleśnieniu rasa. Jak 

powstaje nirasa? Powstaje z poczucia, że jesteście różni od Boga.  

Obecna w was Boskość jest nazywana sumieniem, które jest niczym innym, jak 

pierwiastkiem atmy. Aby pojąć atmę, musicie czynić wysiłki w tym kierunku. 

Dwoma przeszkodami, które powstrzymują was od zaznawania tej obecnej w was 

boskiej esencji, są ahamkara (ego) i abhimana (przywiązanie).   

Kiedy Adi Śankara odbywał swój zwycięski pochód, miał spór z Mandana 

Misrą, dotyczący zasad Wedanty. Przed rozpoczęciem tegoż sporu, musieli 

wyznaczyć jakiegoś sędziego do wyboru zwycięzcy. Śankara, będący trikala 

dźnanim (tym, który zna przeszłość, teraźniejszość i przyszłość), znał właściwą 
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osobę, która mogła pełnić funkcję sędziego. Powiedział: „Mandana Misro, twoja 

żona Ubhaja Bharati jest właściwą osobą do roli sędziego”. Zobaczcie, jak wielką 

wiarę miał Śankara w szlachetność i kompetencje Ubhaja Bharati! Zwykle żona 

bierze stronę męża. Ale Ubhaja Bharati nie była taką osobą. Była zupełnie 

bezstronna. Nie dostrzegała żadnych różnic, takich jak "mój" i "twój". Dlatego 

Śankara wybrał ją na sędziego. Spór ciągnął się długo i ostatecznie Mandana Misra 

został pokonany. Ubhaja Bharati bez cienia wątpliwości ani wahania wydała 

orzeczenie. Z chwilą gdy Mandana Misra usłyszał to orzeczenie, wstąpił na drogę 

sannjasy (wyrzeczenia), by bez zwłoki spełnić warunki sporu. Ubhaja Bharati 

również poszła w jego ślady, gdyż była ona ardhangini (lepszą połową) Mandana 

Misry. Jak widzimy, ścieżka doczesna jest inna od duchowej. Jedna jest prawritti 

(na zewnątrz), a druga jest niwritti (do wnętrza). Ubhaja Bharati udowodniła, że 

prawritti i niwritti są nierozdzielne i wzajemnie od siebie zależne.   

Kiedy weszli na drogę sannjasy, zaczęli żyć oddzielnie. Pewnego dnia Ubhaja 

Bharati szła wraz ze swoimi uczniami do rzeki Gangi [Gangesu], aby wziąć kąpiel. 

Po drodze dostrzegła jakiegoś sannjasina, który zażywał wytchnienia, mając pod 

głową wysuszoną tykwę butelkową. Używał jej do przechowywania wody i stąd 

pieczołowicie ją chronił. Ubhaja Bharati zobaczyła przywiązanie sannjasina do tej 

tykwy i rzekła do swych uczniów:  

- Spójrzcie! Ten człowiek nazywa siebie sannjasinem, a jest przywiązany do 

tykwy, którą trzyma pod głową jako poduszkę. 

 Sannjasin usłyszał tę uwagę, ale nie rzekł wtedy nic. Kiedy Ubhaja Bharati i jej 

uczniowie wracali znad rzeki, wyrzucił tykwę, by znalazła się przed nimi, żeby 

dowieść, że nie jest do niej przywiązany.  Widząc to Ubhaja Bharati trafnie 

zauważyła: 

- Myślałam, że jest w nim tylko jedna wada - abhimana (przywiązanie). Teraz 

uświadamiam sobie, że ma też inną ujemną stronę - ahamkarę (ego). Jak ktoś z 

abhimaną i ahamkarą może stać się dźnianinem i sannjasinem?  

Uwaga, jaką rzuciła, otworzyła mu oczy. Wyraził wdzięczność Ubhaji Bharati za 

przekazanie mu prawdziwej wiedzy o wyrzeczeniu.  

Jeśli idzie o osiąganie dźniany (mądrości), pomiędzy mężczyzną a kobietą nie ma 

żadnej różnicy. Mężczyzna i kobieta różnią się jedynie fizyczną postacią. W 

dziedzinie wiedzy nie ma pomiędzy nimi żadnej różnicy. Podobnie, nie istnieje 

żadna różnica wynikająca z kasty,  barwy skóry czy rasy.  

Sannjasin upadł do stóp Ubhaji Bharati i powiedział:  

- Matko, nie ma nikogo, kto uczyłby takich głębokich prawd.  Sannjasini nie 

pojmują dzisiaj czym jest prawdziwa duchowość. Dlatego, od dziś ty jesteś moim 

guru”.  

 Dzisiaj widzimy, że sannjasini wykonują różnego rodzaju duchowe 

ćwiczenia. Po co wykonywać takie zewnętrzne ćwiczenia nie zasłużywszy na boską 

łaskę i współczucie? Czy można zdobyć łaskę boską jedynie poprzez wykonywanie 
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duchowych ćwiczeń, takich jak dźniana i dhjana? Czy szukasz ścieżki, którą 

podążając stajesz się godny miłości Boga? Kiedy będziesz dociekać w ten sposób, od 

razu uświadomisz sobie prawdę.  

(c.d.n. - część 2 w kolejnym numerze)   

– Orędzie Bhagawana wygłoszone w Prasanthi  Nilajam 5 IX 1996.   

 

 

 

 

 

 

Doroczne spotkanie sportowo-kulturalne instytucji edukacyjnych  Śri Sathya Sai 

    

11 stycznia 2015 roku, w obecności tysięcy widzów, tłumnie zebranych na pięknie 

przyozdobionym, ogromnym stadionie Hill View, odbyło się doroczne spotkanie 

sportowo-kulturalne 2015 instytucji oświatowych Śri Sathya Sai.   

Hasło tego sportowego spotkania w 90. roku od przybycia Bhagawana na świat 

brzmiało „Biel i Pomarańcz”. Oznaczało wieczną więź miłości pomiędzy uczniami 

(reprezentowanymi przez biel) i Panem Sai (reprezentowanym przez kolor 

pomarańczowy).   

Poranna sesja spotkania sportowo-kulturalnego 

Kiedy samochód Bhagawana z Jego pięknym zdjęciem dostojnie jechał na 

stadion o godzinie 8:00 rano, kobieca orkiestra dęta z miasteczka uniwersyteckiego 

w Anantapur grała powitalną muzykę. Za uroczystą procesją motocyklistów, 
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niosących flagi i uczniów/studentów śpiewających Wedę podążali inni uczestnicy 

pochodu i męska orkiestra dęta z miasteczka uniwersyteckiego Instytutu z 

Prasanthi  Nilajam. Kiedy samochód zbliżył się do sceny - Śanthi Wediki, drużyna 

niosących proporce uczniów uczyniła baldachim z proporców. Po dotarciu do Śanthi 

Wediki, grupa uczniów/studentów śpiewających Wedę zgotowała uroczyste 

powitanie Bhagawanowi,  a zastępca rektora wraz ze starszymi funkcjonariuszami 

Instytutu ofiarowali Mu pozdrowienia.   

Pierwszym wydarzeniem tego spotkania sportowo-kulturalnego defilada 

uczestników przed Śanthi Wediką, którzy pozdrawiali Boskiego Rektora. Potem 

podniesiono proporzec Instytutu, po czym miała miejsce przysięga wszystkich 

uczestników - uczniów i studentów. Później zapalono Pochodnię Spotkania 

Sportowego i przebieraniec "Pegaz" - ogier o mlecznobiałych skrzydłach - zaniósł ją 

na szczyt wzgórza zaniesiono i zapalono Znicz Spotkania Sportowego.   

Pierwszym występem tegorocznego Mityngu Sportowego był taniec lwów, w 

którym tuziny uczniów/studentów przebranych za lwy ryczało i skakało z wysokich 

podestów, do rytmu bębnów. Po tym odbyły się akrobacje i   szaleńczo odważne 

wyczyny motocyklowe. Wszystkie wyczyny uczniów/studentów były pokazem 

doskonałej równowagi, koordynacji, zręczności, panowania nad sobą, pewności 

siebie i odwagi. W tym roku wszystkie miasteczka uniwersyteckie Instytutu 

(Prasanthi  Nilajam, Brindawan i Muddenahalli), wyższa uczelnia muzyczna Sathya 

Sai Mirpuri oraz wyższa szkoła średnia Śri Sathya Sai (chłopcy) występowali 

wspólnie.  

Po radosnym występie studentów z męskich miasteczek uniwersyteckich, 

przyszła kolej na studentki z wyższej uczelni pielęgniarstwa i pokrewnych nauk 

zdrowotnych z miasteczek uniwersyteckich w Whitefield i Anantapur, które 

pokazały swą zręczność w tańcu, gimnastyce i akrobatyce. Kiedy studentki 

pielęgniarstwa oczarowały widzów rytmicznym i barwnym, chińskim tańcem z 

wachlarzami, studentki miasteczka uniwersyteckiego w Anantapur rozpoczęły 

zsynchronizowane,  równoczesne ćwiczenie sprawnościowe – "Podskakujący blues" 

– używając kul gimnastycznych do rytmu muzyki. Następnie dały pokaz akrobatyki 

powietrznej - bardzo wymagający rodzaj gimnastyki, zawierający asany jogiczne, 

wykonywane na wysokości prawie 10 metrów. Potem nastąpił występ "Cudowne 

skrzydła Sai", czyli masowe ćwiczenie przy użyciu skrzydło-podobnych rekwizytów, 

tworzących barwne wzory.   

