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Pismo poświęcone moralnemu i duchowemu rozwojowi ludzkości przez  

SATJĘ * DHARMĘ * ŚANTI * PREMĘ * AHIMSĘ 
(prawdę * prawość * pokój * miłość * niekrzywdzenie) 
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AVATAR VANI 

 

 

 

Rozwijajcie oddanie, poddanie i wiarę 

aby uświadomić sobie Boga 
 

Religii jest wiele, ale cel jest jeden.  

Ubrań jest wiele, ale przędza jest jedna. 

Klejnotów jest wiele, ale złoto jest jedno. 

Krów jest wiele, ale mleko jest jedno. 

Kwiatów jest wiele, ale oddawanie czci jest jedno. 

Istot jest wiele, ale atma jest jedna. 

Na skutek swej niewiedzy 

człowiek nie jest w stanie zrozumieć tej prawdy.  

Stał się więc ofiarą wielu problemów 

w swojej doczesnej egzystencji. 

Co jeszcze można powiedzieć temu zgromadzeniu szlachetnych dusz? 

 

Każdy twój oddech powtarza „Jestem Bogiem” 

 

Ucieleśnienia miłości! 

Wyjątkowa kultura Bharatu od niepamiętnych czasów udziela najlepszych lekcji 

w sferze moralności i duchowości. Przede wszystkim uczy człowieka uświadamiania 

sobie boskości obecnej w matce i ojcu. Święte teksty głoszą: Matru dewo bhawa, 

pitru dewo bhawa – czcij matkę i ojca jak Boga.  

Rozpoznaj swoją wrodzoną boskość 

Prawdę mówiąc, ludzkie życie jest pełne słodyczy. Pozbawione tej słodyczy staje 

się zwyczajnym marnotrawstwem. Człowiek goni za przyjemnościami ziemskimi, 

doczesnymi i zmysłowymi. Ale słodycz obecna w miłości matki znacznie przewyższa 

to wszystko. Oto bezcenny klejnot kultury Bharatu. Matka poświęca wszystko, aby 

wychować, wykarmić i ochronić dziecko. Słodyczy obecnej w macierzyństwie nie 

znajdzie się w niczym innym na świecie.  
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Prawdziwym pięknem w tym świętym kraju Bharatu jest wyrozumiałość. 

Spośród wszystkich rytuałów największą pokutą jest trzymanie się prawdy. 

W tym kraju słodkim uczuciem jest miłość do matki. 

Charakter ceni się znacznie wyżej niż życie. 

Ludzie zapomnieli o podstawowych zasadach tej wielkiej kultury 

i naśladują kulturę Zachodu. 

Niestety! Bharatijowie nie są świadomi wielkości swego kulturalnego dziedzictwa, 

tak jak potężny słoń nie jest świadomy własnej siły. 

Dla wszystkich najistotniejsze jest rozpoznanie boskości matki. Gdy Pan Rama 

odchodził do lasu, rzekł do Sity: „Bhudżato (narodzona z ziemi), na ziemi nie ma 

większego Boga niż matka i ojciec! Matka zna nasz umysł, nasze upodobania i 

nieustannie walczy o nasze dobro. Jeżeli nie rozpoznajemy boskości matki, stojącej 

tuż przed nami, jakże możemy poznać Boga, który jest ponad pojęciem i zasięgiem 

mowy i umysłu? Zatem istotne jest, abyśmy traktowali matkę i ojca jak Boga. 

Dlatego moim świętym obowiązkiem jest posłuszeństwo ojcu i wypełnienie 

obietnicy, jaką dał”. 

Aby pojąć boskość, która jest ponad poziomem ludzkim, człowiek także powinien 

wznieść się do poziomu wyższego niż ludzki. Przede wszystkim człowiek powinien 

żyć jak prawdziwa istota ludzka, przestrzegając wartości ludzkich i rozpoznając 

swoją wrodzoną boskość. Kimże jest manawa (istota ludzka)? Czy jest ciałem albo 

umysłem? Nie, nie. Manawa oznacza pierwiastek atmy, która jest święta i boska. 

Prawdziwa istota ludzka ma niezachwianą wiarę. Niestety, dziś wiara człowieka nie 

jest silna. Wiara jest niczym oczy człowieka. Jednak dzisiaj człowiek stał się  ślepy, 

bo stracił oczy wiary. Gdzie trzeba szukać Boga? Ofiaruj ludzkości służbę i otrzymaj 

miłość Boga. To jest właściwa ścieżka. Najlepszym sposobem na to, by kochać Boga, 

jest kochać wszystkich i wszystkim służyć. Jak powiedziałem wam wcześniej, 

chociaż w każdym jest ta sama boskość, to zdolności i możliwości poszczególnych 

ludzi są różne, zależnie od poziomu ich rozwoju, zasług z poprzednich żywotów i 

wpływu rodziców. Dziecko dziedziczy otwartość umysłu i serca rodziców. Otwartość 

albo ciasnotę serca człowieka odzwierciedla jego codzienne postępowanie.  

