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AVATAR VANI 

 

 

 

WSPÓŁCZUJĄCE SERCE JEST ŚWIĄTYNIĄ  

BOGA 

 

Dyskurs Bhagawana Sathya Sai Baby wygłoszony 27 kwietnia 1997 r. w Kodaikanal 

 

Ucieleśnienia boskiej miłości!  

Idąc duchową ścieżką, przede wszystkim trzymaj się z dala od złego towarzystwa. 

Powiedz mi, z kim przebywasz, a powiem ci, kim jesteś. Miej za przyjaciół tylko 

dobrych ludzi. W złym domu węże też stają się złe. Wąż może ukąsić tylko raz, a źli 

ludzie przekazują truciznę zawsze, w dzień i w nocy. 

Karna był wielkim bohaterem. Odważniejszym od Ardżuny. W złym towarzystwie 

stał się jednak złym człowiekiem. Dlaczego?  Kiedy macie wszelkie siły, a brakuje 

wam boskiej mocy, nic wam się nie uda. Prawdziwa siła jest boską siłą. W dobrym 

towarzystwie łatwiej prowadzić pobożne życie.  

Nie wystarczy jednak uciec od złego towarzystwa. Musimy trzymać się dobrego 

towarzystwa, porzucić wady i rozwijać zalety. Życie jest jak ocean z falami zmartwień i 

radości. Przywiązywanie się i odwiązywanie - to procesy naturalne dla człowieka. 

Związawszy się z dobrym towarzystwem, a odwiązawszy od złego, człowiek pójdzie w 

kierunku świętości. 

„Czym jest zasługa? Niektórzy myślą, że zasługa to przekazywanie rzeczy na cele 

dobroczynne i pomaganie innym.  Ale prawdziwe znaczenie zasługi to paroupakara. 

„Paro” znaczy duch, „upa” oznacza to, co jest w bliskości Boga, a „kara” to praca. Czyny, 

które zbliżają nas do Boga to „paroupakara”. Człowiek chciałby cieszyć się bliskością 

świętej boskości.  

Człowiek musi trzymać się trzech zasad:  

- mówienia prawdy - prawda jest Bogiem i mówienie prawdy jest moralną dharmą,   

- dharmy, nazywanej drogą drogocenną, 

- niemówienia nieprawdy, bo prawda jest wszystkim droga.  

Zharmonizowanie tych zasad to połączenie ścieżek: moralnej, dharmicznej i 

duchowej. Każdy powinien wejść na ścieżkę prawdy i wypełnić swe życie słodkimi 

słowami. 

Wiele osób myśli, że pieniądze są wszystkim, że świat opiera się na pieniądzu. Inni 
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wierzą, że dharma jest podstawą świata. Swami mówi „nie!”. Najważniejsze jest 

współczucie, które jest tchnieniem życia. Każdy człowiek posiada serce, które 

współczuje. Obowiązki muszą być wykonywane ze współczuciem. Dzięki współczuciu 

słońce i księżyc świecą. Dzięki współczuciu mamy dzień i noc. Nie ma wyższego Boga 

niż współczucie.  

Współczujące serce to świątynia Boga. Powinniśmy wszystko czynić ze 

współczuciem. Każde serce jest pełne współczucia. Jeśli ktoś mówi szorstko, akceptuj to 

ze współczuciem. Tylko dzięki współczuciu i miłosierdziu spełnisz swoje życie. Nawet, 

gdy jest się braminem czy królem, oddaje cześć Bogu, ćwiczy jogę czy ascezę i śpiewa 

imiona boskie - nic z tego nie przyniesie pożytku bez współczucia. Serce wypełnione 

współczuciem jest niezwykle ważne. Chociaż współczucie jest naturalną ludzką cechą 

ludzkości, człowiek tego nie rozumie i nie potrafi żyć ze współczuciem. A świat jest nim 

wypełniony i na współczuciu się opiera. Każdy ma współczujące serce, lecz nie wie o 

tym. Bez tego nie mógłby żyć. Filozofie, religie, narody, języki mogą być różne, lecz 

serca są te same.  

Prawda jest tylko jedna i obecna we wszystkim. Objawiają ją Wedy.  

Woda posiada wiele nazw: neru - według telugu, water po angielsku, jaka w 

sanskrycie, pani w hindi, lecz materialna woda jest wszędzie ta sama. Wszystkie serca i 

każda myśl powinny być pełne współczucia.  

Mówimy ludzkość (mankind). To znaczy, że w człowieku (man) jest dobroć 

(kindness). Istotą ludzkości jest współczucie. Bez dobroci - jakiż pożytek jest z życia? 

Każdy, kto jest blisko Boga, jest pełen dobroci. Kto jest pełen dobroci, zostanie dobrym 

przyjacielem boskości, osiągnie wszystkie rodzaje związków z Bogiem. Powie „Boże, 

jesteś moją matką, ojcem, bogactwem i wiedzą. Jesteś Bogiem bogów. Jesteś dla mnie 

wszystkim”. 

To, co jest wewnątrz serca, przejawia się na zewnątrz. Wszystko, co jest na zewnątrz, 

jest odbiciem wnętrza. Dobro i zło, cokolwiek jest wewnątrz, odbija się na zewnątrz. 

Natura to lustro przed tobą, pokazujące reakcje oddźwięki i odbicia.  Gdy oskarżasz 

odbicie, oskarżenie to wraca do ciebie. Bóg jest obiektem, indywidualność jest 

odbiciem, natura - lustrem. W tym lustrze wszystko się odbija jako reakcje i oddźwięki. 

Jeśli czynisz dobro, będziesz miał dobre doświadczenia. Dopóki żyjesz w naturze 

będziesz doświadczał reakcji, oddźwięków i odbić.  

W światowej matematyce 3 – 1 = 2. W duchowej: 3 – 1 = 1. Ludzie myślą, że 

duchowość nie rozumie matematyki, że 3 – 1 = 2. Ale się mylą. Trzy to: lustro, odbicie i 

obiekt. Gdy usuniesz lustro, zostanie tylko obiekt. Z powodu natury lustra powstają 

różnice. Usuniesz świadomość ciała, a uzyskasz boską świadomość. Jeśli chcesz ją 

rozwijać, musisz zmniejszyć ciężar pożądań i trosk i być beznamiętnym. Pozbycie się 

przywiązań nie jest ucieczką do lasu, ale poświęceniem negatywnych uczuć, pragnień i 

złudzeń. Nie powinieneś słuchać wszystkiego, co do ciebie dociera. Weź lżejszy bagaż. 

Uczyni on podróż przyjemniejszą.  
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W długiej podróży życia namiętności i przywiązania prowadzą do kłopotów. Bierz 

tylko to, czego potrzebujesz. Tak dalece, jak to tylko możliwe, zmniejszaj pożądania i 

pozbywaj się iluzji. Nie musisz szukać szczęścia. Bóg jest wszędzie. W Upaniszadach 

mówi się, że Bóg jest jak lalka z cukru. Czy jesz nogę, ucho czy stopę, wszystko smakuje 

słodko. Bóg jest słodyczą. Nie ma znaczenia to, o co prosicie, bo to, co dostaniecie - to 

słodycz. Nie ma różnic w Bogu. To ludzka iluzja je tworzy.  

Kto zwiększa wasze ciężary i obowiązki? Gopika (pasterka), będąc u studni miała 

trzy garnki z wodą. Jeden w ręce, a dwa na głowie. Obok był tylko Kriszna. Gopika 

poprosiła Go, by umieścił garnek na jej głowie, ale Kriszna odmówił. Pomogła jej inna 

gopika. Ale kiedy doszła z garnkami na głowie do domu, Kriszna już czekał i pomógł 

jej zdjąć garnki z głowy.   

- Kriszno, dlaczego nie pomogłeś mi przy studni? - zapytała.  Kriszna odrzekł: 

- W mojej naturze jest zmniejszanie ludziom ciężarów, a nie zwiększanie ich.  

Ludzie myślą, że Bóg obciąża ich wielkimi ciężarami. Nie! Przywiązania nie 

pochodzą od Boga.  

Student zakończył edukację i wrócił do domu. Rodzice zaproponowali małżeństwo, 

on entuzjastycznie się zgodził, lecz po ślubie miał już 4 nogi, jak pasu (zwierzę). Jego 

wolność została ograniczona, bo ponosił odpowiedzialność za żonę. Po dwóch latach 

ma już syna i … 6 nóg, jak skorpion. Następnie zyskał córkę i… 8 nóg, jak karaluch. 

Człowiek sam zwiększa swoje ograniczenia i jest za to odpowiedzialny, a nie Bóg.  

Powinniśmy czuć, że Bóg jest wszędzie. Gdy przekażesz swoje obciążenia Bogu, 

staniesz się lekki i twoje ciężary też będą lekkie. Zostaną stopniowo zredukowane. Aby 

je zmniejszyć, musisz rozszerzyć swoje związki z Bogiem, a zmniejszyć związki ze 

światem.  

Czym jest błogość? Ustaniem trosk i smutków, co wiedzie do wyzwolenia. Kiedy 

smutek się kończy, zaczyna się błogość. Wyzwolenie nie jest jakimś odrębnym stanem 

czy miejscem. Jest pozbyciem się ignorancji i przywiązań. Można je osiągnąć tylko 

przez całkowite oddanie. Oddanie daje siłę. Siła daje wytrwałość, dzięki której 

pozbędziesz się przywiązań. Oddanie powinno być twoją mocą, a nie strategią. 

Źródłem mocy jest  parabhakti (uniwersalna miłość). Posiadanie (bhukti), moc (śakti) 

i wyzwolenie (mukti) – wszystko to jest źródłem naszego oddania. Poświęcenie jest 

miłością Boga. Rozwijajmy tę miłość i odwiązujmy się od świata. 

Ucieleśnienia boskiej miłości!  

Boska miłość i współczucie są w naszych sercach. W każdej sytuacji współczuj, nigdy 

o tym nie zapominaj. Świątynia Boga jest we współczujących sercach. Najpierw daj 

szczęście Bogu wewnątrz ciebie. Ludzie odwiedzają centra pielgrzymkowe, by szukać 

Boga. Nie marnuj na to czasu i pieniędzy. Bóg sam szuka prawdziwych wyznawców. 

Są cztery sposoby ograniczania pragnień. 

1.  Nie marnuj jedzenia. Jedzenie jest Bogiem. Jest boskie i tworzy życie. 
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Marnować jedzenie to marnować Boga. 

2.  Marnotrawstwo pieniędzy jest złem. Pieniądze są też boską energią. 

3.  Nie marnuj czasu. Czas jest Bogiem. Wszystkie rzeczy dzieją się w czasie. 

W Upaniszadach mówi się, że nie ma nic wyższego niż czas. Atma jest czasem. Czas 

stracony to Bóg stracony. Jeśli marnujesz czas, to tak jakbyś marnował Boga. 

4.  Nie marnuj energii. Tracimy energię przez patrzenie, wizyty, zbyt długie 

rozmowy, dotykanie, myślenie i dotrzymywanie towarzystwa. Tracąc energię, 

marnujemy życie. 

Radia możemy słuchać cicho lub głośno, lecz prąd marnuje się w obu przypadkach. 

Rozmowa też jest marnotrawstwem energii.  

Nie patrz na zło, patrz tam, gdzie jest dobro. 

Nie mów nic złego, mów tylko to, co dobre. 

Nie słuchaj złego, słuchaj tego, co dobre 

Nie myśl nic złego, myśl o tym, co dobre. 

Nie rób nic złego, rób tylko to, co dobre. 

Oto droga do Boga. 

Z powodu utraty energii stajemy się słabi. Jak myśli i zachowuje się dzisiejszy 

człowiek? Człowiek wszedł między rzeczy, lecz nie interesuje go to, co robi, tylko to, 

czego nie robi. Jaki jest pożytek z myślenia o przyszłości, bez zainteresowania tym, co 

teraźniejsze?  