Poranna sesja spotkania sportowego 2015 skończyła się wraz z Arati o godz. 

10.10. 

Wieczorna część mityngu sportowo-kulturalnego  

Wojsku małych Hanumanów z angielskiej szkoły średniej im. Iśwarammy z 

Prasanthi  Nilajam przypadła kolej na powitanie Bhagawana na stadionie podczas 

wieczornej części dorocznego spotkania sportowo-kulturalnego 2015. Samochodowi 

z portretem Bhagawana towarzyszyła w drodze do Śanthi Wediki orkiestra dęta z 

miasteczka uniwersyteckiego Instytutu. 
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Hanumanki przedstawiły pokaz „Droga do anandy”. Dzieci zatańczyły sprawnie, 

wykonując zsynchronizowane ruchy taneczne. Nauka Bhagawana: „Bend the body, 

mend the senses and end the mind” (Zginaj swoje ciało, naprawiaj swe zmysły i 

wyzwól się spod władzy umysłu) została pięknie zatańczona przez tych maluchów.   

Następnie uczniowie ze szkoły podstawowej Śri Sathya Sai dali serię występów, 

które objęły m.in. kolorowe sceny taneczne, gimnastykę, taniec z wstążkami, z 

dzbanami na głowach, pokaz świetlny oraz wspaniałą pieśń na zakończenie.  

Występ ten ukazał niestrudzone wysiłki, jakie nauczyciele i uczniowie/studenci 

włożyli, aby dopasować rekwizyty, ubiory, figury, etiudy taneczne i muzykę. Był to 

wyróżniający się występ.   

Kontynuując występy poranne studenci z męskich miasteczek uniwersyteckich 

wraz z młodszymi od nich uczniami z wyższej szkoły średniej Śri Sathya Sai 

zapewnili godzinę rozrywki, która objęła taniec dandia z Gudżaratu, taniec bhangra 

z Pendżabu i taniec Panduranga Witthali z Maharasztry.  

Potem nastąpiły pokazy gimnastyczne, pokaz sztuk walki: tai chi, karate, karate z 

kijami oraz nunczaku i doskonałe przedstawienie  taneczne na tematy narodowe 

poświęcone ojczyźnie - Bharatowi.   

Gdy słońce zaszło za zachodnim widnokręgiem, a stadion spowiła ciemność, 

studenci/uczniowie dali olśniewający występ z wykorzystaniem świecących diod, 

przyszytych do ubrań. Robili wspaniałe figury, zarówno na ziemi, jak i w 

powietrzu, używając lin bungee.  

Zakończeniem tego jednego z najbarwniejszych spotkań kulturalno-sportowych, 

jakie miały miejsce na stadionie Hill View był o godzinie 7.20 wieczorem 

olśniewający pokaz ogni sztucznych, po którym odbyło się Arati. 

Muzyczna uczta w wykonaniu orkiestry dętej z Brindawanu   

Wieczorem 12 stycznia orkiestra dęta z miasteczka uniwersyteckiego Instytutu w 

Brindawanie podjęła bhaktów zachwycającą ucztą muzyczną w Sai Kulwant. Ów 

błyskotliwy występ zaczął się zachodnim utworem „Limbo Rock”, po którym 

popłynął utwór mówiący o pięknie i wspaniałości Brindawnu - siedziby Pana w 

bengalurskim Whitefield. Potem bhaktowie zostali obdarowani paroma 

bhadźanami z Prasanthi, zanim występ zakończył się odświeżającym utworem 

zachodnim.   

Występ studentek z Anantapur  

Studentki z miasteczka uniwersyteckiego w Anantapur dały wieczorem 13 

stycznia radosny występ muzyczno-wizualny przedstawiający jedność różnych 

wiar. Scenki urozmaicone materiałami ilustracyjnymi z różnych religii zaczęły się 

nieśmiertelnym utworem Adi Śankary „Ćidananda Rupa Siwoham Siwoham” 

(jestem ucieleśnieniem błogosławionego Siwy). Prezentacja nauk innych religii: 

islamu, chrześcijaństwa, buddyzmu, zoroastrianizmu, sikhizmu, judaizmu, dżinizmu 

i sufizmu była wspierana na centralnej scenie przez studentki w barwnych strojach, 
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właściwych dla danej religii, śpiewające pieśni i hymny. Punktem kulminacyjnym 

występu była projekcja „Religii miłości” Bhagawana, co podkreśliło jedność 

wszystkich wiar i boskość człowieka. Modlitwa „Om Tat Sat Śri Narajana Tu” oraz 

pieśń „Majtrim Bhadźata”, zaśpiewana przez M.S. Subbulakszmi, zachwyciły 

słuchaczy. Ogólnie, występ pięknie podkreślił to, że choć różne religie różnie mówią 

o Bogu, zakończeniem wszystkich religii jest doskonalenie czystej, bezinteresownej 

miłości i ćwiczenie się w niej.   

Uroczystość pożegnalna 

Uroczystość pożegnalna dorocznego spotkania sportowo-kulturalnego 2015, 

połączona z rozdaniem nagród, odbyła się 14 lutego 2015. Przy udekorowanym 

samadhi Bhagawana wzniesiono podwyższenie, na którym postawiono piękne 

krzesło dla Boskiego Rektora Instytutu. Na podwyższeniu były wystawione 

połyskujące trofea, puchary i nagrody.   

Uroczystości poranne rozpoczął wielki, uroczysty pochód orkiestry dętej 

miasteczka uniwersyteckiego Prasanthi  Nilajam z Mandiru Jadźur do hali Sai 

Kulwant, któremu towarzyszyły drużyny niosące flagi i śpiewające Wedy. Na 

początek Śri Sandźaj Sahni, kierownik miasteczka uniwersyteckiego w Brindawan 

naświetlił znaczenie święta Makara Sankranti. Śri Sahni podkreślił też temat 

tegorocznego spotkania: „Biel i Pomarańcz”. Potem odbyły się przemówienia 4 

studentów, którzy mówili o tym, jak Bhagawan jest zawsze obecnym 

przewodnikiem i obrońcą w czasie ćwiczeń i podczas wydarzeń.  

Na uroczystości rozdania nagród, jaka nastąpiła później, trofea Boskiego Rektora 

zostały wręczone instytucjom - szkole podstawowej Śri Sathya Sai, angielskiej 

szkole średniej Iśwarammy, wyższej szkole średniej Śri Sathya Sai, wyższej uczelni 

pielęgniarstwa i pokrewnych nauk zdrowotnych, wyższej uczelni muzycznej Śri 

Sathya Sai oraz czterem miasteczkom uniwersyteckim Instytutu Wyższej Wiedzy Śri 

Sathya Sai, z Anantapur, Muddenahalli, Brindawan i Prasanthi Nilajam. Później 

wręczono nagrody zwycięzcom dyscyplin indywidualnych.  

Potem odtworzono przez urządzenia nagłaśniające Boskie Orędzie Bhagawana. 

Bhagawan poruszył w orędziu znaczenie święta Sankranti i wezwał 

uczniów/studentów do rozwijania charakteru i do oddania dla Boga oraz unikania 

mówienia źle o innych, co, jak powiedział, jest wielkim grzechem. Orędzie 

zakończył bhadźanem Prema mudhita manase kaho. Następnie odbyły się 

bhadźany, z przerywnikiem w postaci występu orkiestry dętej studentów.   

Przedstawienie Śri Sathya Sai Awatara Rahasja  

Doroczne spotkanie sportowo-kulturalne zakończyło przedstawienie teatralne 

pod nazwą „Śri Sathya Sai Awatara Rahasja” (tajemnica wcielenia Sai). Opisywało 

ono podróż życia, gmatwaną przez wewnętrznych wrogów, i to, jak Wszechmocny 

schodzi od czasu do czasu, aby pomóc zniszczyć tych wewnętrznych wrogów. 

Posługując się przenośnią walki o sprawiedliwość, toczonej przez pewnego 

prawnika w najwyższym królewskim sądzie Wszechmogącego, przedstawienie 
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podkreśliło poprzez różne zdarzenia wznoszenie się człowieka do Boga, do miejsca, 

gdzie się mówi „Jestem, który jestem”. Obrazując tę głęboką prawdę, sceny 

przechodziły od czasów Ramy do czasów Kriszny i później, ukazując sedno 

podstawowej prawdy, że kosmiczne stworzenie jest Jego Wiśwarupą [ciałem] i że 

jedynie On zstępuje w niezliczonych postaciach po to, aby pomagać człowiekowi 

wznosić się do tej najwyższej rzeczywistości.    

Uroczystość zakończyła się zbiorową pieśnią śpiewaną z miłością dla 

ukochanego Bhagawana.   

 

 

 Z naszych archiwów 

 

Bóg zapewnił wszystko dla dobra człowieka na tym świecie. Jest jednak jeden 

warunek, który musi być przestrzegany. Skutki waszych czynów będą zgodne z ich 

naturą - dobre albo złe. Ludzie chcą dziś zbierać owoce dobrych czynów bez ich 

wykonywania. Jest to niemożliwe. Nie mogą również uciec od skutków swoich 

złych czynów. Bóg jest jedynie świadkiem. 