Aby pokonać maję, przyjmij schronienie w Bogu  

W życiu codziennym człowiek musi wypełniać dobre czyny. Jak mówi 

przysłowie: „Jeśli będziesz ciągle śpiewał, możesz dobrze śpiewać; jeśli będziesz 

ciągle żuł liście neem, nawet one będą smakować słodko; jeśli będziesz ciągle 

pocierał kamień, będzie on coraz mniejszy”. Wartość diamentu wzrasta, gdy się go 

potnie i oszlifuje. Podobnie, boskość jaśnieje w człowieku, gdy doświadcza on 

ciężkich prób i trudności i gdy nieustannie podejmuje praktykę. Ogień wytwarza się, 

pocierając o siebie dwa kawałki drewna. Miękkie masło powstaje dzięki ubijaniu 

kwaśnego mleka. Podobnie, człowiek może dotrzeć do boskości przez nieustanne 

myślenie o Bogu. Mówi się, że im dłużej pociera się kawałek drzewa sandałowego o 
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kamień, tym intensywniejszy zapach wydaje. Gdy mocno miażdży się trzcinę 

cukrową, daje ona słodki sok. Gdy włoży się złoto w ogień, pozbywa się ono brudu i 

wspaniale się błyszczy. Podobnie, aspirant duchowy powinien stawić czoła 

wszystkim problemom i trudnościom, rozwijać ducha wyrzeczenia i poświęcenia 

oraz doświadczać boskości. Powinien uczyć się od matki, jak znosić smutki, 

potępienie, straty i trudy oraz uświadomić sobie własną boskość, naśladując ją. 

Jak możecie myśleć o Bogu, który jest ponad ludzkim poziomem? Co kocha Bóg? 

Czego oczekuje Bóg? Jak powinieneś postępować, aby być mile widziany Bogu? Jeśli 

chcecie mieć moc wykraczającą ponad wasz poziom, jeśli chcecie mieć większą siłę, 

powinniście przyjąć schronienie w Bogu, który jest ponad wszystkim. Człowiek 

może mieć olbrzymie bogactwa, wielką władzę i stanowisko. Jednak maja (ułuda) 

ma znacznie większą władzę. Aby pokonać maję, człowiek musi przyjąć pomoc 

Boga, który ma większą władzę niż maja. 

Dobrym przykładem są pod tym względem dzieje Sugriwy w Ramajanie. 

Starszym bratem Sugriwy był Wali, obdarzony wielką siłą, dalece większą od siły 

Sugriwy. Między dwoma braćmi panowała wrogość. Wiedząc, że Wali może go 

zabić w walce, Sugriwa szukał wsparcia kogoś potężniejszego niż Wali. Pewnego 

dnia Sugriwa zauważył dwie osoby, które szły w stronę góry Riszjamukha, gdzie 

ukrywał się ze strachu przed Walim. Tknięty obawą, Sugriwa wysłał swojego 

ministra Hanumana, aby zbadał zamiary tych dwóch ludzi wyglądających na 

wielkich wojowników. Szlachetne zachowanie oraz uczona mowa Hanumana, mimo 

iż był małpą, sprawiła wiele przyjemności Ramie i Lakszmanie. Hanuman wyjaśnił 

Ramie położenie Sugriwy i zaofiarował się zabrać ich do Sugriwy na swych 

ramionach, gdyż wyglądali na zmęczonych długą wędrówką. Rama pomyślał, że 

używanie Hanumana za pojazd nie jest właściwe. Jednak należy działać stosownie 

do okoliczności, posługując się należytym rozróżnianiem. Miękkie masło można 

pociąć palcem, ale do żelaznej bryły potrzeba młota. Rama i Lakszmana usiedli na 

ramionach Hanumana i dotarli do Sugriwy. Po należytym sprawdzeniu zdolności 

Ramy jako wojownika, Sugriwa upadł mu do stóp i oddał usługi swego wojska 

małp pod jego rozkazy.  

W tym wydarzeniu Sugriwa szukał przyjaźni z Ramą, gdyż był on potężniejszy od 

Walego. Podobnie, aby pokonać maję, człowiek musi szukać mocy Boga. Do tego 

czasu maja każe człowiekowi tańczyć tak, jak mu zagra. Można ją porównać do 

nartaki (tancerki). Gdy uzyskujesz pełne panowanie nad tą nar-ta-ki, twoje życie 

staje się kir-ta-ną (odwrócenie słowa nartaki). Najlepszym środkiem wyzwolenia 

człowieka w kalijudze jest śpiewanie boskiego imienia.  

Połączeniem sat i czit jest ananda  

Pomocy Boga można szukać w jednej z trzech ścieżek, jakie ustalili wielcy święci - 

adwajcie (niedwoistości), wisisztadwajcie (uwarunkowanej niedwoistości) oraz 

dwajcie (dwoistości). Adi Śankara ustanowił ścieżkę adwajty, wyrażającą, że boskość 
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jest wszędzie, tak jak sok w trzcinie cukrowej. Co rozumie się przez niedwoistość? 

Ekam sat wiprah bahudha wadanti – prawda jest jedna, ale mądrzy określają ją 

różnymi nazwami. Prawda jest tylko jedna, nie dwie. Nie ma drugiej, ale widzimy 

dwie. Nie dwie, widzimy dwieście tysięcy! Nie dwieście tysięcy, dwadzieścia 

milionów! Jak więc możemy znaleźć jedność? Jest na to dobry przykład. 