Przeszłość jest przeszłością. Nie martw się o przeszłość. Nigdy nie powróci.  

Natomiast przyszłość to łono czasu. Jest niepewna i niewidoczna. Ważna jest tylko 

teraźniejszość. Nie jest to zwyczajna teraźniejszość, lecz wieczna. Przeszłość jest 

drzewem, przyszłość jest drzewem, teraźniejszość jest nasieniem. Przeszłość i przyszłość 

są w teraźniejszości. Cokolwiek zjadłeś wczoraj, zwrócisz dzisiaj. Doświadczaj 

teraźniejszości. Nie zapominaj o niej. Kiedy jemy, nie martwimy się, skąd warzywa 

przybyły i co się z nimi stanie po strawieniu. Nie myśl o przeszłości i przyszłości, lecz 

bądź szczęśliwy w teraźniejszości.  

Matka miała syna, który zmarł. Po pięciu latach drugi syn zachorował, więc zaczęła 

się martwić, że spotka go to samo. Myślcie o szczęściu, nie o kłopotach! Zmartwienia to 

nasza słabość. Dlaczego się martwimy? Bo nie ufamy sobie. Przeszłość jest przeszłością. 

Zrozumcie, że boskość jest obecna w tym życiu. Właściwą ścieżką jest ta, która 

wykorzystuje teraźniejszość. 

Dzisiejszy człowiek czci rzeczy martwe i w ten sposób krzywdzi żyjące istoty. Życie ze 

świadomością, że Bóg żyje w każdym, jest prawdziwą sadhaną i oddaniem.  Człowiek 

w swojej istocie jest Bogiem. Szanuj go, daj mu radość i błogość. Oto prawdziwe życie, 

prawdziwa radość i prawdziwa sadhana. 

Co to jest droga do Boga?  
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Najlepszą drogą jest wszystkim służyć i wszystko kochać. Nie światową, lecz boską 

miłością, która jest niezmienna i wieczna. Miłość rozwija się z umysłu. Ziemska miłość 

upada, zanika i wyczerpuje się. Boska Miłość jest niezmienna, nieskończona i stale się 

odnawia. Bóg jest zawsze z tobą, w tobie i wokół ciebie. Nie szukaj Boga. Bóg sam 

szuka prawdziwych wyznawców. Musimy wiedzieć, że świat oparty jest na 

współczuciu. Doskonała wiara, dharma i oddanie  mieszka w twoim sercu i ochrania 

ciebie. Bóg mieszka w tobie, towarzyszy ci i ochrania cię.  

Dziś wartości moralne, dharma i duchowość przeżywają kryzys. Rozwijaj wartości 

moralne, aby zwiększyć ich znaczenie w społeczeństwie. Rozwijaj lęk przed grzechem, 

miłość do Boga i moralność w społeczeństwie. Gdy będziesz je właściwie praktykował, 

staniesz się prawdziwym człowiekiem. Prawdziwe oddanie jest wtedy, gdy nie 

marnuje się czasu i służy się z miłością. Życie duchowe to kochanie wszystkich i 

służenie wszystkim. Dzięki miłości uratujemy nasze życie. Swami dąży do tego, by 

wszyscy osiągnęli boskość. 

Bhagawan zakończył dyskurs bhadżanem „Satjam dźnianam anantam Brahma”. 

 

 

 

 

Sprawozdanie 

 

OBCHODY 90. URODZIN BHAGAWANA  

PEŁNE BOSKIEJ CHWAŁY 
 

 

Ogromne zgromadzenie wielbicieli z Indii i wszystkich części świata zebrało się w 

Prasanthi Nilayam, aby okazać swoją miłość i wdzięczność dla Bhagawana na świętą 

okoliczność Jego 90. Urodzin i wziąć udział we wspaniałych obchodach. Wielbiciele Sai 

z całej kuli ziemskiej przedstawili w ramach tych obchodów znakomite występy 

muzyczno-kulturalne. Cały aszram i w rzeczy samej całe Puttaparthi przybrało 

odświętny wygląd, z udekorowanymi bramami, chorągwiami i dekoracjami różnego 

rodzaju, również świetlnymi nocą. Śri Sathya Sai Central Trust poczynił wszelkie 

przygotowania związane z pobytem uczestników i ofiarowało wszystkim przez tydzień 

(18-24.XI) bezpłatne jedzenie. Oprócz występów muzyczno-kulturalnych, 
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Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai przeprowadziła X Światową Konferencję i 

przygotowała  wystawę „90 lat miłości Bhagawana”, która przyciągnęła dużą liczbę 

gości.  

 RATHOTSAWAM I SITA RAMA KALJANAM 

Obchody 90. Urodzin Bhagawana w Prasanthi Nilayam rozpoczęła rankiem 

18 listopada - święta uroczystość Sita Rama Kaljanam oraz Rathotsawam. Na pięknie 

ozdobionym podwyższeniu w tej części hali Sai Kulwant, gdzie odbywają się występy, 

postawiono posągi Ramy, Lakszmany i Hanumana, aby przeprowadzić uroczystości 

kaljanam [zaślubin] Sity z Ramą.  

Podczas gdy dwóch kapłanów wykonywało obrzędy i nabożeństwo do posągów, 

grono kapłanów śpiewało związane z tymi obrzędami mantry wedyjskie. Wśród 

śpiewów wedyjskich i pomyślnych nut muzyki nadaswaram przeprowadzono boskie 

zaślubiny Sity i Ramy. Uroczystości objęły wymianę girland, ofiarowanie mangala 

sutry i obsypanie posągów akśatami. Równocześnie, dwóch kapłanów wykonywało 

jadźnię, składając ofiary w jadźnia kundam wraz ze śpiewem pochwalnych pieśni 

wedyjskich. Znakiem końca boskich zaślubin dla pokoju i dobra świata było purnahuti 

[zwieńczenie] jadźni.   

Kiedy te boskie zaślubiny dobiegły końca, posągi Ramy, Lakszmany, Sity i 

Hanumana, jak również posąg Pana Kriszny wyprowadzono z sali w uroczystym 

pochodzie, prowadzonym przez muzyków oraz śpiewające Wedy i bhadźany grupy 

studentów. Przy bramie Gopuram posąg Pana Kriszny postawiono na pięknie 

ozdobionym rydwanie i wykonano arati. Kiedy pochód ruszył ku Kaljana Mandapam 

Peddy Wenkamy Radżu, wyszła, dla oddania czci tym posągom, wielka liczba 

mieszkańców Puttaparthi. Powolna droga odbywana przez pochód do owej 

mandapam w wiosce Puttaparthi była świadkiem radosnych scen. Odbywszy tę drogę, 

ten uroczysty pochód powrócił do Sai Kulwant, gdzie odbywały się bhadźany. 

Zakończyło je o godz. 10 rano arati.  

BALET  SATHYA SAI SATĆARITRA  

Balet ten zapoczątkował obchody 90. Urodzin Bhagawana. Przedstawiał Jego życie, 

nauki, ideały oraz wzorcowe instytucje, jakie założył w służbie ludzkości. Wykonane 

18 listopada przez ponad 500 dzieci Bal Wikas z całych Indii, przedstawienie to ukazało 

w pięciu aktach - poprzez taniec i muzykę - Jego Boską Chwałę i stało się hołdem 

dzieci dla Bhagawana. 

DZIEŃ KOBIET 

19 listopada 2015 r. obchodzono w Prasanthi Nilayam Dzień Kobiet. Miejscem 

uroczystości była hala Sai Kulwant, udekorowana ze smakiem na tę świąteczną 

okoliczność. Podwyższenie ozdabiał zaś wśród barwnych, kwiecistych ozdób piękny 

portret Boskiej Matki Iśwarammy.   

Uroczystość poranną rozpoczęły o 8:00 rano śpiewami wedyjskimi oddane Sai 

kobiety. Potem odbył się uroczysty pochód niewiast w strojach z różnych stanów Indii. 
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Rozpoczęty w mandirze Jadźur, prowadzony był przez grono muzyczne z miasteczka 

uniwersyteckiego w Anantapur oraz grupy śpiewające Wedy. Potem odbyło się 

przemówienie wstępne, z jakim wystąpiła Ćethana Radźu, przewodnicząca rady 

zarządzającej Sri Sathya Sai Iśwaramma Women’s Welfare Trust, która wyraziła 

wdzięczność Bhagawanowi za to, że dla chwały kobiecości zapoczątkował obchodzenie 

Dnia Kobiet. Przedstawiła dwie mówczynie, które wystąpiły przed zgromadzeniem.   

Jako pierwsza przemawiała prof. K. Nirupa Rani, emerytowana profesorka z Komisji 

Dotacji dla Uniwersytetów. Wypowiadając się o swoich przeżyciach związanych z 

Bhagawanem, uczona mówczyni opowiedziała o tym, jak w obliczu jakiegokolwiek 

wyzwania zawsze doświadcza Jego pocieszającej obecności. 

 Następną mówczynią była dr Mira Narasimhan, dyrektorka Nowatorskich 
Technologii Medycznych z Uniwersytetu Południowokarolińskiej Szkoły Medycyny  
(University of South Carolina School of Medicine) w USA Naświetlając rolę matki i wagę 
macierzyństwa w społeczeństwie, uczona mówczyni położyła nacisk na wartości 
kobiece, stwierdzając, że matka jest namacalnym dowodem istnienia Boskości. Opisała 
też, jak miłość i łaska Bhagawana pomaga jej w życiu osobistym i zawodowym. Po 
przemówieniach zaśpiewano pieśni nabożne w języku angielskim. Następnie uczczono 
lekarzy służących w tym truście w ramach przedsięwzięcia Opieka nad Matką i 
Dzieckiem.  

Finałem porannej uroczystości był koncert muzyk nabożnej w wykonaniu dr Śobhy 

Radźu i Sumitry Guhy. Podczas gdy ta pierwsza wystąpiła z paroma utworami 

klasycznymi, ta druga zaśpiewała bhadźan Miry „Mein to sanware ke rang raaći” 

(Pomalowałam się barwami Kriszny) oraz poświęconą Bhagawanowi pieśnią „Om Sai 

Ram Om Sai Ram”.  

Uroczystości popołudniowe rozpoczęły Melodie Sai w wykonaniu Orkiestry 

miasteczka uniwersyteckiego Anantapur. Potem do czcigodnego zgromadzenia 

przemówiły dwie członkinie rady zarządzającej Sri Sathya Sai Iśwaramma Women’s 

Welfare Trust, dzieląc się swoim postrzeganiem Bhagawana i związanymi z Nim 

przeżyciami. Mallika Sriniwasan, która wystąpiła jako pierwsza, podzieliła się swoimi 

przemyśleniami o wartościach, jakie Bhagawan widział w rozwoju kobiet oraz o roli 

kobiet w krzewieniu bardziej dobroczynnego społeczeństwa. Bhagawan czynnie 

zachęcał kobiety do tego, aby przodowały w swoich dziedzinach - powiedziała 

mówczyni, dzieląc się osobistymi przeżyciami z lata 2005. Mówiąc o cechach kobiet, 

wybitna mówczyni zauważyła, że kobiety powinny przyjąć ścieżkę służby i 

uczestnictwa w Boskiej Misji Bhagawana.  

Pani Ćetana Radźu, przewodnicząca rady zarządzającej, powiedziała, że Bhagawan 

przewyższa wszelkie ludzkie pojęcie. Jakakolwiek próba opisania Go byłaby 

bezowocnym ćwiczeniem, człowiek musi raczej za Nim podążać, tak jak On sam 

odzwierciedlił to w sławnym liście adresowanym do swojego starszego brata, 

objaśniając swoją misję.   