 Idźcie ścieżką dobroci 

Przynajmniej od teraz rozwijajcie dobre myśli, dokonujcie dobrych czynów i 

odkupcie swoje życie. Musicie rozpocząć od karma margi (ścieżki czynu), a skończyć 

na dźniana mardze (ścieżce wiedzy). Pomiędzy nimi jest upasana marga (ścieżka 

oddawania czci). Oto ścieżka, którą powinniście podążać dzisiaj. W tym celu 

musicie być przeświadczeni, iż Bóg jest wszechobecny. Kiedy będziecie mieli to 

przekonanie,  nie będziecie oddawać się kłamstwu ani oszukiwać; nie będziecie lżyć 

innych ani wyrządzać im krzywdy i uzyskacie wszelkie cnoty. Oto cel 

przestrzegania Śiwaratri  jako świętej nocy. To nocne czuwanie powinno się 

poświęcać w całości na kontemplację Boga.   

Rozwijajcie silną wiarę w to, że Bóg jest w was i jesteście boscy. Miłość jest 

Bogiem, a Bóg to miłość. Żyjcie w miłości i całe swoje życie uczyńcie sagą miłości. 

Wszyscy są ucieleśnieniami Boskiego Ducha. Jednak z powodu pogrążenia się w 

doczesnych pożądaniach, wiodą ziemskie istnienie. We wszystkich swoich 

działaniach doświadczajcie Boskości. Przy oddawaniu czci Bogu nie czyńcie różnic 

pomiędzy jednym imieniem czy postacią, a innym. Wszystkie imiona - Rama, 

Kriszna, Gowinda są boskie. Niektórzy fanatycy wielbiący imię Wisznu nie będą w 
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ogóle chcieli wymówić, ani nawet usłyszeć imienia Śiwa. Zaniechajcie takiej 

postawy. Cały wszechświat musicie uważać za ucieleśnienie Boskości.  

  Doświadczajcie boskiej świadomości podczas Śiwaratri 

 Oddawać cześć jednemu imieniu, a  urągać drugiemu - to nie jest prawdziwe 

oddanie. Wielu bhaktów ma dzisiaj  ciasne umysły i sekciarskie podejście. Są tacy, 

co chodzą tu i tam, wychwalając imię Ramy i w imieniu Ramy zbierają pieniądze. 

Nie należy okazywać litości takiej komercjalizacji boskiego imienia. Takim 

kaznodziejom nie nadstawiajcie ucha. Rozpoznajcie, że Boskość mieszka we 

wszystkich istotach. Kochajcie wszystkich. Uświadomcie sobie, że istota boskich 

imion jest taka sama. Śpiewajcie w tym duchu imię Pana. Kiedy w ten sposób 

będziecie wykonywać bhadźany, zdacie sobie sprawę z jedności całej ludzkości. 

Podczas zbiorowego śpiewu wszyscy mają poczucie jedności.   

Śiwaratri  jest pomyślną  nocą. Tej nocy, 15 spośród 16 aspektów człowieka jest 

połączonych z jego boskością. Pozostaje jeden aspekt. Jest to dogodny i łatwy czas 

na zaznawanie Boskości. Jeśli przynajmniej w tę jedną noc panuje się nad swymi 

zmysłami, człowiek musi doświadczyć Boskości. Jeśli w tę noc trzyma się złe myśli 

z dala, a umysł skupia na imieniu Pana, dozna się świadomości Boskości. Jeśli 

podczas tej nocy człowiek panuje nad wszystkimi zmysłami, a umysł w pełni 

skupia na Najwyższym, to uczestniczy w dźagaranie (duchowym czuwaniu). Jeżeli 

chociażby jeden człowiek na milion prowadzi takie czuwanie, to wystarczy. Dążcie 

do zachowania  w ową noc takiego czystego, świętego i boskiego czuwania i 

zaznajcie boskiej błogości.   

– Wybrane z orędzi Bhagawana wygłoszonych podczas Śiwarathri. 

 

 

 

 

Blask boskiej chwały 

 

 6 stycznia 1963 roku Swami przyjechał do  mandiru Guindy (w Chennai) i 

był świadkiem abhiśekam (uroczystej kąpieli) posągu Śirdi Sai, gdyż był to dzień 
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Wajkuntha Ekadasi. Wyjeżdżając, powiedział mi, żebym udała się do Alwarpet i 

dołączyła do bhaktów, którzy będą jechali wraz ze Swamim  do Mahabalipuram. 

Gdy tam dotarłam, sznur samochodów Swamiego już odjechał! Powróciłam z 

wielkim rozczarowaniem do Guindy.  

Nazajutrz (7 stycznia 1963), w drodze na wyższą uczelnię, udałam się na darszan 

Swamiego. Swami pokazał mi na srebrnym talerzu dwa srebrne posążki - Pana 

Wisznu i Pana Kriszny - wysokie na około 15 cm i sprawdził mnie, prosząc żebym 

wzięła ten, który mi się podoba. Powiedział, że zostały przejawione w 

Mahabalipuram poprzedniego dnia. W 1962 roku, kiedy wyjechałam z domu, 

straciłam wszystkie swe rzeczy, włącznie z posągami Pana Wenkateswary i 

innymi, danymi przez Swamiego. Gdy powiadomiłam o tym smutnym zdarzeniu, 

Swami rzekł: „Dlaczego jesteś przywiązana do postaci i zdjęć, które ulegną 

zniszczeniu? Przywiązuj się do Niezniszczalnego. Idź ponad postać, do 

Bezpostaciowego.”  Powtórzyłam więc tę poradę, a On powiedział natychmiast, że 

mnie sprawdzał! Poczułam szczęście, że zdałam jeden sprawdzian Swamiego.  

 Wziął pięknie rzeźbioną, małą amrita kalaśę ze złota (dzban zawierający 

ambrozję) i maleńką złotą łyżką - ze srebrnego talerza dał mi amritę (stworzoną 

poprzedniego dnia w Mahabalipuram). Jego ogromna miłość wywołała łzy w 

moich oczach!  

– Wybrane z „Lokanatha Sai” pióra M.L. Lili. 

 

 

 

Madhuri Naganand 

 

Dając rzadki dar Dewagiriammie, Pan Śiwa powiedział: „Ammo, przyszedłem tu, 

żeby poddać cię sprawdzianowi, a Dewi Parwati odpowiedziała na Twoją modlitwę. 

Oboje jesteśmy zadowoleni z twojego oddania. Zapewniam cię, że urodzę się jako 

twój drugi syn”. Gdy tylko Pan Śiwa wypowiedział to dobrodziejstwo, oboje 

zniknęli.   

Śri Śirdi Sai i Jego lile są już do tej pory znane światu. Zadaje się wiele pytań 

odnośnie tego, kiedy się urodził, kim byli jego rodzice i skąd przyszedł. Wiemy też, 

że kiedy Śirdi  Baba porzucił swą ziemską powłokę, powiedział obecnym wówczas 

swoim bhaktom, którzy byli mu bardzo bliscy i drodzy, że po tym, jak porzuci swą 
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postać w Śirdi, narodzi się po ośmiu latach w stanie Andhra Pradesh. I jego 

zapowiedź spełniła się - po ośmiu latach ponownie wcielił się jako Sathya Sai 

Baba.   

Przy wielu okazjach Bhagawan Śri Sathya Sai z Puttaparthi mówił o swojej Śirdi 

Swarupie (postaci). Dał dowód swoich poprzednich narodzin, a ludzie doświadczają 

Jego istnienia w obu tych postaciach.   

 Wyjątkowy dar Śiwy i Parwati 

Dowiadujemy się, że Śirdi Baba pojawił się w Śirdi w wieku 16 lat w 1854 roku. 

Tak więc awatar z Śirdi urodził się w roku 1838. Jego rodzice - Gangabhawadja i 

Dewagiriamma byli szlachetną i kochającą Boga parą małżeńską. Byli braminami 

nojogi z gotry (rodu) Bharadwadży, w wiosce o nazwie Pathri w okręgu 

Ahmednagar stanu Maharasztra. Była to bardzo mała wieś. Dewagiriamma była 

bardzo oddana Bogini Parwati, zawsze oddając Jej cześć i zawsze pochłonięta 

boskimi myślami. Gangabhawadja zawsze oddawał cześć Iśwarze (Siwie). Byli 

bogaci, ale nie mieli dzieci. Oboje oddawali się żarliwym modlitwom do swego 

Iszta Dewata (wybranego bóstwa), aby pobłogosławił ich dzieckiem.   

Było to w czternasty dzień śukla pakśa (jasnych dwóch tygodni miesiąca 

księżycowego aśada). Późnym wieczorem owego dnia powiadomiono 

Gangabhawadję, że rzeka Godawari wzbiera i mieszkańcy wsi potrzebują jego 

pomocy. Nie tracąc więc czasu zebrał kilku ludzi ze wsi, żeby pomóc potrzebującym 

przeprawić się łodzią przez rzekę do bezpieczniejszego miejsca. Powiedział żonie, że 

wróci do domu późno.   

Dewagiriamma była sama w domu, czekając na powrót męża. Po jakimś czasie 

usłyszała pukanie do drzwi. Myśląc, iż mąż wrócił, pobiegła i otwarła drzwi. 

Zaskoczona zobaczyła nieznajomego starca. Starzec rzekł: „Ammo, jestem bardzo 

głodny. Czy możesz dać mi coś do zjedzenia? Proszę”.  