Postawcie w jednym miejscu 1, zaś w drugim 9. Które z tych dwóch jest większe? 

Oczywiście mówimy, że większa jest dziewiątka. Nie! Większa jest jedynka. Jeden, 

dodać jeden, dodać jeden, dodać jeden, dodać jeden, dodać jeden... da wielką liczbę.  

Ekoham bahusjam – Jedyny chciał stać się wieloma. Tylko jedność przejawia się jako 

różnorodność. Tylko Jedyny istnieje, jednak przejawia się jako wielu. Ta jedność w 

różnorodności, ta jedność, to niedwoistość. Zbieracie wiele łodyg trzciny cukrowej. 

Gdy zmiażdży się te wszystkie łodygi, otrzymuje się ten sam słodki sok. Trzcin 

cukrowych jest wiele, ale słodycz jest jedna. Istot jest wiele, ale oddech jest jeden. 

Narodów jest wiele, ale ziemia jest jedna. Klejnotów jest wiele, ale złoto jest jedno.  

Adwajta mówi, że boskość jest wszędzie, tak jak sok w trzcinie cukrowej. Jak 

długo istnieje ten sok? Długo nie przetrwa. Sok z trzciny cukrowej można przemienić 

w jakąś inną postać, aby cieszyć się tą słodyczą na różne sposoby. To była teoria 

wisisztadwajty Ramanudży. Powiedział, że sok z trzciny cukrowej można przemienić 

w cukier. Sok to niedwoistość. Cukier to uwarunkowana niedwoistość. Jaki jest 

użytek z cukru? Cukier można mieszać z mąką ryżową, pszenną lub z dhalem. Wtedy 

mąka nie ma smaku mąki. Gdy zmiesza się mąkę i cukier, można przyrządzić różne 

słodycze, takie jak laddu i dżilebi. 

Tak więc więc sok trzciny cukrowej to niedwoistość, cukier to uwarunkowana 

niedwoistość, a cukier zmieszany z mąką to dwoistość. Śankara jest zwolennikiem 

niedwoistości, Ramanudża – uwarunkowanej niedwoistości, a Madhawa – 

dwoistości. To byli wielcy aczarjowie, którzy rozprzestrzenili duchowość na cały 

świat. Jednak słodycz boskości obecna jest w dwoistości, uwarunkowanej 

niedwoistości i w niedwoistości. Boskość jest jedna, lecz ciała są różne. Jednak 

niedwoistość jest w sferze uczuć, nie czynów. W tygrysie jest Bóg i Bóg jest w 

człowieku. Jednak tygrysa nie można przytulać ani obejmować. Nie! Tygrysowi 

powinniście dać właściwe miejsce. Wszakże miejcie pełną wiarę, że boskość w 

każdym jest jedna i ta sama.  

Boskość ma trzy oblicza – sat, czit, ananda. Sat znaczy byt, niezmienny we 

wszystkich trzech okresach czasu. To boskość. Czit znaczy świadomość. Świadomość 

wszechstronna, nie fragmentaryczna. (Swami pokazał koniuszek chusteczki). Jeśli 

tylko pokaże się jakąś małą rzecz (koniuszek chustki), powiecie, że to kawałek 

tkaniny. Jest to świadomość niecałkowita. Musicie rozłożyć tę chustkę. Wtedy 

powiecie, że to chustka. Świadomością jest to, co dowodzi i demonstruje pełną, 

wszechstronną i całkowitą wiedzę. To jest czit. Połączeniem sat (bytu) i czit 

(świadomości) jest ananda (błogość). Ta błogość jest niezmienna. Brahmanandam 
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(błogość najwyższa) – jest jak cukier, słodycz, która nigdy się nie zmienia.  

Sat (byt) to cukier. Czit (świadomość) to woda. Gdy zmiesza się je ze sobą, nie jest 

to cukier ani woda. Powstaje syrop. Powstaje ananda (błogość). Boskość to 

byt-świadomość-błogość. Nazwy i postaci przemijają. Postać tygrysa jest chwilowa. 

Chwilowa jest postać węża. Ponieważ nazwy i postaci przemijają, uważajcie je za 

takie. Jednak nie należy źle rozumieć zasady niedwoistości. Masz w kieszeni 

długopis. Inny człowiek też ma w kieszeni długopis. Nie możesz wziąć długopisu z 

kieszeni tego człowieka. Czy byłoby to właściwe? Nie! 

Na poziomie doczesnym twój długopis należy do ciebie, mój długopis należy do 

mnie. Jeśli się poślizgniesz, doznasz złamania nogi i będziesz nosił gips. Twoja matka 

bardzo cię kocha i jest smutna, bo cierpisz. Jednak nie jest możliwe, aby to ona 

miała na nodze bandaż. Ludzie są różni, ale ból może być dla nich taki sam. Ty 

będziesz czuł ból złamanej nogi, a twoja matka może czuć ból, jakiego ty doznajesz. 

Jednak matka nie czuje bólu złamanej nogi. Matka czuje smutek z powodu 

cierpienia syna, a nie z powodu złamania. A więc możecie iść za niedwoistością w 

uczuciu, ale nie w działaniu.  

Chociaż Śankara szerzył zasadę niedwoistości, zalecał też wielbienie Boga. 