Następnie wystąpił zespół muzyczny. Koncert wykonany przez 15 znakomitych 

artystów był ucztą klasyczną i kaskadą symfonii muzycznej, która wywarła urzekający 
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wpływ na słuchaczy. Pośród słynnych muzyków, którzy dali ów poruszający duszę 

koncert, znaleźli się dr Bombaj Dźajaszri, dr Nitjasri Mahadewan, Smt. Gajatri 

Wenkataraghawan, Sikkil C. Gurućaran i inni wybitni artyści.   

Wielkim zakończeniem obchodów Dnia Kobiet był żywy taniec, z jakim wystąpili - i 

którym zdobyli wszystkie serca uczniowie Szkoły Podstawowej Sathya Sai. Nosił on 

nazwę „Awatara waibhavam” (chwała Awatara). Tańcząc z lampkami w metalowych 

wazonikach na głowach, uczniowie tworzyli atrakcyjne układy, wywierające 

urzekający wpływ na widzów.   

ARDŹUNA TAPA I AFRYKAŃSKI CHÓR SAI  

Początek uroczystościom porannym 20 listopada dało przemówienie Anila Kumara 

Kamaradźu, żarliwie oddanego Bhagawanowi tłumacza Jego orędzi. Opowiadając 

swoje doświadczenia boskiej chwały Bhagawana mówca stwierdził, że Bhagawan jest 

mieszkańcem naszych serc i stale prowadzi, kontroluje i zachęca nas do 

urzeczywistnienia własnej boskości. Sednem nauk Bhagawana jest rozpoznawanie 

Boskości w sobie samym - rzekł.   

Po południu Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai pokazała dwa występy. 

Pierwszym było piękne przedstawienie taneczne pt. „Ardźuna tapa” (Pokuta Ardźuny), 

z jakim wystąpili wielbiciele z Bali (Indonezja) oparte na zdarzeniu z Mahabharaty 

opisującej jak Ardźuna przeprowadził wielką pokutę na górze Indrakila i swoją 

wytrwałością oraz siłą woli zdobył błogosławieństwa Pana Indry, jak również potężną 

broń Paśupata od Pana Siwy. Znakomita gra aktorska i porywające tańce bhaktów w 

barwnych strojach sprawiły, że był to wciągający występ.  

Po przedstawieniu tym popłynęły pieśni nabożne Afrykańskiego Chóru Sai z Nigerii, 

złożonego z 25 śpiewaków obojga płci. Rozpocząwszy trzykrotnym zaśpiewaniem Om, 

śpiewacy wykonali pieśni nabożne w różnych językach afrykańskich i dwa bhadźany - 

„Dźagadiszwari daja karo ma” (O Boska Matko, obsyp nas swoim miłosierdziem)  

oraz „Satjam dźnianam anantam Brahma” (Najwyższa Istota jest prawdą, wiedzą i 

nieskończonością). Wykonany z głębokim oddaniem do wtóru słodkiej muzyki cały 

ten występ był pełną uczuć ucztą muzyczną. Zakończyli go pieśnią „Happy Birthday” 

ofiarowując Bhagawanowi swój hołd w 90. roku od Jego przyjścia.   

UCZONE PRZEMÓWIENIA 

Dwoje żarliwych mówców z obcych krajów wystąpiło przed zgromadzeniem 

rankiem 21 listopada. Pierwszym był Leonardo Gutter z Argentyny, członek Rady 

Prasanthi Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai. Opowiadając o swoich osobistych 

doświadczeniach boskości Bhagawana, wybitny mówca zauważył, że każdy z nas jest 

tutaj, w siedzibie najwyższego pokoju, ponieważ Bhagawan wyznaczył każdemu z nas 

jakieś szczególne miejsce w swojej boskiej misji. Wielu z nas - powiedział - 

przemierzyło tysiące mil, żeby przyjechać do Prasanthi Nilayam, jednak zaiste, zanim 

przybyliśmy do tej uświęconej siedziby Pana, musieliśmy wszyscy przebyć tysiące 

żywotów. 
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Jako druga przemawiała słynna piosenkarka z Wielkiej Brytanii, Dana Gillespie. 

Przywołując swoje słodkie wspomnienia o śpiewaniu przed boskim obliczem 

Bhagawana, zaśpiewała pieśń „The Promise” [Obietnica], jaką wcześniej śpiewała dla 

Niego. Opowiedziała również o tym, jak Bhagawan poradził jej przywrócić dwuwiersz 

„La ilaha  illallah mohammadun rasul Allah”, pominięty przez nią w słynnym 

bhadźanie „Allah Ho Akbar”.  Potem zaśpiewała bhadźan, który wielbiciele na sali 

powtarzali za nią chórem. Na koniec, ku zachwytowi wszystkich, zaśpiewała pieśń 

„Shower the rose petals” [Deszcz różanych płatków].  

Kolejne budzące natchnienie przemówienie wygłosił po południu dr Narendranath 

Reddy, przewodniczący Rady Prasanthi. Odnosząc się do Bhagawana jako 

ucieleśnienia Boskiej Błogości i Pokoju, dr Reddy zauważył, że przyjazd do Prasanthi 

Nilayam, siedziby najwyższego pokoju, założonej przez Bhagawana, jest sam w sobie 

wielkim błogosławieństwem, za które winniśmy Mu głęboką wdzięczność. 

Opowiadając o swoich doświadczeniach boskiej miłości Bhagawana, wybitny mówca 

powiedział, że dla człowieka miłość jest źródłem, miłość jest ścieżką i miłość jest celem.   

CHÓR ROSYJSKI 

Po uczonym przemówieniu dr Reddy wystąpił rosyjski chór 9. strefy 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai, który ofiarował wiązankę pieśni nabożnych 

u lotosowych stóp Bhagawana. Śpiewane przez 135 kobiet i 35 mężczyzn z Rosji i 

sąsiadujących z nią krajów, owe poruszające duszę pieśni w języku rosyjskim, a 

dotyczące miłości i wdzięczności - po których popłynęły cztery bhadźany w języku 

hindi - urzekły wszystkich.  

UROCZYSTOŚĆ 90. URODZIN BHAGAWANA 

Wielka uroczystość odbyła się 23 listopada na stadionie Śri Sathya Sai Hill View, 

pięknie ozdobionym na tę okoliczność. Olbrzymie zgromadzenie od wczesnego ranka 

wypełniało po brzegi trybuny, choć można się było spodziewać ulewnego deszczu, 

jako że niebo zaciągnięte było ciemnymi chmurami. Jednak za błogosławieństwem 

Bhagawana ani kropla deszczu nie spadła podczas całej uroczystości.   

Kiedy o 9 rano na stadion wjechał Złoty Rydwan, studenci zaczęli śpiewać 

powitalną pieśń „Swagatam Sai Dewa swagatam” (Witaj, Panie Sai), a wielbiciele 

ofiarowali Mu pozdrowienia, podczas gdy helikopter posłał z góry na powitanie 

Bhagawana deszcz płatków kwiatowych. Potem rydwan Bhagawana, prowadzony 

przez grupy muzyczne studentów, lwa i tancerzy bhagra oraz zespoły śpiewające 

Wedy, ruszył powoli i dotarł do sceny - Śanti Wediki.   

Uroczystość zapoczątkował mową powitalną o godz. 9.30 S.S. Naganand, członek 

zarządu Sri Sathya Sai Central Trust.  Ciepło witając gościa głównego - którym był Sri 

E.S.L. Narasimhan, gubernator stanów Andhra Pradesh i Telangana - oraz inne 

osobistości i wielbicieli, Naganand powiedział, że jest to historyczny dzień, w którym 

ludzie zebrali się w tak wielkiej liczbie, aby oddać cześć Bhagawanowi.  

Następnie Narasimhan - gość główny - ogłosił ukazanie się Raportu Rocznego Sri 
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Sathya Sai Central Trust  i Międzynarodowej Organizacji Sai.  

W. Sriniwasan, członek zarządu Sri Sathya Sai Central Trust  przedstawił w swoim 

przemówieniu na tę okoliczność główne punkty raportu rocznego Trustu, stwierdzając, 

iż najważniejszą sprawą dla członków jego zarządu jest przejrzystość w  działaniu. 

Potem odbyło się zbiorowe śpiewanie mantry Sai Gajatri, na rzecz jedności, pokoju i 

dobrobytu świata.   

 

Następnie do zgromadzonych przemówił Narasimhan. Oświadczywszy, że jest to 

święta okoliczność dla wszystkich wielbicieli Sai, Narasimhan stwierdził, że to 

stosowna chwila, aby wszyscy na nowo poświęcili się ścieżce miłości, współczucia i 

służby, ustanowioną przez Bhagawana Babę. Na koniec gubernator zauważył, że 

przesłanie Bhagawana o jedności, czystości i współczuciu ma dzisiaj wielkie znaczenie 

w rozdartym walką świecie.  

Później przez urządzenia nagłaśniające odtworzono boskie orędzie Bhagawana, 

którego wielbiciele wysłuchali z głębokim oddaniem. Bhagawan stwierdził w nim, że 

wszyscy są  różnymi postaciami Boga, a człowiek może czerpać szczęście, kiedy 

uświadamia sobie tę prawdę. Wszelkie cierpienie - rzekł Bhagawan - jest skutkiem 

żywionych przez człowieka uczuć dwoistości. Jak powiedział, szczęściem jest jedność z 

Bogiem. Swoje orędzie Bhagawan zakończył bhadźanem „Hari bhadźan bina sukha 

śanti nahin” (Bez śpiewania imienia Boga nie może być szczęścia). Potem odbyły się 

bhadźany, zakończone wykonaniem arati o godz. 10.40 rano.   

SYMFONIA  AWATARA  

Następnym wydarzeniem był żywy koncert, jaki pod batutą dr Michaela Koehlera z 

Niemiec wykonało w hali Sai Kulwant przeszło stu muzyków z 16 krajów. Symfonię 

skomponował legendarny skrzypek dr L. Subramaniam, a składała się z trzech części, 

obejmujących Ganesza Stuti (modlitwa do Pana Ganeszy) w hołdzie Bhagawanowi, 

bhadźan „Subrahmanyam Subrahmanyam” i utwór instrumentalny. Przy uczestnictwie 

słynnych muzyków oraz śpiewaków, takich jak dr L. Subramaniam, Kawita 

Krisznamurthy Subramaniam i inni, koncert ten okazał się oceanem rytmu i ucztą 

melodii, które przez ponad godzinę urzekły słuchaczy.  

SYMFONIA  SAI  

Wieczorem Prasanthi Nilayam było świadkiem innej fantazji muzycznej, kiedy to 

około 150 uzdolnionych muzyków z Indii i 16 innych krajów świata zebrało się razem 

dla oddania czci Bhagawanowi Sathya Sai Babie. „Symfonia Sai” skomponowana przez 

Mike'a Hertinga z Kolonii w Niemczech, a wykonany pod batutą dr Michaela Koehlera 

z niemieckiego Lipska. Był to szczególny utwór muzyczny o życiu i naukach 

Bhagawana, łączący zachodnią muzykę klasyczną z klasyczną muzyką indyjską. 

Symfonia składała się z 5 części, każda przedstawiała jeden z pięciu etapów życia 

Bhagawana, mianowicie: Przyjście, Dobra nowina guru, Ekstaza i chwała, Jedność 

ludzkości oraz sedno nauk Bhagawana - Kochaj wszystkich, służ wszystkim, zawsze 
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pomagaj, nigdy nie rań. Klasyczny zespół indyjski poprowadził grający na mridangam 

guru Karaikudi Mani wraz z Ganeszą i Kumareszem na skrzypcach i mandolinie 

Radżeszem oraz słynnym Sudha Raghunathanem jako wiodącym głosem. Do zespołu 

indyjskiego przyłączyli się również Heiner Wiberny z Niemiec, Pape Samory Seck z 

Senegalu i Cheikkh Lehbladh z Mauretanii. Wśród wykonawców byli też studenci 

Sathya Sai, obojga płci. Rozpoczęta o 5:00 po południu śpiewem świętej mantry 

pranawy Om, ta wspaniała ofiara muzyczna dla Bhagawana oczarowała 

zgromadzonych przez blisko dwie godziny.   