Owo troskliwe i kochające małżeństwo miało w naturze pomoc, szacunek i 

służenie każdemu, kto przyszedł na ich próg. Pomyślała, że tą część jedzenia, która 

była przeznaczona dla męża, zachowa dla niego, a starcowi ofiaruje swoją część 

jedzenia. Podała mu jedzenie na liściu zgodnie z tradycją. Powiedziała mu, żeby 

odpoczął na ganku ich domu i zamknęła drzwi od środka na zasuwę. Ale po pięciu 

minutach starzec zastukał do drzwi ponownie. Rzekł: „Ammo, jestem bardzo 

zmęczony i nogi mnie bolą; nie jestem w stanie spać. Czy jakaś kobieta może 

pomasować mi nogi?”. 

 Dewagiriamma doznała wstrząsu, słysząc tę dziwną prośbę. Zastanawiała się 

intensywnie czy sprawdza ją Bogini Parwati.  Poszła do swego pokoju pudży i 

pomodliła się: 

- O Matko wszechświata, dlaczego sprawdzasz mnie w ten sposób? Musisz 

pomóc mi przejść pomyślnie ten sprawdzian. 

 Ponieważ w domu nie było nikogo, wyszła przez tylne drzwi, aby poprosić o 

pomoc inną kobietę ze wsi, gdyż było parę kobiet, które wykonywały tego rodzaju 
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pracę. Poszła do paru domów przedstawiając prośbę owego dziwnego starca. 

Ofiarowała też piękną zapłatę w zamian za tę usługę. Wszystkie jednak 

powiedziały, że są zajęte i nie mają czasu.    

Dewagiriamma zasmuciła się bardzo i powróciła do domu. Zamknęła drzwi i 

zaczęła żarliwie modlić się z czystym sercem do Matki Parwati o to, żeby starzec nie 

poczuł się zawiedziony, gdyż jej obowiązkiem było spełnić jego pragnienie. 

Wszakże będąc mężatką miała obowiązek służyć swojemu mężowi. Była w wielkiej 

rozpaczy. Wkrótce usłyszała, że ktoś puka do tylnych drzwi jej domu. Otwarłszy 

drzwi, zobaczyła tam kobietę. Kobieta ta powiedziała: 

- Ammo, wołałaś mnie wieczorem, ale nie mogłam przyjść, bo byłam zajęta. Ale 

teraz mogę zrobić, cokolwiek dasz mi do wykonania, bo mam czas.  

Człowiek powinien zdać sobie sprawę z siły modlitwy i nagrody, jaką niesie. 

Dewagiriamma była bardzo szczęśliwa, że Bogini Parwati wysłuchała jej modlitwy. 

Zaprowadziła tę kobietę do drzwi wejściowych domu i poprosiła, aby spełniła 

pragnienie starca masując bolące go stopy. Z wielką ulgą zamknęła drzwi. 

Starzec i kobieta spojrzeli na siebie i uśmiechnęli się, gdyż starzec był samym 

Panem Iśwarą, a kobieta Matką Parwati. Ponownie zastukali do drzwi. 

Dewagiriamma otworzyła drzwi i ujrzała na progu Pana Iśwarę i Matkę Parwati w 

ich prawdziwych postaciach. Nie mogła zapanować nad sobą. Z wielką radością i 

czcią upadła Boskiej Parze do stóp. Bogini Parwati rzekła: 

- Jestem zadowolona z twojego oddania. Dzisiaj dam ci dar: będziesz miała syna, 

który przedłuży twój ród oraz córkę, tak abyś otrzymała punjam (zasługę) 

kanjadana (wydania córki za mąż). 

Pan Śiwa, dając Dewagiriammie rzadki dar, rzekł: 

- Ammo, przyszedłem tu, żeby cię poddać sprawdzianowi, a Dewi Parwati 

wysłuchała twej modlitwy. Oboje jesteśmy zadowoleni z twojego oddania. 

Zapewniam cię, że urodzę się jako twój drugi syn.  

Gdy tylko Pan Śiwa wypowiedział te słowa, oboje zniknęli.  

Inkarnacja Sai Baby z Śirdi   

Kiedy mąż wrócił do domu, Dewagiriamma opowiedziała mu o swoim boskim 

przeżyciu. Powiedziała: 

- W nocy pojawili się przede mną zarówno Pan Iśwara, jak i Dewi Parwati; 

widziałam ich, rozmawiałam z nimi, dostąpiłam ich darszanu (widzenia), sparszanu 

(dotyku) i sambhaszanu (rozmowy z Nimi).  

Gangabhawadja zbył to wszystko mówiąc, że musiała mieć jakiś sen. Jak 

mogliby przejawić się Dewi Parwati i Pan Parameśwara?! Potem chciał wiedzieć, 

jaki dali dar, ale nie zdołał w to uwierzyć. Pan może przyjąć dowolną postać, ale 

ludzie Go nie rozpoznają. Gangabhawadja miał w sobie oddanie, ale uległ 

swojemu ego i złudzeniu. Pomyślał, że wielcy riszi wykonują surowy tapas 
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(pokutę), ale nie mogą dostąpić darszanu Pana i Dewi. Jak to możliwe, że przejawili 

się oni przed zwykłą kobietą? Chociaż starała się, jak tylko mogła, aby go 

przekonać, nie uwierzył jej.   

Czas płynął; Dewagiriamma urodziła dziewczynkę i chłopca. Teraz 

Gangabhawadja zaczął wierzyć w przeżycia swojej żony. Z biegiem czasu żona 

poczęła ponownie. W dziewiątym miesiącu jej ciąży, Gangabhawadja poczuł 

obojętność wobec wszystkiego w życiu. Powiedział żonie: 

- Pan Iśwara i Dewi Parwati dali ci swój boski darszan, ale ja nie mam szczęścia. 

Zostawiam grihastaśramę (życie rodzinne) i odchodzę do lasu.  

I w rozpaczy odszedł z domu. Dewagiriamma była wstrząśnięta, jednak nie 

mogła go zatrzymać. Zostawiła dzieci u zaufanych sąsiadów i poszła na 

poszukiwanie męża. Zanim zdołała dołączyć do niego, dostała się bólów 

porodowych i urodziła chłopczyka. Trzymając niemowlę w ręku, Dewagiriamma 

była w rozterce, czy zająć się noworodkiem, czy iść na poszukiwania męża jako 

sumienna żona. Wybrała tę drugą drogę. Owinęła niemowlę w tkaninę, zostawiła 

je w bezpiecznym miejscu i odeszła, by odnaleźć męża.  

Pewien pobożny, muzułmański sufi-fakir z żoną, którzy przejeżdżali obok, 

posłyszeli płacz tego niemowlęcia. Widząc opuszczonego noworodka, przy którym 

nie ma nikogo, kto by się nim zajmował, postanowili zabrać niemowlę do domu, 

nie mieli bowiem dzieci. Wychowali dziecko jako swoje własne. Kiedy dziecko 

urosło, zauważyli, że potrafi szczegółowo mówić o religijnych pismach świętych. 

Zdali sobie sprawę z jego boskiej istoty i stwierdzili, że nie jest zwykłym dzieckiem.   

W pustelni mędrca Wenkusy 

Kiedy chłopiec dorósł, zaczął odwiedzać świątynie i meczety. Chodził do 

hinduskich świątyń i głosił wiersze z Koranu w meczetach i głosił Bhagawadgitę 

oraz inne święte pisma religijne, oświadczając: „Sabka Malik Ek” (Jest tylko jeden 

Pan - Bóg). Ludzie w wiosce byli zaniepokojeni tym dziwnym zachowaniem 

chłopca. Kiedy próbowali go powstrzymać, uciszał ich swymi błyskotliwymi 

odpowiedziami i argumentami, które zbijały ich z tropu. W międzyczasie fakir 

umarł na serce. Potem ludzie ze wsi poskarżyli się matce Baby na jego złe 

zachowanie. Ta znużyła się skargami napływającymi co drugi dzień. Czując, że jest 

jej ciężko załatwić te skargi, postanowiła zostawić Babę w gurukuli i zabrać go do 

pustelni mędrca Wenkusy. Kiedy przybyli do pustelni owego mędrca, uczył właśnie 

swych uczniów Surja Namaskaram i Aditja Hridajam (modlitw do boga słońca).   

Gdy zajęcia te się skończyły, Baba i jego matka ofiarowali mędrcowi swe 

pozdrowienia. Gdy tylko mędrzec zobaczył Babę, pospieszył ku niemu ze złożonymi 

dłońmi, aby go przyjąć i powitać, mówiąc, że na niego czekał. Powiedział matce, że 

to nie jest zwykłe dziecko. Matka potwierdziła to, co powiedział mędrzec i wyraziła 

życzenie pozostawienia Baby pod jego opieką. Mędrzec zapewnił ją, iż zatroszczy 

się o dziecko i może ona zostawić je w jego pustelni. Matka opuściła pustelnię, 

poradziwszy Babie, aby był zawsze posłuszny swemu guru.  
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Nazajutrz rano uczniowie powtarzali naukę  Surja Namaskaram, której nauczył 

ich poprzedniego dnia mędrzec. Ale śpiewali te śloki (wiersze) błędnie, podczas gdy 

młody Baba wypowiadał wszystkie wiersze bez błędu. Mędrzec Wenkusa był 

bardzo zadowolony i spytał Babę, gdzie się tego nauczył. Baba odpowiedział, że 

słyszał, po przybyciu do aszramu, jak mędrzec uczy swoich uczniów. Mędrzec 

Wenkusa poprosił pozostałych uczniów, aby naśladowali Babę.  Ponieważ mędrzec 

rozwinął w sobie szczególną miłość do Baby, który dał mu zaszczyt zajmowania się 

jego osobistymi potrzebami, inni uczniowie stali się o niego zazdrośni. 