Dlaczego zalecał oddawanie czci Bogu? Dlatego, że różni ludzie mają różne poziomy 

świadomości. Człowiek powinien iść ścieżką, która odpowiada jego poziomowi 

świadomości. Dopóki nie osiągnie się wyższego poziomu, trzeba oddawać cześć 

Bogu. Dopóki nie osiągniecie poziomu Śankaraczarji, musicie wypełniać swoje 

obowiązki. Możesz być bardzo wykształcony, możesz być człowiekiem na wysokim 

stanowisku, członkiem Indyjskiej Służby Administracyjnej. Jednak ucząc syna 

abecadła, musisz zejść do jego poziomu. Powinieneś uczyć właśnie od tego poziomu. 

Podobnie, póki człowiek nie osiągnie poziomu Śankary, powinien praktykować 

wszystkie formy upasany, wszystkie formy oddawania czci. Dlatego Śankara zalecał 

również modlitwę i nabożeństwo. Ułożył wiele ślok o wielbieniu Boga. Śankara jest 

zwolennikiem niedwoistości, ale nie jest to powód, aby od razu do niego dołączyć. 

Musimy znać swoje miejsce i zacząć praktykę od swojego poziomu.  

Uważaj wiarę za swój prawdziwy oddech  

Uczeń powinien mieć pełną wiarę w swojego guru, a wielbiciel pełną wiarę w 

Boga. Ale dziś wyznawcy idą za swoim guru dbając o swoje potrzeby i wygody. Jest 

to skutek kalijugi. Gdy nie są zadowoleni, odchodzą od swego guru. Gdy ich 

pragnienia spełniają się, ciągle go wychwalają. Gdy ich pragnienia nie zostają 

spełnione, obwiniają go. Nie jest to dobre. Czy pragnienia spełniają się czy nie, nie 

należy tracić wiary w guru ani w Boga. Uczeń zawsze powinien pragnąć: „Z całego 

serca pragnę połączyć się z Bogiem. Nigdy nie powinienem pozwolić, aby ta miłość 

się zachwiała”. Miłość nie zmieni się nigdy, w żadnym czasie. Miłość zawsze daje, 

nigdy nie bierze.  
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A zatem przyjmujmy to, co daje Bóg. Cokolwiek daje, jest dla naszego dobra. 

Powinniśmy mieć tę silną wiarę. Przed opisaną w Mahabharacie wojną Kriszna 

chciał sprawdzić wiarę Ardżuny. Pewnego dnia, idąc do lasu, Kriszna, wskazując 

siedzącego na drzewie ptaka, zapytał Ardżunę: „Ardżuno, cóż to za ptak na tamtym 

drzewie? To paw?”. „Tak, Kriszno, to paw” – powiedział Ardżuna. „Nie, nie! To kruk” 

– rzekł Kriszna. Wtedy Ardżuna również rzekł: „Tak, Swami, to kruk”. Wówczas 

Kriszna powiedział: „Ej, szaleńcze, na wszystko, co powiem, mówisz ‘tak, tak’. Nie 

potrafisz rozróżniać?”. „Swami, jakiż jest pożytek z rozróżniania, gdy stoję przed 

tobą? Jeśli powiem, że to nie paw, możesz go przemienić w pawia. Wszystko, co 

mówisz, jest prawdą”. Wtedy Kriszna rzekł: „Teraz zasługujesz!”. Dopiero wtedy 

Kriszna przekazał Ardżunie wiedzę Bhagawadgity. Dlatego nauki Boga rozpoczynają 

się od wiary. Co powiedział ostatecznie Ardżuna? Oznajmił: „Jestem posłuszny 

twojemu rozkazowi”. 

Powinniście mieć silną wiśwasę. To nie wiśwasa, to wasza śwasa (oddech). Z 

każdym oddechem powtarzacie soham, soham (Tym jestem ja). Miejcie silną wiarę, 

iż jesteście Bogiem. ‘So’ znaczy Bóg. ‘Ham’ znaczy ja. Każdy wasz oddech powtarza: 

jestem Bogiem, jestem Bogiem, jestem Bogiem. Nie jestem różny od Boga. Gdy 

masz poczucie „jestem Bogiem”, stajesz się Bogiem. Tat-twam-asi (Tym jesteś ty). To 

mądrość brahmana. Jestem mądrością, jestem brahmanem. To widzenie 

niedwoistości.  

Jednak człowiek nie uświadamia sobie tajemnicy niedwoistości. Praktykuje 

dwoistość. Odchodzi w ten sposób od prawdy. Nie tylko od prawdy – odchodzi też 

od społeczeństwa. Co robi się z pokarmem, który nie jest smaczny, miły dla 

podniebienia? Wyrzuca się go. Podobnie, jeśli nie będziesz postępować właściwe, 

społeczeństwo cię odrzuci. A zatem powinno się być jednym ze społeczeństwem. 

Oto pierwszy krok ku jedności. Gdy będzie jedność, będziesz mieć również czystość 

w swoim wnętrzu. Gdy osiągniesz tę czystość, osiągniesz również boskość. Dlatego 

boską nauką w życiu człowieka jest połączenie jedności, czystości i boskości. Tylko 

miłość zapewnia wszystkim jedność. Gdy jest miłość, nie będzie różnic związanych z 

rasą, narodowością itd. Gdzie nie ma miłości, tam jest nienawiść. Gdy jest 

nienawiść, nie może być pokrewieństwa nawet między dzieckiem a matką. Gdy jest 

miłość, nie ma różnicy „moje” i „twoje”. Zatem miłość może dokonać wszystkiego.  