 

DŹHULA MAHOTSAWA 

Wielkim finałem obchodów 90. Urodzin Bhagawana było Dźhula mahotsawa 

(święto huśtawki), jakie odbyło się wieczorem 24 listopada w Sai Kulwant. Kiedy 

delikatnie kołysano zdobną huśtawką z pięknym zdjęciem Bhagawana, koncertowały 

dwa wspaniałe zespoły muzyczne. Pierwszy koncert dał sławny wirtuoz gry na tabli 

Ustad Zakir Hussain, który napełnił całe otoczenie boską muzyką i przez blisko 45 

minut oczarował zgromadzenie mistrzowskim koncertem tablowym, umiejętnie 

wspomagany przez grającego na sarangi innego znakomitego muzyka, Sabira Khana.  

Drugi występ należał do studentów Bhagawana, którzy poruszającym duszę 

wykonaniem pieśni nabożnych podnieśli słuchaczy na wyższą płaszczyznę. Na 

początek zaśpiewali „Ganapati bappa morija” (pieśń modlitewną do Pana Ganeszy), 

zakończyli zaś wykonaniem kawali „Mere Sai Baba tera hum naam lenge” (Sai Babo, 

śpiewamy Twoje Imię).  Później nastąpiły bhadźany, zakończone pieśnią „Wahe guru 

wahe guru wahe guru dźi” (Śpiewaj imię Guru), po czym opuszczono kurtynę na 

przepiękne obchody 90. Urodzin Bhagawana.   
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Z naszych archiwów 

 

SŁUŻENIE  INNYM  JEST  ODDAWANIEM  CZCI  
BOGU 

 

Ucieleśnienia boskiej miłości!  

W dzisiejszym świecie wszyscy ci, których wysoce szanuje się jako wielkie 

osobistości, zdobyli dobre imię jedynie swoim charakterem i postępowaniem. Do 

osiągnięcia tego, czego się pragnie, należy mieć wielką determinację. Ci o niestałym 

umyśle nie potrafią niczego osiągnąć.   

 

Pomaganie innym to wielka cnota   

Wszystkie religie i pisma święte są zgodne, że pomaganie bliźnim w potrzebie i 

ratowanie ich w trudnej sytuacji to największa cnota człowieka. Każda istota ludzka 

ma na tym świecie równe prawa. Wszyscy należą do jednej rodziny. Aby cieszyć się 

spokojem umysłu trzeba praktykować wyrozumiałość i zrównoważenie. Obowiązkiem 

każdego jest być przyjaznym wobec wszystkich istot, ponieważ we wszystkich istotach 

jest ta sama atma. Zgodnie z tą prawdą, obowiązkiem każdego, kto urodził się jako 

istota ludzka, jest czynić codziennie dobro. Dzisiaj człowiek hoduje złe myśli w umyśle, 

brudząc serce, które jest siedzibą Boga.   

25 grudnia, kiedy przyszedł na świat Jezus, do miejsca jego narodzin przybyło trzech 

królów. Owa trójka dała wyraz różnych poglądom odnośnie noworodka. Jeden z nich, 

spoglądając na niemowlę, rzekł: „To dziecko wygląda na przyszłego miłośnika Boga”. 

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

„Doprawdy, to dziecko to sam Bóg”. Pierwszy z nich postrzegał to dziecko z 

perspektywy fizycznej. Drugi widział dziecko z perspektywy umysłowej. Trzeci widział 

z perspektywy atmicznej (duchowej). Owe trzy oświadczenia wskazują, jak można iść 

naprzód, od poziomu ludzkiego do poziomu boskiego.  

W tym celu trzeba zniszczyć zwierzęce i demoniczne cechy w człowieku. Dzisiaj 

człowiek czci bezduszne posągi i wizerunki, ale nie czyni żadnych wysiłków, żeby 

kochać swoich bliźnich z krwi i ciała. To było pierwsze przesłanie Jezusa. Chociaż 

człowiek dzień w dzień widzi swoich sąsiadów, nie podejmuje postanowienia, by ich 

kochać. Jeśli człowiek nie potrafi kochać swoich bliźnich, których ma przed oczami, jak 

może kochać Boga, który jest dlań niewidzialny?  Nie jest to możliwe. Niewidzialną 

Boskość kochać potrafi tylko ten, kto kocha żywe istoty wokół siebie. Najpierw musi 

być miłość do istot mających postać. Potem trzeba ją rozszerzać na wszystkie istoty. 

Oto podstawowy etap w duchowości.  

Moja moc pokazuje moją boskość 

Duchowość nie oznacza zajmowania umysłu medytacją, nabożeństwami itp. 
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Wymaga ona całkowitego wytępienia zwierzęcych i demonicznych cech w człowieku, 

a przejawienia jego wrodzonej boskości. Kiedy usunie się przywiązanie i nienawiść, 

jakimi spowity jest człowiek, jego wrodzona boskość, sat-ćit-ananda 

(istnienie-wiedza-błogość), przejawi się sama.   

Ucieleśnienia boskości!  

Jest to najlepszy czas, żeby powiedzieć wam coś o prawdziwości tego adwentu. 

Mówię to nie po to, aby przypisać temu ciału wyższość czy ważność; chciałbym tylko 

podać do wiadomości prawdę. Wielu jest takich, co nie mogą znieść czy tolerować 

przejawianego przeze mnie splendoru, boskości, wyrażanej w każdym czynie, cudów i 

zadziwiających wydarzeń, będących następstwem łaski. Ludzie ci określają je mianem 

hipnotyzmu, cudów czy magicznych wyczynów! Mają nadzieję zdegradować je w 

ocenie ludzi. Pozwólcie, że wam powiem: nie władam żadnym hipnotyzmem, cudami 

czy magią. Mam autentyczną boską moc.  

 

 

 

 

 

SAI – WEWN TRZNY MIESZKANIEC  

Dr Kadri Gopalnath 

 

Doświadczyłem tak wielu cudów i błogosławieństw Bhagawana Baby. On wciąż żyje z 

nami w naszym sercu. Modlę się do Niego na początku każdego koncertu i wszystkie moje 

koncerty są wykonywane z powodzeniem, bez przeszkód. 

 

Najpierw chciałbym podzielić się z wami wszystkimi w Prasanthi Nilayam  swoimi 

duchowymi przeżyciami, związanymi z Jego Świątobliwością Bhagawanem Babą! Od 

dzieciństwa otrzymywałem od swoich rodziców dużo miłości. Szczęśliwie, ojciec 

pochodził z rodziny muzyków nadaswaram i sam też był wielkim nadaswaram 

widwan (wirtuozem). Oczywiście, podstawowe wykształcenie muzyczne odebrałem 

pod jego kierownictwem. Mimo to mój zmienny umysł szukał jakiegoś nowego 

instrumentu do mojej muzycznej kariery i osiągnięcia w niej powodzenia.   

Doświadczanie wszechobecności Bhagawana  

W 1964 roku nasz sąsiad dostąpił w Puttaparthi darszanu Sathya Sai Baby. Przyszedł 

do nas i opowiedział moim rodzicom o tym darszanie i przeżyciach. Wywarło to na 

mnie takie wrażenie, że natychmiast zmusiłem rodziców do odwiedzenia Puttaparthi z 
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całą moją rodziną. Pamiętam, że pojechaliśmy do Puttaparthi z rodzicami i siostrą w 

ostatnim tygodniu czerwca 1965 roku. Wiecie, że w owych czasach nie było tam 

odpowiednich noclegów, a darszany odbywały się w godzinach od 6 do 8 rano. 

Podczas  pierwszych odwiedzin wszyscy mieszkaliśmy na otwartej przestrzeni za 

mandirem (Prasanthi Nilayam). Każdy trzymał swoje cenne rzeczy poza mandirem, 

gdyż nie było strachu przed złodziejami. Z łaski Bhagawana był to dla takich 

złoczyńców całkowicie zakazany obszar. Byłem wówczas 15-letnim chłopcem. Wokół 

mandiru widzieliśmy wiele jam, kryjówek węży. Sądzę, że właśnie dlatego ta 

miejscowość nazywa się Puttaparthi - putta oznacza jamę. Byliśmy tam przez prawie 

osiem dni, jednak nie mogliśmy dostąpić osobistego spotkania z Bhagawanem Babą. 

Jestem pewien, że jeśli masz szczęście, Baba wezwie cię na spotkanie. Ósmego dnia 

ojciec był bardzo przygnębiony, bo wydaliśmy już prawie wszystkie swoje pieniądze.   

Dziewiątego dnia rano poszliśmy jak zwykle na darszan. Ale Baba nie wezwał nas; 

wszedł do środka świątyni. Nadzieje mojego ojca zostały wskutek tego tak 

zawiedzione, że postanowił wracać do naszego rodzinnego miasta już tego dnia. Jednak 

mój podświadomy umysł podpowiedział mi... że możemy uzyskać interview! O 

poranku owego dnia z pokoju Bhagawana wyszedł jeden z bhaktów i podał imię 

mojego ojca, mówiąc: „Który to Thanijappaija?”. Bhagawan wezwał nas na spotkanie. 

Osłupiałem ze zdumienia! Doprawdy, był to cud w moim życiu. Nie zapisaliśmy 

imienia mojego ojca w żadnym spisie - skąd Baba znał imię mojego ojca? Jak to było 

możliwe? Zdarzenie to zaskoczyło mnie jako młodego chłopca. Potem mogłem sobie 

uświadomić, że Baba to Sarwantarjami (Ten, który mieszka we wszystkich). On wie 

wszystko. Wszyscy członkowie mojej rodziny wstąpili do świętego pokoju Bhagawana.  

Bhagawan pozdrowił nas pięknym uśmiechem. Najpierw błogosławieństwa otrzymali 

od Bhagawana moi rodzice, potem siostra, następnie zaś Baba przyszedł do mnie i 

spytał: „Meekku emi kawali, bangaru”? (Czego chcesz, mój drogi?) Naprawdę, była to 

moja purwa dźanma bhagja (zasługa z wcześniejszych narodzin). Poprosiłem Go, aby 

pobłogosławił mnie dobrym guru na mojej drodze muzycznej! Swami natychmiast 

położył dłoń na mojej głowie i pobłogosławił mnie: „Odniesiesz powodzenie swoją 

muzyką na całym świecie! Wreszcie, nasypał mi trochę wibhuti na czoło i na język. Po 

tym radosnym darszanie z Bhagawanem Babą wróciliśmy do rodzinnego miasta.   

Szkolenie w dziedzinie muzyki klasycznej 

Po tygodniu miałem możność pojechania na wycieczkę do pałacu w Mysore, wraz z 

kolegami ze szkoły i nauczycielami. W owych czasach, w każdą sobotę policyjny zespół 

muzyczny wykonywał przed tym pałacem karnatyjskie utwory muzyczne, ułożone 

przez Jego Wysokość Mummadiego Krisznaradżę Wodejara. Nawet dzisiaj grają oni 

muzykę w ogrodach Brindawanu. Kiedy przyglądałem się instrumentom muzycznym, 

przyciągnął mnie jeden. Nazywał się saksofon. Zapytałem z ciekawości o jego 

dostępność i cenę. Po powrocie z wycieczki poprosiłem ojca, żeby kupił mi saksofon. 

Kiedy spytał o cenę tego instrumentu, powiedziałem mu, że wynosi ona 800 rupii. W 

1965 roku były to ogromne pieniądze, dziś być może równe 800 tysiącom rupii. Nasza 
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rodzina należała do warstwy średniej. Ojciec natychmiast podsunął więc myśl o nauce 

gry na innym instrumencie: skrzypcach, nadaswaram lub vinie. Będąc młodym 

chłopakiem, odmówiłem przyjęcia propozycji ojca. Zamiast tego wywarłem nacisk na 

matkę, żeby przekonała ojca do zakupienia saksofonu, który w końcu dostałem.  