Kiedy więź miłości pomiędzy mędrcem i Babą pogłębiała się, coraz bardziej rosła 

zazdrość innych uczniów w stosunku do Baby. Znając ich uczucia, mędrzec doradził, 

aby poniechali zazdrości i nienawiści do swego kolegi. Byli jednak głusi na radę 

guru. Pewnego dnia, kiedy guru poszedł spać, chłopcy wszczęli kłótnię z Babą. 

Podczas tej kłótni, która nastąpiła, jeden z uczniów rzucił w Babę cegłą, która 

uderzyła go w czoło. Kiedy Baba upadł, krwawiąc obficie z czoła, chłopcy uciekli. 

Mędrzec wyszedł i zobaczył krwawiącego Babę. Położył jego głowę na swoich 

kolanach, wytarł mu krew z czoła i wziąwszy białą tkaninę, obwiązał mu ją wokół 

głowy (tak jak potem Baba zawsze ją nosił).  

Baba w Śirdi 

Po zdarzeniu tym Baba zabrał ze sobą tę cegłę i opuścił aszram. Kiedy Baba 

wędrował po lesie, spotkał muzułmanina, który szukał swojej zagubionej klaczy. 

Nazywał się  Ćand Patil. Baba powiedział mu, że znajdzie ją w takim a takim 

miejscu. Znalazłszy klacz, Ćand Patil przyszedł, żeby podziękować Babie. Na widok 

Baby, Ćand Patil nie mógł znieść jasności i promienności, bijącej z twarzy Baby. 

Zdał sobie sprawę z boskości Baby i i zaprosił go na ślub, w jego rodzinie, w małej 

wiosce o nazwie Dhup Gaon (obecnie zwanej Dhup Kheda). Baba chętnie poszedł z 

Ćand Patilem. Towarzyszył też gronu weselnemu, które udało się do Śirdi. 

Przybywszy do Śirdi, Baba poszedł ku świątyni Khandoby na skraju Śirdi. 

Ujrzawszy Babę, kapłan światyni imieniem Mhalsapati powitał go, zwracając się 

doń: „Ja Sai”, co znaczy „Przyjdź, Sai”. Baba z wielką miłością spytał 

Mhalsapatiego, dlaczego nazywa go tym imieniem. Mhalsapati odparł, że 

wypowiedział te słowa bezwiednie, gdyż Pan Khandoba natchnął go, żeby zwrócił 

się do niego: „Sai Baba”. „Sai znaczy matka, a Baba znaczy ojciec.   

Mieszkańcami wsi, którzy pierwsi rozpoznali boskość Baby po jego przybyciu do 

Śirdi, byli Mhalsapati, Baidźabai, Kote Patil, Madhawrao Deśpande i kilku innych. 

Po trwającej przez jakiś czas wędrówce po lesie, Baba przeniósł się, na prośbę tych 

mieszkańców wsi do będącego w opłakanym stanie meczetu. Nazywał ten meczet 

Dwarakamaji i mieszkał tam do końca swych dni.  

Porzucił swoją ziemską powłokę 18 października 1918 roku. Ten dzień hindusi 

obchodzą jako Widźaja Dasami, a muzułmanie jako Muharram.   

– Autorka, Madhuri Naganand, jest członkinią rady zarządzającej Sri Sathya Sai Easwaramma 

Women’s Welfare Trust, w Prasanthi Nilajam. 
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Poruszający duszę koncert muzyki karnatyjskiej   

28 grudnia 2014 roku znana pieśniarka, Sai Swarupa Ijer z Hajdarabadu 

wykonała koncert muzyki karnatyjskiej, zawierający pieśni nabożne, ułożone dla 

Bhagawana. Rozpocząwszy występ sankirtanem „Ćitrawathi nadi tirana” (na 

brzegach Ćitrawati) o godzinie 5:00 po południu, śpiewaczka wykonała następnie 

utwór o Matce Iśwarammie „Mana Sajiswarku dźanminću” (Iśwaramma urodziła 

Sai), a po nim parę utworów w różnych ragach, zamykając koncert pieśnią 

mangalam „Dźaja mangalam subha mangalam” (wszystko co pomyślne dla Sai).  

Następnie odbyły się bhadźany, zakończone [odtworzoną z nagrania] pieśnią 

„Hari bhadźan bina”, śpiewaną przez Bhagawana.  

SPOTKANIE ABSOLWENTÓW 2015 

Absolwenci wyższej uczelni muzycznej Sathya Sai Mirpuri, szkoły podstawowej 

Śri Sathya Sai i Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai przybyli ze wszystkich 
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części świata do Prasanthi  Nilajam, aby wyrazić wdzięczność Bhagawanowi, który 

z troską ukształtował im życie, nadzorując to osobiście, gdy dorastali. 

Przedstawiając swoje nostalgiczne wspomnienia o miłości Bhagawana, wdzięczni 

wychowankowie złożyli Bhagawanowi hołd - przemówieniami, występami 

muzycznymi i kulturalnymi w dniach od 30.XII.2014 do 1.I.2015.  

Śri Sathya Sai Sangita Wibhawari 

Jako pierwsi złożyli hołdy Bhagawanowi wychowankowie Wyższej Uczelni 

Muzycznej Sathya Sai Mirpuri z Prasanthi  Nilajam. Rozpocząwszy swój występ z 

muzyką instrumentalną o nazwie „Śri Sathya Sai Sangita Wibhawari” (Hołd 

muzyczny dla Sathya Sai) o  godzinie 5:00 po południu 30 grudnia 2014 roku, 

wychowankowie ci oczarowali przez blisko godzinę słuchaczy w Sai Kulwant swym 

wykonaniem karnatyjskich utworów muzycznych dawnych mistrzów oraz 

lubianych pieśni nabożnych, w tym bhadźanu Miry „Pajo dźi mein to rama ratan 

dhan pajo” (Dotarłam do klejnotu boskiego imienia). 

Nowatorskie przedstawienie wychowanków szkoły podstawowej    

Wychowankowie szkoły podstawowej Śri Sathya Sai złożyli hołd Bhagawanowi 

31 grudnia 2014 roku. Początkiem tej uroczystości było przemówienie 

Bharatilakszmi, byłej nauczycielki szkoły podstawowej i zdobywczyni nagrody 

nauczycielskiej. Składając żarliwy hołd Bhagawanowi, mówczyni ta opowiedziała o 

swej ciekawej drodze do Swamiego i wyprowadziła wniosek, że „Sai jest 

wszystkim”, który był tematem Spotkania Wychowanków 2015.   

Po tym nastąpiły trzy krótkie scenki teatralne obrazujące następujące tematy: 

skuteczność śpiewania Wed i ich powszechne zastosowanie, ważność panowania 

nad zmysłami i znaczenie bezinteresownej służby, samopoświęcenie oraz poddanie 

się Bogu.  

Końcową częścią uroczystości było bardzo nowatorskie przedstawienie 

Ramajany. Kiedy przy pomocy popularnej pieśni telugu snuto opowieść 

Ramajany, zobrazowano ją na ekranie pięknymi scenami oraz orędziami 

Bhagawana o niej. 

Występ zakończył się zapewnieniem, że szkoła podstawowa Bhagawana 

zapewnia wykształcenie oparte na wartościach ludzkich pod Jego bezpośrednim 

kierownictwem, tak jak przedstawiony w Ramajanie system gurukul.  

Muzyczne występy studentów i wychowanków Instytutu   

Dzień Nowego Roku 2015 miał w tym roku znaczenie szczególne, ponieważ 

zbiegł się ze świętym dniem Waikuntha Ekadasi, podczas którego wierzy się, że 

otworem stoją drzwi nieba. W ów pomyślny poranek złożono Bhagawanowi, z 

głębokim oddaniem, dwie ofiary muzyczne. Pierwszą z nich była symfonia 

muzyczna w wykonaniu orkiestry dętej Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai. 

Złożyła się na nią m.in. mieszanka klasycznych utworów instrumentalnych, w tym 

słynne „Where do I begin?”.Po tym nastąpiła błyskotliwa ofiara z muzyki 

instrumentalnej, z jaką wystąpili wychowankowie Instytutu, posługując się 
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głównie fletem, saksofonem, tablą i mridangą. Wychowankowie ci ofiarowali 

wieniec pieśni, w tym melodie bhadźanowe, muzykę fuzyjną i jeden utwór 

Thjagaradży.   

Występ i pokaz filmowy absolwentów Instytutu   

Spotkanie wieczorne rozpoczął o godzinie 5:00 po południu uroczysty pochód 

wychowanków, trzymających proporce, a towarzyszących palankinowi Bhagawana. 

Potem zespół wychowanków złożył ofiarę muzyczną. Rozpocząwszy występ stotrą 

(wierszem) poświęconą Panu Śiwie, wychowankowie wykonywali następnie 

melodie bhadźanowe, kończąc bhadźanem „Bolo Narajana dźai dźai Witthala” 

(pozdrowienia dla Pana Witthali, wcielenia Pana Narajany). Po tym odbył się 

wyjątkowy pokaz wideo. Pokaz ten - starego materiału filmowego, połączonego z 

komentarzem i migawkami z orędzi Bhagawana, ukazywał lata kształtowania się 

Awatara Sathya Sai i Jego boskie lile w Starym Mandirze.   