Jak powiedział Sinclair, wszystkie tamte doświadczenia mogli mieć z powodu 

miłości, wiary i silnych, boskich uczuć. Bez miłości, bez silnej wiary, nie możecie 

mieć doświadczeń. Bhakti, prapatti, wiśwasa (oddanie, poddanie, wiara). Oto trzy 

kroki. Wszystkie są konieczne. Tylko wtedy możecie mieć doświadczenia. 

Doświadczenia transcendentalne wynikają z oddania, poddania i wiary.  

– Orędzie Bhagawana wygłoszone 26 kwietnia 1993 roku w sali Sai Śruti w Kodaikanal 
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Sprawozdanie 

 

Obchody 92. Urodzin Bhagawana 
 

 
Olbrzymie zgromadzenie wielbicieli ze wszystkich stron świata wypełniło Prasanthi 

Nilajam, aby ofiarować pełen czci hołd Bhagawanowi Śri Sathya Sai Babie w 92. 

rocznicę urodzin. W trakcie dwutygodniowych uroczystości, oprócz wielu występów 

muzyczno-kulturalnych, 2 wydarzenia miały wymiar historyczny: otwarcie Archiwum 

Śri Sathya Sai, jakiego dokonał zastępca prezydenta Indii, Śri Wenkaiaha Naidu oraz 

2-dniowa I Międzynarodowa Konferencja Wedyjska Śri Sathya Sai, który uroczyście 

zainaugurował gubernator stanu Andhra Pradesz i Telangana, Śri E. S. L. Narasimhan. 

W ramach tych uroczystości w dniach 18-23 listopada wszystkich uczestników 

podejmowano bezpłatnie sutym obiadem w specjalnie w tym celu wzniesionym 

namiocie.  

Sita Rama Kaljanam oraz Rathotsawam 

Uroczystości urodzinowe rozpoczęły się 18 listopada pomyślnymi uroczystościami: 

Sita Rama Kaljanam (boskimi zaślubinami Sity i Ramy) oraz Rathotsawam.  

Boskie zaślubiny rozpoczęły się o 7.30 rano. Zaczęto śpiewać hymny, a kapłani 

rozpoczęli wykonywanie obrzędów ślubnych, obejmujących oddawanie czci 

wizerunkom, upanajanam (uroczystość świętej nici pana młodego), kanjadan 

(obdarowanie panny młodej), wymianę wieńców z kwiatów i zawiązanie mangala 

sutry na szyi Sity. Wykonano również jadżnię – święty obrzęd ognia tych zaślubin. 

Purnahuti (końcowe ofiary) jadżni złożono o godz. 9.20, po czym wykonano arati do 

posągów. Tak zakończyły się te boskie zaślubiny dla dobra świata. 

Wkrótce rozpoczęły się uroczystości Rathotsawam. Posągi Ramy, Lakszmany, Sity, 

Hanumana oraz Wenugopali Swamiego (Pana Kriszny) wyprowadzono z Sai Kulwant 

w wielkim pochodzie, na czele którego szli muzycy nadaswaram i studenci śpiewający 

Wedę oraz bhadżany. Przy bramie Gopuram posąg Wenugopali Swamiego 

umieszczono na pięknie ozdobionym rydwanie, natomiast posągi Ramy, Lakszmany, 

Sity i Hanumana niesiono na palankinie. Gdy uroczysty pochód z rydwanem podążył 

do Kaljana Mandapam (grobu) Peddy Wenkamy Radżu, przyłączyło się doń wielu 

mieszkańców Puttaparthi. Wielu ludzi rozbiło kokosy przed rydwanem i ofiarowało 

arati posągom. Po dotarciu do Kaljana Mandapam umieszczono tam posąg Pana 
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Kriszny i uroczysty pochód z posągami Ramy, Lakszmany, Sity i Hanumana powrócił 

do Sai Kulwant. Tymczasem na sali dalej trwały bhadżany, zakończone o godz. 10 

wykonaniem arati.  

Częścią uroczystości boskich zaślubin Sity i Ramy był koncert sławnej śpiewaczki, 

Mahathi. Wszechstronna pieśniarka rozpoczęła od utworu „Mahaganapatim”, a później 

zaśpiewała wachlarz melodii, wśród których znalazły się: „Sai Natha Sai Maheśa”, 

„Endaro maha nubhawulu”, „Sai Raghu nandana Radża Rama”. Pełen uczucia koncert 

zakończyła bhadżanem „Mana bangaru Parthi Baba”. Następnie odbyły się bhadżany, 

zakończone wykonaniem arati.  

Wcześniej – od godziny osiemnastej 11 listopada do osiemnastej 12 listopada 

–odbywał się Akhanda Bhadżan w hali Sai Kulwant. Hala rozbrzmiewała boskimi 

imionami, gdy zgromadzeni z wielkim oddaniem wyśpiewywali chwałę Boga przez 

całą dobę.  