We wczesnym okresie swojej drogi muzycznej włożyłem wiele wysiłku, aby 

nauczyć się muzyki klasycznej i teorii muzycznej. W tym celu wstąpiłem na Wyższą 

Uczelnię Muzyczną Kalaniketan w Mangalore, stając się uczniem Gopalakriszny ljera, 

geniusza zarówno śpiewu, jak i gry na flecie. Pod jego kierownictwem podniosłem 

swoją wiedzę muzyczną. Później otrzymałem wiedzę od Balakriszny Pillai z 

Kumbakonam, który jest dobrze znanym widwanem [wirtuozem] nadaswaram. 

Wreszcie odbyłem szkolenie u swojego guru Gopalakrisznana.  

Pierwszy występ przed obliczem Bhagawana  

Przy każdej sposobności modliłem się do Bhagawana Baby o to, aby mój pierwszy 

koncert odbył się przed Nim! Pewnego pięknego poranka odwiedziło naszą okolicę 

czterech słynnych muzyków - samochodem marki ambasador - i spytało kogoś o mnie. 

Zbliżyłem się i przyjąłem ich z szacunkiem. Powiedzieli mi: „Kadridżi, masz to wielkie 

szczęście, że Bhagawan Baba wysłał nas, abyśmy cię przywieźli na koncert, jaki jutro 

odbędzie się w Whitefield (Bengaluru)”. Jako że Bhagawan jest sarwantarjami 

(wszechwiedzący), wiedział, że w owym czasie jestem w domu. Słysząc te wiadomości 

doznałem niesłychanego szczęścia, gdyż właśnie spełniało się moje marzenie.  

Swami zwykł był przeprowadzać corocznie w Whitefield Letni Kurs. W tym okresie 

wygłaszał do studentów swoje boskie orędzia, po których następowały koncerty 

muzyczne. Mimo iż wiedza o tym napełniała mnie zadowoleniem, byłem odrobinę 

zmartwiony, gdyż zgodziłem się już dać parę występów w Pondicherry), a jeden z 

koncertów przypadł na następny dzień. Wciąż pamiętam datę: było to 21 maja 1991 

roku. Jak można było dać w ów dzień koncert w Whiefield, nie załatwiwszy sobie 

akompaniamentu? I właśnie wówczas zadzwonił do mnie mój guru dr T.W. 

Gopalakrisznan, abym go przywiózł samochodem ze świątyni Kollur Mugambika do 

mojego domu w Mangalore, ponieważ na drodze nie ma ani jednego pojazdu wskutek 

niepomyślnych wydarzeń w kraju. Guru spytał, kto będzie mi akompaniował na 

koncercie w Whitefield. Powiedziałem mu, że szukam ich. Natychmiast zgodził się 

wystąpić jako artysta akompaniujący na mridandze. Wszystko to było lilą Bhagawana. 

Jakiś czas potem otrzymałem kilka telefonów od organizatorów z Pondicherry i 

Chennai, którzy powiedzieli, iż z powodu niepokoju politycznego oraz problemów z 

prawem i porządkiem koncert odłożono i zadzwonią do mnie w stosownym czasie. 

Zadowoliło mnie to wielce i udałem się natychmiast z guru do Whitefield.  

Deszcz boskich błogosławieństw 

Kiedy znalazłem się w Whitefield, Bhagawan spojrzał na mnie! W ułamku sekundy 

po otrzymaniu Jego karuna katakszam (spojrzenia łaski) stałem już przed Nim. 

Powiedział: „Jakże długo czekałem na to, aby posłuchać twojej muzyki, Kadri!” 

Bhagawan poklepał mnie też po plecach i rzekł: „Ech, Kadri, wybrałem pieśni dla 
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ciebie; możesz je wykonać wieczorem”. Byłem bardzo zakłopotany, nie wiedząc jakie 

pieśni Bhagawan dla mnie wybrał. Jak zwykle poprosiłem Swamiego, aby mi pomógł 

odnieść powodzenie na owym wieczornym koncercie. Nadszedł wieczór. Bhagawan 

krótko objaśnił Wedantę olbrzymiemu zgromadzeniu. Potem, po asirwaćanam 

(słowach błogosławieństwa), wezwał mnie, abym wystąpił ze swoją muzyką. 

Czekałem w rogu zielonego pokoju na to, aby wykonać swój obowiązek. Jeden z 

bhaktów Bhagawana przyszedł na podwyższenie i wręczył dany przez Niego spis 

pieśni. Przejrzałem je natychmiast. O mój Boże, Bhagawanie Babo! Wszystko to były 

moje arcydzieła! Bhagawan zawsze mówi: kiedy ja jestem tutaj, nie musisz się bać. 

Jakież błogosławieństwo otrzymałem! To wielkie szczęście musi być następstwem 

zasług zdobytych przeze mnie w poprzednich żywotach. Jakże wielu cudów  

doznałem dzięki błogosławieństwom Bhagawana Baby... On wciąż żyje z nami w 

naszym sercu. W rzeczy samej, na początku każdego koncertu modlę się do Niego i 

wszystkie moje występy przebiegają pomyślnie, bez żadnych przeszkód. Owszem! 

Dzięki Jego błogosławieństwom otrzymałem nagrody Padma, dwa doktoraty - jeden z 

Uniwersytetu w Bangalore, a drugi z Uniwersytetu w Mangalore - nagrody stanów 

Tamilnadu i Karnataka, nagrodę akademicką Kendrija Sangit Natak i wiele innych 

cenionych nagród.   

Na koniec chciałbym podzielić się z młodszym pokoleniem oraz wszystkimi 

oddanymi Babie osobami tym, że uważam, iż powinniśmy nadal prowadzić służbę 

społeczną, zgodnie ze świętą, ustanowioną przez Bhagawana ścieżką.  

– Autor jest sławnym saksofonistą i żarliwym wielbicielem Bhagawana Baby.  

 

 

 

XXXIV DOROCZNA KONWOKACJA   

UNIWERSYTETU SATHYA SAI 

 

22 listopada odbyło się doroczne rozdanie dyplomów w Instytucie Wyższej Wiedzy 

Sathya Sai (uważanym za uniwersytet). Miało ono miejsce w hali Sai Kulwant. Po 

uroczystości studenci tego uniwersytetu wystąpili z przedstawieniem teatralnym w 

hali Purnaćandra.  

Doroczna konwokacja 

Doroczne rozdanie dyplomów w Instytucie Wyższej Wiedzy Sathya Sai zbiegło się z 

obchodami 90. urodzin Bhagawana i widać było, że jest dobrze przygotowane.   

Gościem głównym tej XXXIV konwokacji był profesor inżynierii elektrycznej Kendżi 
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Uczino z  Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii w USA. Prof. Uczino jest sławnym i 

odznaczonym wyróżnieniami naukowcem. 

O godzinie 3:00 po południu orkiestra dęta uniwersytetu poprowadziła uroczysty 

pochód do barwnie ozdobionej hali Sai Kulwant. Pochód prowadziło dwóch 

studentów, niosących proporce Uniwersytetu, idąc po obu stronach sekretarza, 

niosącego ceremonialną buławę. Wśród członków pochodu znaleźli się też gość 

główny, rektor, zastępca rektora, dziekani i głowy wydziałów oraz członkowie Śri 

Sathya Sai Central Trust oraz Rady Zarządu.   

Po śpiewach wedyjskich zastępca rektora, prof.  K.B.R. Warma pomodlił się do 

Czcigodnego Rektora Założyciela o to, aby ogłosił inaugurację uroczystości. Boski głos 

Bhagawana [odtworzony z nagrania] oznajmił, iż uroczystość konwokacji jest 

niniejszym otwarta. 

Przemówienie wprowadzające zastępcy rektora  

W swojej mowie wprowadzającej zastępca rektora, prof. Warma podkreślił, że 

Bhagawan Baba założył ten uniwersytet w duchu rozwijania w studentach 

patriotyzmu i poza studiami i badaniami naukowymi, wyjątkowością tego 

uniwersytetu jest rozwijanie w studentach wartości etycznych i moralnych - znajdują 

tu oni natchnienie do rozwijania w sobie pokory i bezinteresownej miłości ku 

ludzkości. Potem streścił akademicko-badawcze osiągnięcia ostatniego roku 

akademickiego.  

Stopnie naukowe i złote medale dla absolwentów   

Po wprowadzającym przemówieniu zastępcy rektora, kontroler egzaminów, G.S. 

Srirangaradźan, przedstawił tegorocznych absolwentów rektorowi, w celu przyznania 

im odpowiednich stopni naukowych. Potem zastępca rektora odebrał od absolwentów 

ślubowanie towarzyszące rozdaniu dyplomów. Następnie 469 kandydatów po różnych 

kierunkach (licencjackich, podyplomowych i programów zawodowych, jak też 

magisterskich z filozofii i doktoranckich) otrzymało różne dyplomy od rektora - 

sędziego M.N. Wenkataćaliaha, byłego sędziego głównego Indii.    

Przemówienie gościa głównego  

Następnie gość główny, prof. Kendżi Uczino opowiedział, jak spędził 40 lat swojej 

kariery dojeżdżając pomiędzy Japonią a Stanami Zjednoczonymi w poszukiwaniu 

swojej filozofii życia: krok naprzód. Przemówienie ukazało, jak studenci powinni 

osiągać powodzenie w zmieniającym się świecie i środowisku przez dziesięciolecia 

twardej pracy prowadzonej z hartem ducha. Powiedział, że przyszły rozwój technologii 

będzie określany przez politykę światową i studenci powinni przygotowywać się na 

stawianie czoła wyzwaniom szybko zmieniającego się i wymagającego świata.   

Błogosławiące przemówienie czcigodnego rektora   

Na koniec zgromadzeni usłyszeli konwokacyjne przemówienie czcigodnego rektora 

założyciela, Bhagawana Sathya Sai Baby z okazji rozdania dyplomów. Powiedział On 

studentom, że są z natury czyści i zalecił, żeby coraz szerzej otwierali serca. Powiedział, 
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że student powinien wykroczyć ponad potrzebę wiedzy (w dziedzinie materialnej) i 

próbować doświadczać błogości. To - jak powiedział - jest wiedzą praktyczną. 

Prawdziwe znaczenie wykształcenia to odsuwanie na bok ujemnych cech i służenie z 

radością innym. Nie ma majątku bardziej wartego posiadania niż miłość - dodał.  

Uroczystość zakończyło arati, o godz. 5:00 po południu, po odśpiewaniu hymnu 

narodowego.  

Dźagannatakam – dźagatiki sandeszam - przedstawienie konwokacyjne  

Po uroczystości rozdania dyplomów studenci Instytutu Wyższej Wiedzy Sathya Sai 

wystawili w hali Purnaćandra przedstawienie o nazwie „Dźagannatakam – dźagatiki 

sandeszam” (kosmiczne przedstawienie teatralne, przesłanie dla świata). Ukazywało 

ono to, że świat sam w sobie jest sceną, na którą wchodzi każda osoba i z której 

schodzi, wykonawszy swoją rolę. Ci, co grają swoją rolę szczerze i uczciwie, 

uszlachetniają się i przemieniają zanim zejdą ze sceny, podczas gdy inni, znęceni 

pieniędzmi, sławą i innymi ziemskimi powabami schodzą w hańbie. Zobrazował to 

główny bohater tego przedstawienia - Czajtanja, uzdolniony aktor, który gubi się 

jednak w życiu na wskutek ziemskich pokus, zapominając o cennych lekcjach 

otrzymanych od swojego wychowawcy, który zwykł mawiać: „ważniejsze od 

przedstawienia, w jakim grasz, jest to, co owo przedstawienie daje tobie”. Kiedy zdał 

sobie sprawę z tej cennej od wychowawcy otrzymanej lekcji doznał uwznioślenia, 

przekształcił się z Ćajtanji w Ćajtanję Mahaprabhu - urzeczywistnioną duszę, zatopioną 

w świadomości Kriszny. Na zakończenie przedstawienie pięknie pokazało, jak 

Bhagawan Sathya Sai Baba pieczołowicie nauczył tej głębokiej prawdy swoich 

studentów w okresie przygotowywania tejże sztuki teatralnej.   