Premabandham: przedstawienie teatralne 

Obrazując inspirującą opowieść o przemianie studenta, który zaczął studiować w 

Instytucie Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai, mieszkając w internacie, sztuka ta 

przedstawiała prawdziwe wydarzenia z życia w internacie. Student stał się w końcu 

wzorowy - dzięki pełnemu miłości kierownictwu Bhagawana. Opowieść o owej 

przemianie, wykładana przez Pana Narajanę Hanumanowi, Naradzie, 

Dźambawanowi i Ganeszy na tle Wajkunty [tj. Nieba], została przedstawiona z 

udziałem projekcji wideo, co czyniło ją tym bardziej wciągającą. W spektaklu 

wykonano też piękny taniec Siwy do melodii bhadźanu „Bho Śambho Śiwa 

Śambho Swajambho” (Pan Śiwa, który jest samo-narodzony).  

Na koniec wychowankowie zaśpiewali z głębi serc poświęconą Bhagawanowi, 

nieśmiertelną pieśń z Prasanthi  „Humko tumse pjaar kitna” (jakże bardzo Cię 

kochamy, Panie). 

OGÓLNOINDYJSKI ZJAZD WYCHOWANKÓW BAL WIKAS  

W dniach 3 i 4 stycznia 2015 Prasanthi Nilajam stało się miejscem 

Ogólnoindyjskiego Zjazdu Wychowanków Bal Wikas oraz III Grupy Uczniów Śri 

Sathya Sai. Z całych Indii przybyli uczniowie i guru [nauczyciele] Bal Wikas. 

Wydarzenia 3 stycznia 2015 

Uroczystości 3 stycznia rozpoczęły się o 4.50 po południu przejmującymi 

melodiami pieśni nabożnych, z jakimi wystąpił dziewczęcy zespół z Andhra Pradeś 

i chłopięcy z Alike (w stanie Karnataka). Następnie uczennice Bal Wikas ze stanu 

Odisza wykonały wedyjskie pieśni pochwalne. Później uczniowie Bal Wikas 

ofiarowali u lotosowych stóp Bhagawana wiązankę grupowych pieśni nabożnych.   

Przemówienie inauguracyjne wygłosił Śri Nimish Pandja, zastępca 

ogólnoindyjskiego przewodniczącego. Odnosząc się do Bal Wikas Śri Sathya Sai 

jako wyjątkowej instytucji na świecie, Śri Pandja wyraził wdzięczność 

Bhagawanowi, który zapoczątkował ten ruch, rozprzestrzeniający się teraz, jak 
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powiedział, we wszystkich częściach świata. Wyraził też uznanie dla poświęcenia 

guru [czyli nauczycieli] Bal Wikas, którzy kształtują tysiące dzieci i dają im nowy 

kierunek życia.   

Później trzech wychowanków Bal Wikas wygłosiło krótkie przemówienia na 

temat: „Moja droga do Bal Wikas Śri Sathya Sai”, opisując swą cudowną drogę 

samo-przemiany. Byli to: Pankadź Dwiwedi z Madhja Pradeś, który mówił w 

hindi, Pudźa Sengupta z Zachodniego Bengalu, która  mówiła po angielsku i 

Saurabha z Uttar Pradeś, która przemawiała w hindi. Po tych trzech 

przemówieniach przed zgromadzeniem wystąpił były uczeń Bal Wikas, a obecnie 

słynny lekarz z Puducherry, dr Sadasiwan, opowiadając szczegółowo o tym, jak Bal 

Wikas ukształtowało jego życie i przyniosło powodzenie w jego zawodzie.  

Po tych przemowach uroczyście ogłoszono wydanie książki o nazwie „Moja 

droga przez Bal Wikas Śri Sathya Sai”.  

Potem odbyła się uroczystość gratulacyjna, w której uczczono wychowanków 

Bal Wikas, pracujących w instytucjach Bhagawana w Prasanthi  Nilajam, 

Anantapur i Whitefield, za ich pełną poświęcenia służbę w Boskiej Misji 

Bhagawana.   

Następnie miały miejsce dwa znakomite koncerty muzyki nabożnej, jakie 

wykonali wychowankowie Bal Wikas z Kerali i Zachodniego Bengalu. 

Zakończeniem wydarzeń wieczornych stał się poruszający koncert muzyki nabożnej 

w wykonaniu byłej uczennicy Bal Wikas. Rozpocząwszy swój koncert muzyczny 

pieśnią suficką, śpiewaczka trzymała słuchaczy w urzeczeniu swym pięknym 

wykonaniem pieśni nabożnych; zakończyła zawsze lubianym utworem „Dama dam 

mast kalandar”. 

Wydarzenia 4 stycznia 2015 roku   

Program 4 stycznia 2015 roku, rozpoczął się o 8.20 rano zachwycającym 

występem orkiestrowym zespołu Bal Wikas z Alike, który zagrał melodie dwóch 

bhadźanów: „Akhanda dźjoti dźalao” (zapal wieczną lampę) oraz „Gowinda Kriszna 

dźai” (pozdrowienia dla Pana Gowindy). Potem do hali Sai Kulwant wszedł 

uroczysty pochód guru [tj. nauczycieli] Bal Wikas i kilku osobistości, niosący 

„Różdżkę przemiany”. Potem nastąpiła wspólna inwokacja do Matki Sai, a wszyscy 

uczniowie zaśpiewali pieśń inwokacyjną „Akhanda dźjoti dźalao”. Później 

uczennica Bal Wikas z Pune opowiedziała szczegółowo o znaczeniu „Różdżki 

przemiany” mówiąc: „Miłość Bhagawana jest czarodziejską różdżką, którą powinni 

trzymać uczniowie i studenci, aby przywrócić chwałę Bharatu”. Potem nastąpiła 

uroczystość składania przysięgi Bal Wikas przez kończących naukę uczniów. Gdy 

uczniowie na sali powstali, przysięgę odebrała od nich Kamala Pandja, zastępczyni 

narodowego koordynatora Bal Wikas. Później wystąpił z przemówieniem młody 

wychowanek z Bengaluru, Śri Awinaś Wasudew. Nawiązując do oświadczenia 

Bhagawana: ‘jeśli zrobisz ku Mnie jeden krok, Ja zrobię [ku tobie] sto’, mówca 

zauważył, iż Bal Wikas jest pierwszym krokiem w życiu uczniów Bal Wikas. 
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Z przemówieniem głównym wystąpił później Śri W. Sriniwasan, ogólnoindyjski 

przewodniczący Organizacji Sewy Śri Sathya Sai. Odnosząc się do Bal Wikas jako 

do zbroi ochronnej uczniów, znakomity mówca zauważył, że chroni ona dzieci przed 

wieloma pokusami świata. Edukacja Śri Sathya Sai - powiedział - jest dla życia, a 

nie dla zarobkowania. Dodał, że prawdziwe świadectwo zostanie przyznane tym 

uczniom przez samego Bhagawana.   

Następnie 22 wybitnym wychowankom wręczone zostały nagrody za celujące 

osiągnięcia. Dokonał tego Śri Śripad Naik, minister w rządzie Indii. Przemawiając 

na tę okoliczność, Śri Naik nawiązał do zadań dobroczynnych Organizacji Śri 

Sathya Sai i wezwał wszystkich do tego, aby poświęcili się Boskiej Misji 

Bhagawana, mającej odbudować społeczeństwo.   

Ów wielki zjazd wychowanków Bal Wikas i uczniów III grupy zakończyło o 

10:00 rano Arati, po krótkich bhadźanach i rozdaniu prasadam całemu 

zgromadzeniu uczniów/studentów i bhaktów.   

UDUCHOWIONA MUZYKA I TJAGARADŻA ARADHANA 

Rankiem 15 stycznia uczniowie/studenci różnych instytucji Prasanthi  Nilajam 

dali pełen uczuć koncert muzyki nabożnej. Zaśpiewali pięć pieśni: „Baaro 

Krisznaiah...” (Przyjdź, o Kriszno), „Dźag mein sundar hai do naam...” (Na tym 

świecie są dwa piękne imiona) „O Merej Sai Baba...” (Och, mój Panie Sai Babo), 

„Śaranam śaranam...” (O, Panie Sai, poddaję się Tobie) i „Sai Baba Sai Baba...” 

Bhadźany trwały dalej i zakończyły się pieśnią [z nagrania] „Bhadźa Gowindam”, 

wykonaną złotym głosem Bhagawana.   

Wieczorem studenci i nauczyciele Wyższej Uczelni Muzycznej Sai Mirpuri 

zapewnili muzyczną ucztę karnatyjską, złożoną z utworów słynnego kompozytora-

świętego, Thjagaradży.   

Rozpocząwszy i zakończywszy koncert dwoma utworami  z Panćaratna Kritis – 

„Dźagadananda karaka...” (Stwórca szczęścia na świecie) i „Endaro 

mahanubhawulu...” (Pozdrowienia dla wszystkich wielkich ludzi), artyści i osoby 

im akompaniujące oczarowali słuchaczy wykonaniem pieśni nabożnych oraz 

recitalem na instrumencie wina. Po koncercie bhadźany trwały dalej. Zakończyło je 

nagranie pieśni Bhagawana „Narajana Bhadźa Narajan...”, powtarzana chórem 

przez zgromadzonych.  