Obchody Dnia Kobiet  

W ramach obchodów 92. rocznicy Urodzin Bhagawana, 19 listopada uczczono w 

Prasanthi Nilajam Dzień Kobiet.  

Poranne uroczystości o godz. 8 rozpoczęły studentki Instytutu Wyższej Wiedzy Śri 

Sathya Sai z miasteczka uniwersyteckiego w Anantapur śpiewaniem Wed. Gdy w Sai 

Kulwant trwał jeszcze śpiew wedyjski, z Jadżur Mandiru z pomyślnym 

purnakumbham przyszedł uroczysty pochód kobiet, który prowadziła orkiestra dęta ze 

wspomnianego miasteczka uniwersyteckiego i zespół kobziarek z Wyższej Szkoły 

Średniej Śri Sathya Sai. Następnie przed obrazem zapalono obrzędową lampę Matki 

Iśwarammy. 

W przemówieniu wprowadzającym zarządzająca Sri Sathya Sai Easwaramma 

Women’s Welfare Trust, Ćethana Radźu przedstawiła trzy mówczynie porannego 

spotkania i podkreśliła potrzebę stwarzania kobietom większych możliwości. 

Zaznaczyła, że kobiety powinny wcielać w życie nauki Bhagawana.  

Pierwszą mówczynią spotkania była Kamala Pandja, nowa członkini zarządu Sri 

Sathya Sai Easwaramma Women’s Welfare Trust i krajowa koordynatorka Bal Wikas 

w Indiach. Nazywając kobiety skarbnicą wielu szlachetnych cech, Pandja zaleciła im 

prowadzenie działalności służebnej w Organizacji Śri Sathya Sai Sewa, gdyż 

bezinteresowna służba to pierwszy krok na ścieżce duchowej. Drugą mówczynią była 

Urvwi Widhani, dyrektorka pierwszego banku Abu Dhabi – największego banku 

Zjednoczonych Emiratów Arabskich – która opowiedziała o swych doświadczeniach 

boskości Bhagawana i stwierdziła, że kierownictwo i łaska Bhagawana pomogły jej 

stać się tym, kim jest w życiu osobistym i korporacyjnym.  

Jako ostatnia na spotkaniu przemawiała posłanka do Parlamentu z Araku w stanie 

Andhra Pradesz, Kothapalli Githa, która opowiedziała jak Bhagawan przekształcił jej 
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życie, gdy w 2001 roku dostąpiła sposobności wręczenia mu swojego listu. Podkreśliła 

znaczenie wspólnego wysiłku kobiet w stwarzaniu sobie większych możliwości. Po 

przemówieniach około 500 osobom rozdano zestawy higieniczne w ramach projektu 

sanitarnego Sri Sathya Sai Easwaramma Women’s Welfare Trust.  

Ostatnią częścią porannego spotkania był koncert muzyki karnatyjskiej. Wystąpiły z 

nim siostry Mambalam – R. Widżajalakszmi i R. Ćitra z Czennaj. Rozpoczynając występ 

o godzinie 9.45, znane śpiewaczki oczarowały wszystkich na blisko pół godziny serią 

utworów karnatyjskich. Zakończyły kirtanem „Sai Ram Hare Sai Kriszna Hare”. 

Następnie odbyły się bhadżany, zakończone o godzinie 10.10 ofiarowaniem arati.  

Spotkanie wieczorne rozpoczęło się o godzinie 4.30 śpiewaniem Rudram przez 

uczennice Szkoły Podstawowej Śri Sathya Sai. Potem nastąpiły wedyjskie śpiewy 

studentek z miasteczka uniwersyteckiego w Anantapur. Mówczynią wieczoru była 

Mallala Prasanthi, zarządczyni okręgu Haiderabad. Nazywając odwiedziny Prasanthi 

Nilajam przyjazdem do domu, gdzie się urodziła i otrzymała od Bhagawana imię 

Prasanthi, opowiedziała o swoich rozmowach z Babą w latach szkolnych. Przywołując 

słowa z Bhagawadgity, znakomita mówczyni zaleciła paniom osiąganie doskonałości 

w życiu w oparciu o wzorce z tejże Gity. 

Śpiewaczką wieczoru była Dana Gillespie, która urzekła słuchaczy swoim 

melodyjnym głosem na prawie 45 minut. Wśród pieśni, jakie zaśpiewała, były: „I have 

some questions, you have the answer” [Mam parę pytań, ty masz odpowiedzi], „More 

than a mother’s love” [Więcej niż miłość matki], „Start the day with love” [Rozpoczynaj 

dzień miłością] i „Shower the rose petals” [Ześlij deszcz płatków róż].  

Na koniec odbyło się przedstawienie taneczne „Czysta miłość”, z którym wystąpili 

uczniowie Szkoły Podstawowej Śri Sathya Sai. Rozpoczęli opowieścią o stworzeniu 

wszechświata, ukazali życie Bhagawana i jego boską chwalę na przykładzie wybranych 

zdarzeń z jego życia. Znakomita charakteryzacja, doskonała choreografia, wsparcie 

multimedialne oraz żywe tańce dzieci sprawiły, że przedstawienie zrobiło duże 

wrażenie. Później zaśpiewano bhadżany zakończone wykonaniem arati, kończącym 

obchody Dnia Kobiet. 