Przedstawienie cechowała znakomita gra aktorska studentów, doskonałe dialogi 

oraz godna podziwu reżyseria.   

 

 

 

MOJA DROGA DO SAI 
Dr Rawi Dabir 

 

 W 1948 roku w Bangalore (obecnie Bengaluru) przedstawiono moich rodziców, 

dra D.S. Czandera i Rathnę Czander, naszemu Ukochanemu Sai. Tak oto zaczęła się 

nasza droga z Sai. Od tego czasu miało miejsce wiele podróży do Parthi (Puttaparthi). 

Jeżeli rano wyjechało się z Bengaluru, przyjeżdżało się do Parthi późnym wieczorem, 

przekroczywszy rzekę Czitrawati, gdzie było po pas wody.  
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Podążaj za mistrzem i słuchaj go   

Moja świadomość Kochanego Sai zaświtała w 1965 roku, kiedy to w styczniu owego 

roku Bhagawan polecił mojemu ojcu zdobyć materiały do przeprowadzenia w Parthi 

zbiorowego upanajanam (obrzędu świętej nici). Bhagawan rozdawał watom (młodym 

ludziom, którzy mieli przejść ten obrzęd) potrzebne rzeczy, takie jak dhoti, ręcznik itp. 

Rozejrzał się wokół i spytał mojego ojca: „Gdzie są twoje dzieci?”. Swami miał na myśli 

mojego brata, dr Sundaresza i mnie. Ojciec odpowiedział prędko: „Nie zbadano ich 

gwiazd astrologicznych i horoskopów”. Bhagawan rozkazał obu nam dołączyć do rzędu 

watów i powiedział mojemu ojcu: „To upanajanam przeprowadza sam Pan; gwiazdy i 

wszechświat są pod Jego władzą. Idź za tym Mistrzem i słuchaj Go”. 

Przyjmując schronienie w Sai  

Zgodnie z poleceniem kochanego Sai, ojciec zapisał mnie w 1968 roku do Manipal 

Dental College. Na drugim roku akademickim sprawy nie poszły zgodnie z planem. 

Ponieważ nie szło mi dobrze na uczelni, postanowiłem pojechać do domu do 

Bengaluru. Dotarłszy do domu rzekłem ojcu, że chcę porzucić tę uczelnię i chcę udać się 

do Parthi. Dał mi 20 rupii i pojechałem do Parthi. Zatrzymałem się tam 15 dni. W 

owym czasie odnawiany był mandir. Zgłosiłem się na ochotnika do przewożenia 

piasku z rzeki Czitrawati na miejsce obecnego mandiru. Chciałem zadać Swamiemu 

wiele pytań, ale nie otrzymałem sposobności.  W końcu, kazawszy mi czekać przez 15 

dni, wezwał mnie na spotkanie. Dodał mi odwagi i pewności siebie, stworzył dla mnie 

srebrny pierścień i odesłał z powrotem na tamtą uczelnię. W 1973 roku zdobyłem 

stopień naukowy ze stomatologii i przez trzy lata pracowałem z ojcem.  

Jak wszyscy młodzi chłopcy w owych czasach, chciałem pojechać do USA. Wraz z 

matką odwiedziłem pewnego astrologa, który powiedział, że nie ma możliwości, abym 

pojechał do USA ani innego miasta w Indiach, gdyż przeznaczone mi jest mieszkać z 

rodzicami w ich domu i pracować z nimi. Czując wielkie rozczarowanie spiesznie 

udałem się z matką do Parthi, gdyż za jedyną ucieczkę we wszystkich swoich 

trudnościach uważałem Swamiego. Przez tydzień kazał nam czekać i wreszcie wezwał 

na rozmowę. Kiedy powiedziałem mu, że chcę jechać do USA, odpowiedział: „Wiesz, że 

nie możesz wyjść z domu ojca. Musisz tam być i pracować”. Nalegałem, aby wysłał 

mnie do USA. W końcu Swami zgodził się i rzekł: „Ożeń się, a ja wyślę cię do USA”. 

Byłem tak przejęty do głębi, że powiedziałem "tak", na temat małżeństwa.  

Jednak w drodze powrotnej do Bengaluru myślałem: "Nie mam pracy w USA, jak 

więc utrzymam inną osobę?". Tak czy owak powiedziałem sobie: „Swami się o to 

zatroszczy”. Ożeniłem się w 1975 roku, w 1977 udałem się do USA, wstąpiłem na 

uczelnię podyplomową w Filadelfii, zdobyłem licencję i w 1983 roku otworzyłem 

własną praktykę. Wszystko to było łaską Swamiego. Wpoił mi odwagę i pewność 

siebie, i po ciężkich wysiłkach osiągnąłem to, co chciałem. Zbudowałem w 1987 roku 

ładny budynek o powierzchni 5 tysięcy stóp kwadratowych i miałem przestronne 

biuro. Wznosząc ten budynek, otrzymałem od Swamiego zgodę na to, aby był w nim 

Ośrodek Sewy Sai. Swami był bardzo łaskaw i pobłogosławił ów Ośrodek Sai. 
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Rozwój szpitala ogólnego Sathya Sai 

Często odwiedzałem Prasanthi Nilayam i od 1985 roku uczestniczyłem w obchodach 

wszystkich Urodzin. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżałem, pracowałem przez 7-10 dni 

w klinice dentystycznej szpitala ogólnego Sathya Sai. Niektórzy z moich przyjaciół 

również pracowali w tej klinice dentystycznej. W roku 2000 ta klinika była zamknięta, 

gdyż prowadzący ją zachorował. W prośbie do Swamiego wniosłem, że chciałbym 

przejąć tę klinikę i ją poprowadzić. Wówczas nie udzielił błogosławieństwa. Nazajutrz 

wezwał mnie i zapytał, jak zamierzam prowadzić z USA tę klinikę. Wyjaśniłem Mu, że 

będziemy zmieniać się co dwa tygodnie, jako że było już około 20 dentystów z obcych 

krajów, pracujących w różnym czasie. Dzięki Jego błogosławieństwom mamy teraz 

ponad 25 dentystów z Australii, Wielkiej Brytanii, USA, Śri Lanki, Malezji i Austrii, 

pracujących na zmianę z dwoma miejscowymi dentystami. Na początku był jeden fotel 

dentystyczny, teraz są już trzy. Przyjmujemy średnio 110 pacjentów dziennie, świadcząc 

usługi stomatologiczne w pełnym zakresie. W styczniu 2009 roku odbyliśmy pierwszy 

zjazd dentystyczny, w którym uczestniczyło około 120 dentystów z całego świata.   

W miarę rozrastania się szpitala ogólnego nasza grupa z USA poczuła, że zaczyna w 

nim brakować miejsca. W 2006 roku wysunąłem myśl przed Swamim, że powinniśmy 

rozbudować ten szpital, gdyż jest on bardzo zatłoczony. Naszkicowaliśmy plany i 

byliśmy gotowi zaczynać. Jednak Swami polecił mi czekać. W międzyczasie Swami 

opuścił swoją cielesną powłokę. Jednakże z Jego łaską, 23 listopada 2015 r. otwarty 

został nowy blok dla pacjentów dziennych. Wytrwałość opłaciła się. Dziś szpital ten 

może przyjmować codziennie około 1200 pacjentów. Istnieje grupa oddanych lekarzy, 

pielęgniarek/pielęgniarzy i osób przeszkolonych do pomagania lekarzom, świadczących 

pełną miłości opiekę dla pacjentów.   

Wszechobecność Bhagawana  

Mój młodszy brat, dr Sundaresz, dyrektor Instytutu Wyższych Nauk Medycznych 

Sathya Sai w Whitefield, wprowadził się do swojego mieszkania w tamtym miasteczku 

uniwersyteckim 18 listopada bieżącego roku. Podczas obrzędu pudży nasz Ukochany 

Pan okazał swoją obecność poprzez deszcz wibhuti na krześle, jakie dla niego 

ustawiono. Kto mówi, że Bhagawan nas opuścił? Jest w nas, za nami, przy nas i 

wszędzie wokół nas. Nigdy nas nie opuścił.   

– Dr Rawi Dabir służy obecnie w Klinice Dentystycznej szpitala ogólnego Sathya Sai  

w Prasanthi Nilayam.   
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Sprawozdanie 

 

UROCZYSTOŚCI W PRASANTHI NILAYAM 
 

ŚWIĘTO KULTURALNE TAMIL NADU   

W ramach obchodów 90. Urodzin Bhagawana Organizacja Sewy Sathya Sai z 

Tamilnadu przeprowadziła 25-31 października br. tygodniowe święto w Prasanthi 

Nilayam. Oprócz innych uroczystych wydarzeń, wielbiciele z Tamilnadu przez 

wszystkie te siedem dni śpiewali rano i po południu Wedy i bhadźany w Sai Kulwant.   

25 października wystąpili uczniowie Wyższej Szkoły Średniej Wiśwa Widjalaja z 

Chennaj. Ukazał on wszechstronność i doskonałość osiągniętą przez tę szkołę. 

Rozpocząwszy barwnym tańcem przedstawiającym dziesięć wcieleń Pana Wisznu, 

studenci pokazali swoje uzdolnienia muzyczne oraz umiejętności w wykonywaniu 

asan jogi na wysokim słupie i na ziemi. Występ objął również opowieść o przemianie 

pewnego studenta dzięki błogosławieństwom Bhagawana Baby. Na zakończenie 

popłynęła piękna pieśń zbiorowa.   

Porywający recital na flecie   

Drugim występem tego święta był recital, jaki dał 26 października obiecujący, 

młody flecista z Chennaj, Śri Dźajanth. Zagrawszy na początek jeden z utworów 

Thjagaradźy, artysta wykonał następnie melodię bhadźanową „Chittachora Jaśoda Ke 

Baal” (Syn Jaśody kradnie nam serca), po niej zaś słodkie melodie i lubiane pieśni, 

wśród których znalazły się: „Wajsznawa dźana to tene kahije” (Prawdziwym bhaktą 

jest ten, kto zna ból innych) oraz „Raghupati raghawa radźa Ram” (Pan Ram, potomek 

roku Raghu), napełniając nabożnym żarem całe otoczenie.   

Przedstawienie taneczne Skanda Wajbhawam   

27 października wystąpiły dzieci Bal Wikas z Tamilnadu, z teatralnym 

przedstawieniem tanecznym „Skanda Wajbhawam” (Chwała Pana Skandy). 

Odmalowało ono życie Pana Skandy, zwanego też w Tamilnadu Kartikeją lub 

Muruganem oraz jego zwycięstwo nad demonami, oznaczające unicestwienie w 

człowieku zamiłowania do ziemskich rozkoszy, ego oraz ignorancji. Całe 

przedstawienie upiększyły żywe tańce, które objęły bharata natjam i wielką 

rozmaitość tańców ludowych w wykonaniu dzieci z Tamilnadu. Bogactwa przydały 

przedstawieniu: znakomita charakteryzacja, lśniące stroje, słodka muzyka i wspaniała 

reżyseria.  