OBCHODY 14 LAT HOLISTYCZNEJ MEDICARE [opieki medycznej] 

Obchodząc 14-lecie otwarcia Instytutu Wyższych Nauk Medycznych Śri Sathya 

Sai w bengalurskim Whitefield, lekarze, osoby przeszkolone do pomagania 

lekarzom i pracownicy pomocniczy z tegoż Instytutu złożyli 18.I.2015 szczególną 

ofiarę  niewiarygodnej sadze wzorcowego  szpitala. Dr Swarna Bhardwadź, 

kierowniczka tego Instytutu wyraziła wdzięczność Bhagawanowi, który, jak rzekła, 

jest głównym źródłem natchnienia do przykładnej pracy, jaką wykonuje się w 

Instytucie. Potem odczytała najważniejsze punkty Dorocznego Sprawozdania za rok 

2014, ukazując widowiskowe osiągnięcia tego szpitala. Ponadto pouczające 
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przemówienia o wyjątkowości tego szpitala wygłosili: dr Dżosi, Śri Umeś Rao i 

pani Gita Umeś Rao, dr Kumaran i dr Zarina.   Uroczystość była urozmaicona 

pełnymi uczucia pieśniami.  

 

 

 

Z łaską Bhagawana Śri Sathya Sai Baby, w bengalurskim Whitefield 

odbędzie się Ati Rudra Maha Jadźnia. Przeprowadzona będzie dla 

pokoju i dobrobytu ludzkości, w dniach 1-12 marca w hali Sai Ramesz 

Krishan w aszramie w Brindawan. Jadźnia będzie wykonywana w 11 

homa kundam. Będzie w niej uczestniczyć 140 kapłanów - ritwików, 

biegłych w Wedach. 

Wszyscy są serdecznie zaproszeni do wzięcia udziału i szukania 

błogosławieństw Bhagawana. 

– Zarząd Śri Sathya Sai  Sadhana Trust 

 

 

 

  FIDŻI 

53 wolontariuszy z Australii i 8 wolontariuszy z Fidżi przeprowadziło na wyspie 

Wanua Lewu obóz medyczny. Miał miejsce w dniach 17-22 sierpnia 2014 roku. To 

pierwszy obóz medyczny, jaki odbył się w owym miejscu, w odpowiedzi na palącą 

potrzebę opieki medycznej. Zespół składał się z lekarzy ogólnych, dermatologów, 

chirurgów oczu, optometrów, psychologów, fizjoterapeuty, dentystów, higienistów 

dentystycznych, protetyka dentystycznego i wolontariuszy ogólnych. W dzień 

otwarcia przeprowadzono konferencję medyczną w szkole medycznej w Saweni 

(Lautoka), na wyspie Witi Lewu. Potem wspierano dwudniowe obozy medyczne w 

każdej z wiosek Coqelua i Seaqaqa koło miasta Labasa w Wanua Lewu. 

Ochotnikom Sathya Sai pomagało 20 studentów medycyny i 20 

studentów/studentek ze szkoły pielęgniarstwa Labasa Sangam. W ciągu czterech 

dni z usług w zakresie opieki dentystycznej, ogólnej opieki zdrowotnej, porad 

pediatrycznych, leczenia dermatologicznego, kobiecej opieki zdrowotnej i ocen 

psychologicznych skorzystało łącznie 1 736 pacjentów. 
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  TAJLANDIA 

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai w Tajlandii przygotowała i 

przeprowadziła warsztaty szkoleniowe Wychowania w Wartościach Ludzkich 

Sathya Sai. Odbyły się one w Ośrodku Sai Darszini w Bandhu w dniach 23-24 

sierpnia 2014 roku. Po dwóch dniach szkolenia, 10 nauczycieli-ochotników 

świadczyło usługi w Ośrodku Sai Ćaingrai, gdzie 20 ubogich materialnie dzieci 

otrzymało dwa posiłki i dwie przekąski w dni robocze. Ich rodzice to mało 

zarabiający robotnicy, których nie stać na opiekę nad dziećmi. Ośrodek Sai opiekuje 

się tymi dziećmi, kiedy ich rodzice są w pracy.  

31 sierpnia 2014 roku miejscowa społeczność indyjska zaprosiła 12 uczniów 

Wychowania Sathya Sai z Tajlandii do wzięcia udziału w uroczystości w 

miejscowej świątyni w prowincji Nakhon Najok. Obecny był gubernator tej 

prowincji, który na znak uznania zawiesił na szyjach tych uczniów wieńce 

kwiatów.  

  ROSJA 

W wiosce Arakajewo na Uralu przeprowadzono obóz dla dzieci z myślą 

przewodnią „Rozmowa z serca do serca”. Miał on miejsce w dniach 20-29 lipca 2014 

roku, a wzięło w nim udział 88 osób z 16 państw. Uczestnicy, wśród których było 

37 dzieci w pięciu grupach wiekowych, omawiali wartości ludzkie i ich przejawienia 

we własnej kulturze. Codziennie odbywały się zajęcia z wartości ludzkich dla dzieci, 

zaś dla rodziców i nauczycieli zorganizowano trzy seminaria kształceniowe. 

Przedstawiciele Rosji, Ukrainy, Białorusi, Bułgarii, Indii, Baszkirii i Kazachstanu 

dali występy kulturalne. Na zakończenie obozu, aby wyrazić miłość do Bhagawana 

i wdzięczność dla Niego, urządzono święto narodów.   

   FILIPINY 

Co miesiąc ochotnicy Sathya Sai na Filipinach zbierają około tony resztek tkanin 

i rozdają je 35 ubogim kobietom, aby pomóc im zarabiać na życie. Kobiety te są 

także szkolone w tworzeniu wyrobów gospodarstwa domowego, które sprzedaje się 

na miejscowych rynkach. Każda niewiasta zarabia około 3 000 peso (ok. 70 $), 

uzupełniając swój dochód domowy. W sierpniu 2014 grupa wytwórców odzieży 

podarowała 500 kg resztek, które ochotnicy Sathya Sai odebrali i rozdali w różnych 

miejscach. Uczestniczące w tym przedsięwzięciu kobiety dzielą się z kolei we 

własnym gronie umiejętnościami i z dumą wystawiają swoje wyroby na pokaz, 

zanim zostaną one sprzedane.   

– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai  

BHARAT 
Andhra Pradesh: Całotygodniowe obchody 89. Urodzin Bhagawana urządziła 

Organizacja Sewy Śri Sathya Sai z Hajdarabadu oraz Śri Sathya Sai Trust z 

Telangany i Andhra Pradesh. Gościem głównym tych uroczystości był Śri E.S.L. 

Narasimhan, gubernator Telangany i Andhra Pradesh. Odbywały się zaś w Śiwam - 
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boskiej siedzibie Bhagawana w Hajdarabadzie, pięknie ozdobionej na to ważne 

wydarzenie.   

Wkrótce po uroczystym rozpoczęciu lubiany klasyczny śpiewak karnatyjski Śri 

O.S. Arun wystąpił z pieśniami nabożnymi oraz bhadźanami, ku zachwytowi 

bhaktów w szczelnie wypełnionym Śiwam.   

Dżammu i Kaszmir:  We wrześniu 2014 dotkliwe powodzie wywołały duże 

szkody na wielu obszarach Dżammu i Kaszmiru. Organizacja Sewy Śri Sathya Sai 

Dżammu i Kaszmiru natychmiast dostarczyła rzeczy codziennej potrzeby, w tym 

około 2500 koców, dotkniętym powodzią ludziom z ponad 35 wiosek w okręgach 

Punć, Reasi, Udhampur, Ramban, Kathua, Doda i Dżammu, aby zaspokoić pilne 

potrzeby ludzi na tych obszarach.  

Kerala: W Śornur, w okręgu Palakkad otwarto uroczyście kompleks okulistyczny 

i salę operacyjną do bezpłatnych operacji oczu w Instytucie Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej Śri Sathya Sai. Dokonali tego 26.XII.2014 roku zastępcy 

ogólnoindyjskiego przewodniczącego Organizacji Sewy Śri Sathya Sai, Śri N. 

Ramani i Śri Nimish Pandja, w obecności członka zgromadzenia ustawodawczego 

Śri C.P. Muhammada oraz innych osobistości. Instytut Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej Śri Sathya Sai zapewnia od pięciu lat bezpłatne leczenie w dziedzinie 

medycyny ogólnej, kardiologii, ginekologii i bezpłodności, ucha, nosa i gardła, 

homeopatii, ajurwedy, leczenia pranicznego i wibroterapii. Wydział doradztwa tej 

instytucji został akredytowany przez wysoki sąd Kerali. Nowy wydział 

okulistyczny zapewni potrzebującym pełną opiekę okulistyczną, w tym chirurgię. 

Radżastan: Doroczny zjazd Organizacji Sewy Śri Sathya Sai z Radżastanu 

przeprowadzono 1-2.XI.2014 w hali Społeczności Śirdi Sai w Ajmer. Uroczystego 

otwarcia zjazdu dokonał Śri W. Sriniwasan, przewodniczący ogólnoindyjskiej 

Organizacji Sewy Śri Sathya Sai. W przemówieniu otwierającym podkreślił, że 

członkostwo w Organizacji Sai powinno być sadhaną służącą do uświadomienia 

sobie własnej utajonej boskości.  Powiedział, że w kali judze dwoma skutecznymi 

narzędziami do samorealizacji są namasmarana i bezinteresowna służba. Na 

posiedzeniu poobiednim odbywały się obrady dotyczące przedsięwzięć 

narodowych, mianowicie programu przeciwdziałania klęskom żywiołowym, 

szkolenia zawodowego wsi oraz programu dożywiania w wioskach objętych 

scalonym programem wiejskim Śri Sathya Sai. 