Uroczyste otwarcie Archiwów Śri Sathya Sai  

To był historyczny dzień – 22 listopada 2017 roku wiceprezydent Indii, Śri Wenkaiah 

Naidu uroczyście otworzył Archiwum Śri Sathya Sai w Prasanthi Nilajam. Ten 

niezwykle nowoczesny – ognioodporny, wodoodporny, odporny na szkodniki oraz kurz 

budynek archiwów mieści 7000 rękopisów Bhagawana Baby, 9000 kaset 

magnetofonowych, 550000 filmów, 5000 płyt CD/DVD, 10000 taśm wideo oraz 

150000 zdjęć i negatywów, tworzących dla potomności bezcenny spadek po awatarze 

kalijugi. W rzeczy samej po raz pierwszy w dziejach ludzkości wcielenie Boga łaskawie 

daje ludzkości dostęp do swojego życia i nauk przez nagrania dźwiękowe i wideo, 

zdjęcia, filmy i rękopisy, aby przyszłe pokolenia mogły poznać przesłanie awatara w 
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autentycznej postaci.  

W przemówieniu na tę okoliczność Śri Wenkaiah Naidu pochwalił szlachetne dzieło, 

Organizacji Śri Sathya Sai Sewa i Śri Sathya Sai Central Trust. Prowadząc rozważania 

na temat nauk Bhagawana, znakomity mówca wezwał wszystkich, aby naśladowali 

jego szlachetny przykład i służyli ludzkości, jak czynił to Swami, zakładając instytucje 

oświatowe, szpitale i realizując projekty wodne. Powiedział, że rzeczywistym hołdem 

dla Bhagawana Baby jest szerzenie na świecie jego przesłania miłości i służby na rzecz 

ludzkości, jak również przekształcanie umysłów ludzi przez wcielanie w życie wartości, 

takich jak satja, dharma, śanti, prema i ahimsa.  

Uroczystość Urodzin Bhagawana  

Uroczystość 92. Urodzin Bhagawana przeprowadzono 23 listopada z wielkim 

oddaniem i głębokim szacunkiem na bajecznie ozdobionej i jasno oświetlonej sali Sai 

Kulwant. Wydarzenia poranne rozpoczęły się od instrumentalno-wokalnych ofiar, jakie 

Bhagawanowi złożyli uczniowie i studenci z jego instytucji oświatowych. Najpierw 

orkiestra dęta Nadaswaram, Pańczawadjam oraz grupy kobziarzy, studentów i 

studentek, grały na zmianę radosne pieśni nabożne. Później odbył się pełen uczuć 

występ muzyczny studentów. Rozpocząwszy pieśnią urodzinową w języku telugu, 

studenci swymi pieśniami nasycili całe otoczenie oddaniem i pobożnością. W 

repertuarze znalazły się: „Dżina hai to Sai tere lije” (O Sai, żyjemy dla Ciebie), „Tu pjar 

ka sagar hai” (Jesteś oceanem miłości) oraz kilka utworów klasycznych. Występ 

zamknęli słynnym kawali „Tere dar pe dżo bhi aja” (Ktokolwiek przyszedł do Twych 

drzwi, obdarzyłeś go hojnie). 

Po ofiarach muzycznych członek zarządu Sri Sathya Sai Central Trust, Śri S. S. 

Naganand, złożył u lotosowych stóp Bhagawana doroczne sprawozdanie z działalności 

trustu (z lat 2016-2017) i opowiedział o kilku najbardziej znaczących działaniach 

służebnych przeprowadzonych w 2017 roku. Później odbyła się uroczysta prezentacja 

nowej książki „Sathya Sai Baba nadal żyje”, pióra dr W. Mohana, członka zarządu Sri 

Sathya Sai Central Trust.  

Następnie przemówienia wygłosiło dwóch wybitnych mówców. Pierwszym z nich 

był Śri Leonardo Gutter, członek Rady Prasanthi Międzynarodowej Organizacji Sai. 

Wezwał on wielbicieli, aby cały czas pamiętali o boskiej obecności Bhagawana i 

praktykowali jego nauki w życiu w celu zdobycia jego łaski. Drugim mówcą był 

słynny tłumacz orędzi Bhagawana, Śri Anil Kumar Kamaradżu, który przypomniał 

słuchaczom, by podążali ścieżką oddania i duchowości dla zbawienia własnego życia. 

Bhagawan jest ucieleśnieniem współczucia i nigdy o nas nie zapomni, nawet jeśli my 

zapomnimy o nim.  

Po tych dwóch przemówieniach wielbiciele otrzymali błogosławieństwo boskiego 

orędzia Bhagawana, którego część odtworzono z urządzeń nagłaśniających. Bhagawan 

poradził w nim wyznawcom, aby dla uzyskania spokoju rozwijali równowagę umysłu. 
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Oznajmił, że człowiek, aby zrozumieć tajemnicę szczęścia, powinien w życiu stawiać na 

pierwszym miejscu Boga, na drugim świat, a siebie na końcu. Dodał, że powinien 

trzymać się dajwa priti, papa bhiti i sangha niti (czuć miłość do Boga, strach przed 

grzechem i dbać o moralność w społeczeństwie). Orędzie zakończył bhadżanem „Hari 

bhadżana bina sukha śanti nahin”. Następnie odbyły się bhadżany, które o godzinie 11 

zamknęło arati. 