Ganamritam - występ z muzyką nabożną  

Kolejny raz dzieci Bal Wikas z Tamilnadu wystąpiły 28 października, z wiązanką 

wybranych pieśni nabożnych w językach: tamil, sanskryt, telugu i hindi, z których 

każda wielbiła zbawczą moc darszanu Pana i zdumiewające błogosławieństwo, jakim 

obdarza on duchowego poszukiwacza. Na początek wykonały inwokację „Dźaj 
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Ganesza”, a potem „Singara welane Dewa”, utwór opisujący urodę Pana Skandy i 

bardzo lubiany utwór „Katrinile warum githam” (Pieśń wędrująca na wietrze), 

uwieczniony przez legendarną śpiewaczkę M.S. Subbulakszmi. Po tych pieśniach 

popłynęła składanka bhadźanów. Uroczystość zakończył zespół instrumentalny.  

Przedstawienie Sathya Sai - wieczny Sai  

29 października młodzież i wychowankowie Bal Wikas z Tamilnadu wystąpili z 

przedstawieniem teatralnym „Sathya Sai - wieczna pieśń”. Był to piąty dzień święta. 

Poprzez opowieść o ojcu i synu, którzy byli oddani Bhagawanowi Babie, 

przedstawienie to ukazało  prawdę o tym, że Pan Sai, ucieleśnienie miłości i 

współczucia, jest wieczny i nieskończony. W dalszej części przedstawienia ojciec dodaje 

zapału synowi, który wskutek fizycznej nieobecności Bhagawana popadł w 

przygnębienie, a czyni to poprzez dające natchnienie opowieści o czterech wielkich 

wielbicielach, mianowicie Gora Kumharze, Mojżeszu, Surdasie i Thjagaradży. W 

następstwie tego usunięte zostaje złudzenie, pod którego wpływem znajdował się syn 

i ten ślubuje, iż jego życie będzie odzwierciedleniem przesłania Bhagawana. Na koniec 

ojciec doradza synowi, żeby nawiązał połączenie ze Swamim we własnym sercu, a z 

dala trzymał się od tych, co głoszą, że są medium i pośrednikami Bhagawana. 

Przeplatane słodkimi pieśniami, przedstawienie to ukazało boską chwałę 

Bhagawana.   

Koncert muzyki karnatyjskiej 

W przedostatni dzień owego święta kulturalnego - 30.X. - wystąpiła z koncertem 

muzyki karnatyjskiej znamienita śpiewaczka Smt. Gajatri Girisz. Rozpocząwszy pieśnią 

modlitewną do Pana Ganeszy „Winajaka wighna winaszaka” (Ganesza, co niszczy 

przeszkody), na prawie godzinę oczarowała bhaktów pięknie dobranymi utworami, 

wśród których znalazły się „Antaranga Sai adbhuta Sai” (Sai, tajemniczy mieszkaniec 

wnętrza), „Akhilandeszwari rakszamam” (Boska Matko, ochraniaj mnie). Swój 

porywający występ zakończyła znakomitą kołysanką „Dźo aczjutananda dźo dźo 

Mukunda”.  

Sita Rama Kaljanam - przedstawienie 

Wielkim finałem całotygodniowego święta kulturalnego było przedstawienie 

teatralne „Sita Rama Kaljanam” (Boskie zaślubiny Sity i Ramy), z jakim wystąpiły w 

ostatni dzień października dzieci Bal Wikas z Tamilnadu. Rozpoczęło się sceną Jadźnią 

Putra Kameszti (ofiarą na rzecz zrodzenia syna) króla Daśarathy i pokazało główne 

zdarzenia z życia Ramy. Na koniec nastąpiła scena ślubu Sity z Ramą, oznaczająca 

połączenie dźiwatmy (jednostkowej duszy) z Paramatmą (Najwyższym Bytem). 

Upiększone porywającymi tańcami i melodyjnymi pieśniami dzieci, przedstawienie 

zdobyło uznanie widzów.  

 SANATHANA VAIBHAVAM: KONCERT MUZYKI RELIGIJNEJ 

Hołd muzyczny w postaci muzyki karnatyjskiej złożyło Bhagawanowi w 90. roku 

od Jego przyjścia grono absolwentów Wyższej Uczelni Sathya Sai Mirpuri. 
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Rozpocząwszy swoją pierwszą prezentację „Sanathana Wajbhawam” (wieczna chwała) 

12 maja 2013 roku w Prasanthi Nilayam, wychowankowie ci dali 89 koncertów w 

różnych częściach Indii, a 90. wykonali stosownie 1 listopada obecnego roku, w ramach 

obchodów 90. Urodzin Bhagawana. Na początek wykonali słynny utwór Thjagaradży 

„Endaro mahanubhawulu”, następnie „Bho Shambho Śiwa Śambho Swajambho” 

(Samozrodzony Pan Śiwa), potem żywy „Thaniawarthanam”. Koncert zakończyli zaś 

słynnym utworem Bhagawana „Rama Kodanda Rama”, zachwycając wszystkich. Cały 

występ był niczym kaskada najpiękniejszej muzyki karnatyjskiej, która zalała 

wszystkie serca błogością nabożnej, upojnej radości.  

Bharatijam - występ taneczny  

Grupa taneczna Praśanthi, złożona z kilku byłych studentów Bhagawana 

przedstawiła 8 listopada występ taneczny o nazwie „Bharatijam - ofiara z bhawy, ragi i 

tali”. Odbył się on w Prasanthi Nilayam w ramach obchodów 90. Urodzin Bhagawana. 

Rozpocząwszy o godz. 5.10 po południu tańcem poświęconym Panu Ganeszy, wręcz 

zahipnotyzowali widownię przez przeszło godzinę rozmaitymi, pięknymi tańcami, m.in. 

Kathakali, Bharata Natjam, Dandię itp., ukazując bogate dziedzictwo kulturalne Indii. 

Wzbogacili to jeszcze wykonaniem pięknego kawali. Swój znakomity występ 

zakończyli tańcem patriotycznym.   

Dipawali i Nowy Rok Gudżaratu   

Prasanthi Nilayam stało się również widownią występów muzyczno-kulturalnych 

przygotowanych przez Organizację Sewy Sathya Sai z Gudżaratu. w okresie od 11 do 13 

listopada 2015 roku, w ramach obchodów 90. Urodzin Bhagawana, które zbiegły się z 

Dipawali i Nowym Rokiem Gudżaratu.   

Uroczystości 11 listopada otworzyło uczone przemówienie prof. Mehbub Desaia, 

znakomitego pedagoga z Gudżaratu. Odnosząc się do bezpłatnych usług, zapewnianych 

wszystkim przez Bhagawana w Jego szpitalach i instytucjach oświatowych, uczony 

mówca zauważył, że jest On orędownikiem religii miłości, będącej najwyższą religią 

dla całej ludzkości.   

Następnie wystąpiła młodzież Sai (dziewczęta) z Wadodary, z pieśniami nabożnymi 

„Sai Aradhana” (oddawanie czci Sai). Rozpocząwszy wezwaniem do bogini Lakszmi, 

czczonej w dzień Dipawali, zaśpiewały potem dwie melodyjne pieśni poświęcone 

bogini i Bhagawanowi Babie.  

Później dziewczęta Bal Wikas z Wadodary wykonały piękny taniec poświęcony 

Panu Ganeszy. Ostatnią uroczystością dnia stało się natomiast przedstawienie teatralne 

„Saiśwararpanam” (ofiara Panu Sai) w wykonaniu młodzieży z Wadodary. Oparte na 

nauczaniu Bhagawana, mówiącym, że „Nabożeństwem jest praca, Bogiem jest 

obowiązek”, pokazało ono, jak ubogi łatacz starego obuwia zdobył sobie łaskę Pana 

Kriszny, który przybył doń w postaci dziecka, aby przyjąć jego ofiarę sandałów, gdyż 

szewc wykonywał swoje obowiązki szczerze, a ubogim ludziom okazywał dobroć i 

współczucie. Budujący temat, znakomita gra aktorska młodzieży i porywające tańce 
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sprawiły, iż było to wciągające przedstawienie. 

Kiedy dobiegły końca występy w Sai Kulwant, nastąpił, dla uczczenia radosnego 

święta Dipawali, olśniewający pokaz sztucznych ogni w mandirze Jadżur, siedzibie 

Bhagawana.  

 

12 listopada Pierwszy występ należał do młodzieży Sai (dziewczęta) z okręgu 

Wadodara. Otworzyły go pieśnią modlitewną „Om Gana Ganapataje namo namah” 

(pozdrowienia dla Pana Ganeszy), po czym zaśpiewały pieśń do Boskiej Matki - 

„Radźeśwari karunamaji” (Boska Matka, ucieleśnienie współczucia). Później nastąpiły 

urzekające tańce uczniów Widja Niketan Sathya Sai z Nawsari. Wystąpili we 

wszystkich sześciu tańcach w olśniewających kostiumach. Każdy był po prostu 

hipnotyzujący. Następnie uczniowie Szkoły Sathya Sai z Suratu dali przedstawienie 

teatralne "Błogosławione Dusze", które naświetlało jedność wszystkich wiar, poprzez 

odwiedziny uczniów w Muzeum Sarwa Dharmy (wszystkich wiar), gdzie zobaczyli 

życie i nauki czterech błogosławionych dusz, mianowicie świętego poety Thjagaradźy, 

św. Pawła, Khwadży Moinuddina Czisti'ego z Adźmer oraz świętego Parsów - 

Kukkadaru. Na koniec ukazano w przedstawieniu nauki Bhagawana Sathya Sai Baby, 

który dał ludzkości przesłanie jedności wszystkich wiar i krzewił religię miłości. 

Występ zakończył się poświęconym Bhagawanowi bhadźanem „Sarwa dharma prija 

dewa” (Awatar, który kochał wszystkie religie). 

 Uroczystości 13 listopada, w ostatni dzień występów kulturalno-muzycznych 

wielbicieli z Gudżaratu, rozpoczęły dziewczęta z młodzieży Sai z Suratu. Potem 

uczniowie Szkoły Sathya Sai z Suratu zatańczyli gudżaracki taniec ludowy, oczarowując 

rytmiczną pracą nóg i bardzo pięknymi i przyciągającymi uwagę figurami tanecznymi.  

Później nastąpiła wiązanka pieśni nabożnych, ofiarowanych Bhagawanowi przez 

Dawesz Dawe i Maniszę Dave, znakomitych muzyków z Gudżaratu. Rozpocząwszy 

swój koncert poświęconą Bhagawanowi pieśnią  „Om Sai Namo Namo” 

(pozdrowienia Sai), duet zaśpiewał następnie lubianą pieśń „Ab saunp dija is dźiwan 

ka sab bhaar tumhare hathon mein” (Cały ciężar życia złożyłem w Twoje ręce). Przed 

końcowym bhadźanem - „Dźanani ma Sai dźanani ma” (O boska Matko Sai), 

zaśpiewali nabożną pieśń „Anhad nad badźao re”, po której wystąpił porywający 

zespół muzyczny.  

Ostatni występ owego dnia należał do Smt. Śubhangini Marathe. Złożyła on ofiarę 

muzyczną, rozpoczynając pieśnią nabożną „Ram nam sumir mana” (O umyśle, 

rozmyślaj o imieniu Rama). Po niej wykonała pieśń w języku marathi, poświęconą 

Panu Krisznie, na koniec zaśpiewała bhadźan „Dewi Sai Ma Dewi Saraswati Ma” 

(Boska Matka Sai to nikt inny jak bogini Saraswati).  

ŚWIATOWY AKHANDA BHADŹAN 

Ważnym wydarzeniem boskiej misji Bhagawana Sathya Sai Baby jest doroczny, 

24-godzinny światowy Akhanda Bhadźan, prowadzony równocześnie przez wszystkie 
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jednostki Organizacji Sai we wszystkich częściach kuli ziemskiej. Zapoczątkowany w 

1975 roku w Bengaluru przez Bhagawana, stał się zjawiskiem światowym, w którym 

uczestniczą z zapałem - dla pokoju i dobra świata - ludzie należący do wszystkich 

społeczności, wyznań, ras i narodowości.  