Drugi dzień zjazdu rozpoczął się od Omkaru i Suprabhatam, po których nastąpił 

nagar sankirtan. Po tym, koordynatorzy stanowi oraz przewodniczący okręgów 

przedstawili swój plan działań na następny rok.  Po południu przeprowadzono 

"burzę mózgów" na temat tego zjazdu, tj. ekspansji.   

W zjeździe uczestniczyło 350 delegatów ze wszystkich części Radżasthanu.   
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  Międzynarodowy chór  

Uroczystości bożonarodzeniowe w Prasanthi  Nilajam zaczęły się poruszającymi 

duszę kolędami i pieśniami nabożnymi, jakie zaśpiewało ponad 400 bhaktów  z 24 

krajów, którzy tworzyli międzynarodowy chór. Rozpocząwszy swój występ o 5:00 

po południu sanskrycką modlitwą do Pana Ganeszy „Om Gana Ganapataje Namo 

Namah” (Pozdrowienia dla Pana Ganeszy), śpiewacy wprowadzili nastrój 

bożonarodzeniowy, wysławiając narodziny Jezusa oraz miłość Sai w melodyjnych i 

słodkich piosenkach. Zaśpiewano „Hallelujah”, „Open the Eyes of my Heart” 

[Otwórz Oczy Mego Serca], „There is only one Religion” [Jest tylko Jedna Religia], 

„So this is Christmas” [To Boże Narodzenie], „You are my All in All” [Jesteś moim 

wszystkim we wszystkim], „With All I am” [Jestem ze wszystkimi].  

 Kolędy w bożonarodzeniowy poranek  

Zgodnie z tradycją śpiewania kolęd w poranek bożonarodzeniowy w Prasanthi  

Nilajam, setki bhaktów spoza Indii zebrały się 25.XII.2014 w Sai Kulwant, aby 

uczestniczyć w ich śpiewaniu. Rozpocząwszy o 6.30 rano występ pieśnią „Sing 

Hallelujah” [Śpiewajcie Alleluja], śpiewacy łącznie zaśpiewali dziesięć pieśni, 

kończąc o godzinie 7:00 pieśnią „Peace, peace, peace” [Pokój, pokój, pokój]. Pełne 

uczucia wykonanie kolęd w ów święty bożonarodzeniowy poranek napełnił całe 

otoczenie duchowymi wibracjami.   

  Występy muzyczne uczniów 

Następny był występ muzyczny uczniów/studentów. Rozpoczęli go o godzinie 

8.30 rano. Najpierw wszystkich urzekli uczniowie szkoły podstawowej, którzy 

zagrali kilka cudownych melodii na skrzypcach. Później oczarowała szczególnie 

dobranymi melodiami bożonarodzeniowymi orkiestra dęta Instytutu. Następnie 

zachwycił ich pełną uczuć muzyką zespół skrzypcowy wyższej szkoły średniej. 

Wszystkie te kapele były doprawdy cudowne, czyniąc ten dzień Bożego 

Narodzenia szczególnie radosnym. Po tej znakomitej muzyce orkiestrowej 

popłynęła muzyka wokalna - kolędy i pieśni nabożne. W międzyczasie wokół hali 

krążył Święty Mikołaj, rozdając cukierki i ... radość  
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 Międzynarodowy chór dziecięcy 

Uroczystość wieczorna rozpoczęła się o 5:00 po południu urzekającą opowieścią 

bożonarodzeniową, upiększoną 9 pieśniami bożonarodzeniowymi w wykonaniu 

międzynarodowego chóru dziecięcego, złożonego z około pięćdziesięciorga dzieci z 

wielu krajów. Pieśni te wniosły miłość i pokój w serca bhaktów. 

 Przemówienia wybitnych mówców 

Później przed zgromadzeniem wystąpiło dwoje mówców. Pierwszą była Joyes 

Barker, która mówiła o swoich spotkaniach z Jezusem, a później swym przejściu do 

Sai Baby. Sai Baba jest moim oddechem, powodem i radością mego życia - 

powiedziała na koniec.  

Drugim mówcą był Śri Neville Fredricks. Jezus był jednym z największych 

nauczycieli w dziejach ludzkości - powiedział ten uczony mówca i dodał, że jego 

nauki są równie istotne dzisiaj, jak 2000 lat temu.   

W boskim orędziu Bhagawana, jakie odtworzono potem, powiedział On, że Jezus 

to ucieleśnienie miłości oraz współczucia i że uczy on ludzkość ścieżki miłości, 

prawości i dobroci. Bhagawan zakończył orędzie pieśnią „Love is My Form” [Moim 

kształtem jest miłość]. Po tym nastąpiły bhadźany. W międzyczasie dzieciom, które 

występowały w międzynarodowym chórze dziecięcym, podarowano ubrania.   

  Osiem darów dla Boga - przedstawienie teatralne  

Ta piękna, wieloreligijna sztuka teatralna, przedstawiona przez uczniów Szkoły 

Sathya Sai z Kanady 26.XII.2014, ukazywała osiem wiecznych, nauczanych przez 

wszystkie religie świata cnót [tj. dodatnich cech], mianowicie: niekrzywdzenie, 

pokój, panowanie nad zmysłami, medytację, pokutę, współczucie, wyrozumiałość i 

prawdę. W przedstawieniu tym wchodzili na scenę jeden po drugim przywódcy 

religijni islamu, hinduizmu, zoroastrianizmu, buddyzmu oraz chrześcijaństwa i 

wysuwali te cnoty jako najwłaściwszą ofiarę, którą człowiek może składać Bogu 

podczas świąt takich jak Boże Narodzenie.  

Przedstawienie zostało poprzedzone krótkim przemówieniem Śri Johna Behnera, 

przewodniczącego komitetu bożonarodzeniowego. Dziękując wszystkim, co 

niestrudzenie pracowali na to, aby uroczystości bożonarodzeniowe w Prasanthi  

Nilajam były bardzo udane, Śri Behner zauważył, że człowiek może doświadczyć 

Boga w swym sercu, jeśli wykonuje z oddaniem Jego pracę.  

 Koncert młodzieży kanadyjskiej  

Stosownym zakończeniem wielkich obchodów Świąt Bożego Narodzenia w 

Prasanthi  Nilajam był koncert muzyki nabożnej, obejmujący wieloreligijne 

modlitwy i pieśni nabożne w wykonaniu młodzieży kanadyjskiej. Rozpocząwszy 27 

grudnia o godz. 5:00 po południu, śpiewacy ci najpierw zaśpiewali modlitwy 

chrześcijaństwa, judaizmu, zoroastrianizmu, buddyzmu i islamu, następnie zaś 

pieśni nabożne związane ze wszystkimi religiami świata, nasycając całe otoczenie 

nabożnym żarem i prawdziwym duchem bożonarodzeniowym. Występ swój 
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zakończyli o godz. 6:00 pełną pobożnych uczuć pieśnią „Swami! Oh mere Sai” 

(Swami, jesteś moim Mistrzem), wyrażając swą miłość do Bhagawana Śri Sathya 

Sai Baby i oddanie dla Niego. 

 

 

 

Ćinna Katha (Przypowieść)  

Kiedyś do Judhiszthiry przyszedł bramin, który chciał pomocy w 

przeprowadzeniu pewnej jadźni. Judhiszthira poprosił, aby przyszedł nazajutrz. 

Słysząc słowa Judhiszthiry, Bhima rozkazał swemu orszakowi wznosić w całym 

mieście ozdobne bramy do obchodów wielkiej uroczystości.  

Judhiszthira spytał Bhimę: „Co dziś jest szczególnego? Po co ta uroczystość”? 

Wtedy Bhima odrzekł: „Drogi starszy bracie! Dałeś słowo, z silną wiarą, że jutro 

będziesz żył. Wiem, że cokolwiek mówisz, nigdy nie może być błędne. Na tym 

świecie nie ma nikogo innego, kto może z przekonaniem powiedzieć, że nazajutrz 

będzie żył. Dlatego ta uroczystość”. Judhiszthira był bardzo zadowolony, że 

młodszy brat w subtelny sposób udzielił mu lekcji.  

Gdy tylko człowiek pomyśli o dokonaniu jakiegoś dobrego uczynku, musi 

dokonać go natychmiast. Nie powinien tego odwlekać. Przeszła chwila nie jest 

nasza. Jutro nie jest w naszych rękach. Musimy żyć w teraźniejszości.  

 

 

Rozwijaj miłość do Boga 

Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, iż można oczekiwać, że Ten, 

który nam dał te ludzkie narodziny, będzie się nami w taki czy inny 

sposób opiekował. Nie potrzeba biegać za majątkiem, pozycją, sławą 

czy władzą. Jeśli wykonujesz swoje obowiązki, wszystkie one przyjdą 

do ciebie samorzutnie. Osadź na tronie w swoim sercu miłość do Boga. 

Kiedy miłość ta znajdzie się w tobie, cały świat będzie twój. 

– Baba 

 