Akhanda Bhadźan w Prasanthi Nilayam ma znaczenie szczególne, jako że sam 

Bhagawa zwykł był otwierać go i błogosławić swoją boską obecnością. W tym roku 

Akhanda Bhadźan w Prasanthi Nilayam rozpoczął się 14 listopada o godz. 6 wieczorem 

- bhadźany prowadzili studenci, chłopcy i dziewczęta, z Instytutu Wyższej Wiedzy 

Sathya Sai. Następnie bhadźany, odbywające się przy uczestnictwie wielkiej liczby 

wielbicieli, prowadziły na zmianę różne inne grupy studentów, pracownicy aszramu, 

szpitala i wielbiciele z Indii oraz zza granicy. W ów święty sposób Bhadźan trwał dalej 

przez całą noc 14 listopada i poranek oraz popołudnie 15 listopada, szerząc na wszystkie 

strony błogie duchowe wibracje. Objął również dwa zaśpiewane przez Bhagawana [a 

odtworzone z nagrania] bhadźany „Siwa Siwa Siwa Śambho, Hara Hara Hara Śambho” 

i „Hej Giridhara Gopala” (Pan Kriszna, co podniósł górę). Na koniec, o godz. 6 wieczór 

wykonano arati, a całemu zgromadzeniu w Sai Kulwant  Hall rozdano prasadam w 

postaci ryżu tamaryndowego i słodkiego.   

5 LAT SATHYA SAI WIDJA WAHINI   

W dniach 14-17 listopada obchodzono w Prasanthi Nilayam V rocznicę Sathya Sai 

Widja Wahini. Uroczystość była częścią obchodów 90. Urodzin Bhagawana. Dla 

wzięcia udziału w tych obchodach, obejmujących różnorodne występy 

muzyczno-kulturalne, zjechało ze wszystkich części Indii ponad 2 tysiące uczniów, 

studentów i nauczycieli z 90. szkół objętych przedsięwzięciem Widja Wahini. 

Uroczystości rozpoczęły się rankiem 14 listopada 2015 zapaleniem obrzędowej 

lampy, po czym wystąpił z przemówieniem wprowadzającym Satjadźit Salian, 

narodowy koordynator Widja Wahini. Wyrażając głęboką wdzięczność Bhagawanowi 

za zapoczątkowanie w 2010 roku owego przedsięwzięcia Widja Wahini, podczas 

obchodów jego 85 urodzin, Satjadźit podziękował K.N. Radhakrisznanowi, prezesowi 

TVS Motors za jego znaczący wkład w podniesienie jakości programu Widja Wahini.  

Następnie uroczyście wyrażono uznanie Radhakrisznanowi. Przemawiając na tę 

okoliczność, Radhakrisznan poczynił spostrzeżenie, iż podstawą każdej gospodarki jest 

oświata. Jeśli chodzi o jakość kierowania programem Widja Wahini stwierdził, że 

zasadniczą wagę ma tutaj to, na ile poświęcają się mu się nauczyciele, rodzice i 

ochotnicy.  

Później odbyła się uroczystość otwarcia wystawy „Sa widja ja wimuktaje” 

(Prawdziwą oświatą jest to, co wyzwala), urządzonej w hali Purnaćandra.   

Wystawa Sa widja ja wimuktaje   

Po uroczystym otwarciu wystawa była dostępna zwiedzającym, którzy tłumnie 

odwiedzali to miejsce przez wszystkie cztery dni - od 14 do 17 listopada. Przy pomocy 

wykresów, makiet i nowatorskich eksponatów wystawa ukazała rolę Widja Wahini 
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Sathya Sai w sprawianiu, żeby edukacja przynosiła uczniom rozumienie, natchnienie, 

przyjemność i współpracę poprzez pełne zapału odkrywanie, prowadzące do 

krytycznego myślenia i osobistej przemiany.  

Bharat digwidźajam - zlot uczniów 

Rankiem 16 listopada odbył się w Sai Kulwant wielki zlot uczniów szkół objętych 

przedsięwzięciem Widja Wahini. Wzięło w nim udział około 1200 uczniów z 90 szkół 

ze wszystkich części Indii. Kiedy uczestnicy tego zlotu odbywającego się pod nazwą 

„Bharat Digwidźajam”, a prowadzeni przez studentów i uczniów z zespołu muzycznego 

i tych śpiewających Wedy, weszli o 8.20 rano do Sai Kulwant, powitały ich głośne 

oklaski zgromadzonych. Potem nastąpił wspaniały pokaz bogatego dziedzictwa 

kulturalnego Bharatu, przedstawiający wielkich proroków, mistrzów duchowych, 

muzyków, nauczycieli, poetów, królów, patriotów itd.; posłużono się tu manekinami, 

pieśniami i tańcami dzieci oraz odpowiednim komentarzem wspartym obrazami 

wyświetlanymi na ekranie.   

Po zlocie tym odbyła się uroczystość gratulacyjna. Wygłaszając przemówienie na tę 

okoliczność Satyadźit Salian wyraził wdzięczność prezesowi Usług Doradczych Tata, N. 

Czandrasekharanowi za jego pomoc i wsparcie w podnoszeniu jakości programu Widja 

Wahini.  

Przemawiając potem do zgromadzonych, K. Czakrawarthi, członek i sekretarz Sri 

Sathya Sai Central Trust zauważył, że Widja Wahini poczyniło w ciągu ostatnich pięciu 

latach wielki postęp, przy wsparciu i pomocy ze strony organizacji - takich jak Usługi 

Doradcze Tata i Organizacja Sewy Sathya Sai - oraz nauczycieli, wychowanków i 

ochotników. Przemawiający następnie Czandrasekharan powiedział, że całe 

przedsięwzięcie Widja Wahini jest kierowane wizją i łaską Bhagawana Baby, 

prowadzącymi je ku ścieżce postępu i rozwoju.  

Następnie uroczyście i wśród głośnych oklasków wyrażono uznanie 

Czandrasekharanowi i jego kolegom. Później zaś wyrażono uznanie szkołom, które 

wniosły znaczący wkład w ulepszenie programu Widja Wahini.   

Satjam Dźnanam Anantam Sai - taneczne przedstawienie teatralne 

W ramach uroczystości związanych z Widją Wahini, uczniowie szkoły podstawowej 

Sathya Sai z Prasanthi Nilayam wystąpili 16 listopada z przedstawieniem tanecznym o 

nazwie „Satja dźnianam anantham Sai”. Imię BABA, jak wyjaśniono w przedstawieniu, 

oznacza Sat-ćit-anandę, bedącą prawdziwą postacią Bhagawana Baby. Rozpocząwszy 

pięknym tańcem do melodii pieśni „Satćidananda rupa Sai” (Sai to ucieleśnienie sat, ćit 

i anandy), przedstawienie odmalowało życie Bhagawana Baby, od Jego narodzenia się 

po oznajmienie, że jest awatarem, które  20.X.1940 roku w Urawakondzie ujawniło 

jego boską chwałę wcielenia Boga. W przedstawieniu oznajmiono również poprzez 

rozmowę pomiędzy Adi Śankarą i jego czterema uczniami, że wszechświat to nic innego 

jak przejaw boskiej energii Sat, będącego jedyną rzeczywistością. Temat przedstawienia 

został dalej zobrazowany scenami z Ramą, Lakszmaną i Hanumanem, jak też z Kriszną, 
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stwarzającym Dwarakę dla ludzi z Mathury. Wzniosły temat, znakomite aktorstwo i 

piękne tańce uczniów sprawiły, iż przedstawienie robiło dużo wrażenie.  

Przedstawienie Bhagawata wani widja wahini  

17 listopada, w ostatni dzień uroczystości związanych z programem Widja Wahini, 

około 300 uczniów z 15 szkół objętych tym programem wystawiło przedstawienie 

„Bhagawata wani widja wahini” (Widja wahini to słowo Bhagawana). Oparte na 

naukach Bhagawana, objaśniło ono znaczenie educare, które pomaga człowiekowi 

wydobyć jego utajoną boskość, co jest prawdziwym celem oświaty. Temat ten 

zobrazowano różnymi scenami o wielkich bhaktach z indyjskiej mitologii, wśród 

których znaleźli się Prahlada, Markandeja, Judhiszthira, Hanuman i Swami 

Ramakriszna Paramahansa. Ozdobione wybranymi wierszami w języku telugu, 

pieśniami nabożnymi w hindi i porywającymi tańcami dzieci we wspaniałych strojach, 

przedstawienie to ukazało głębokie nauki Bhagawana - poprzez opowieści, pieśni i 

rozmowy – przekazywane, aby sprawić, by człowiek pojął swoją boską rzeczywistość.   

 

 

 

 

X ŚWIATOWA KONFERENCJA  

MIŁOŚĆ JEST ŹRÓDŁEM ♥ DROGĄ ♥ CELEM 

 

W ramach obchodów 90. Urodzin Bhagawana, Międzynarodowa Organizacja 

Sathya Sai przeprowadziła w dniach 25-27 listopada 2015 w Prasanthi Nilayam X 

Światową Konferencję, która odbywała się pod hasłem Miłość jest źródłem, ścieżką, 

celem. Przyjechało nań ponad 900 delegatów z 80 krajów świata. Uroczystość otwarcia 

odbyła się rankiem 25 listopada na sali głównej Instytutu Wyższej Wiedzy Sathya Sai.  

Na początek zapalono obrzędową lampę, po czym nastąpiły bhadźany. 

Przemówienie otwierające wygłosił dr Narendranath Reddy, przewodniczący Rady 

Praśanthi, który nawiązując do myśli przewodniej zjazdu, zauważył, że człowiek 

powinien rozwijać miłość do Boga, ponieważ jeśli rozwinie miłość, wszystkie inne 

rzeczy zostaną mu dodane. Wezwał delegatów, aby podczas warsztatów na owym 
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zjeździe rozmawiali o osobistej sadhanie i roli kobiet oraz młodzieży. 

W przemówieniu głównym, S.S. Naganand, członek zarządu Śri Sathya Sai Central 

Trust wyraził uznanie dla olbrzymich działań służebnych, dokonywanych przez 

Międzynarodową Organizację Sathya Sai. Delegatom poradził  prowadzić z miłością 

służbę i rozpowszechniać Boskie Przesłanie Bhagawana na wszystkie zakątki świata.  

Owo uroczyste spotkanie zakończyło orędzie Bhagawana, poświęcone miłości.  

Podczas gdy w ciągu dnia odbywały się obrady zjazdu, po południu w Sai Kulwant 

grupy z różnych krajów przedstawiały występy kulturalno-muzyczne. Działo się tak we 

wszystkie dni trwania zjazdu. Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai urządziła też 

wystawę „90 lat miłości Bhagawana”, otwartą w dniach 24-27 listopada w sali 

wystawowej. Ta bardzo ciekawa i pouczająca wystawa ukazywała życie, nauki i misję 

Bhagawana.   

(Szczegółowe sprawozdanie ze zjazdu znajdą Czytelnicy w kolejnym wydaniu 

„Sanathana Sarathi").   

 

 

 

Oczyść serce 

 

Najlepszym dowodem twojej świętej istoty jest 

pragnienie błogości. Człowiek jest błogością, szuka 

błogości. Błogość to dlań szczęśliwy żywot. Ponieważ Bóg 

jest błogością, szczęściem jest zjednoczenie się z Bogiem. 

Nic innego nie może obdarzyć radością, niewzruszoną 

przez wszystko, co się dzieje albo też, co się nie dzieje. Serce 

Jezusa było czyste i spokojne. Dlatego jest czczone jako 

święte. Musimy oczyścić swoje serca, tak abyśmy złączyli 

się z Jezusem albo Jezus złączył się z nami.  

– Baba 

 

 

 

 

Tłum.: Grzegorz Leończuk, red. Bogusław Posmyk 