Uroczystości wieczorne zapoczątkowała o godz. 17.00 wspaniała procesja z 

rydwanem Bhagawana, która wyruszyła z mandiru Ganeszy, obeszła Jadżur Mandir i 

wróciła do Sai Kulwant, gdzie ofiarowano rydwanowi arati. Z wielkim oddaniem 

uczestniczyło w niej wielu wielbicieli.  

Wielkim finałem Urodzin Bhagawana była Dżhula Mahotsawa. Przed samadhi 

Bhagawana ustawiono wspaniale ozdobioną dżhulę (huśtawkę, którą lubił Sathya Sai) 

i umieszczono na niej jego piękne zdjęcie. Gdy kołysano dżhulą, słynny śpiewak 

karnatyjski, Śri Abhiszek Raghuram, przy wsparciu swojego zespołu, zaśpiewał z 

uduchowieniem uwznioślające, nabożne utwory klasyczne. Głębia ich wykonania 

oczarowała słuchaczy. Występ zamknął świetnie wykonanym, słynnym utworem 

Tulsidasa „Śri Ramaczandra kripalu bhadża mana” (O, umyśle, rozmyślaj o Ramie, 

współczującym Panu). Następnie odbyły się bhadżany zakończone o siódmej 

wieczorem ceremonią arati.  

Międzynarodowy Program dla Liderów  

24 listopada w Prasanthi Nilajam odbyła się trzecia doroczna uroczystość z okazji 

ukończenia Międzynarodowego Programu dla Liderów Organizacji Sathya Sai. 

Świadectwa otrzymało 456 młodych dorosłych osób z 59 krajów, którzy pomyślnie 

ukończyli program.  

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 5.00 po południu przemówieniami dwojga 

członków Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai. Pierwszym mówcą był Śri Dewesz 

Tankaria, przewodniczący Międzynarodowego Programu dla Liderów. Przedstawił on 

program i zalecił osobom, które go ukończyły, aby skorzystały z rzadkiej sposobności i 

stały się narzędziem boskiej misji Bhagawana – misji miłości i służby na rzecz 

ludzkości. Drugą mówczynią była Concepcion Awila Benitez z Meksyku. Opisała ona 

swoje doświadczenia związane z programem i zauważyła, że może on pomóc młodym 

dorosłym przyswajać nauki Bhagawana Baby i wpoić im takie cechy jak miłość, służba 

i poświęcenie, aby stali się doskonałymi przywódcami w społeczeństwie.  

Następnie młodzi dorośli Sai oraz dzieci z Tajlandii przedstawili krótki film wideo z 

pieśnią „Nasza miłość”, która ukazała jedność ludzi z różnych krajów świata.  

Ostatnią częścią programu była ofiara muzyczna młodych dorosłych. Rozpoczynając 

występ od pieśni modlitewnej w języku hindi, poświęconej Panu Ganeszy, śpiewacy i 

muzycy uwznioślili słuchaczy słodkimi, poruszającymi duszę, budującymi pieśniami, 

wśród których znalazły się: „One heart to love all, infinite hands to serve all” [Jedno 
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serce do kochania wszystkich, niezliczone ręce do służenia wszystkim], „Make me a 

channel of your peace” [Uczyń mnie kanałem swego pokoju], „Truth is your breath” 

[Twoim oddechem jest prawda], „Love and peace is what we need” [Potrzebujemy 

miłości i pokoju].  

Gdy później rozpoczęły się bhadżany, starsi przywódcy Organizacji Sai wręczyli 

świadectwa młodym dorosłym. Uroczystość zakończyło arati o godzinie 19.00.  

Przedstawienie taneczne Jedność w różnorodności  

Ostatni występ tygodniowych obchodów 92. Urodzin Bhagawana należał do 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai z Indonezji, a odbył się 25 listopada. Były to 

piękne tańce o nazwie „Jedność w różnorodności”. Porywające tańce w tradycyjnych 

strojach ukazały bogate dziedzictwo kulturalne Indonezji, które oczarowało wszystkich. 

Piękny pokaz sztuki i kultury tego wyspiarskiego narodu, jaki zaprezentowały dzieci 

Bal Wikas i wielbiciele z Bali, zakończył się wizją Pana Narajany na Garudzie. W tym 

czasie zaśpiewano bhadżan „Garuda wahana Narajana” (Pan Narajana, który jeździ na 

Garudzie).  

 

 

 

 

 

WWiieeddzzcciiee,,  żżee  mmiiłłoośśćć  SSaaii  jjeesstt  mmiiłłoośścciiąą  ttyyssiiąąccaa  mmaatteekk..  OOcczzyywwiiśścciiee  

nniiee  mmoożżeecciiee  zzmmiieerrzzyyćć  aannii  ppoojjąąćć,,  jjaakk  żżaarrlliiwwaa  jjeesstt  mmoojjaa  mmiiłłoośśćć..  

JJeeżżeellii  uussttaawwiiaacciiee  ssiięę  ppoozzaa  ttąą  mmiiłłoośścciiąą,,  uussttaawwiiaacciiee  ssiięę  ppoozzaa  

mmiiłłoośścciiąą  ccaałłeejj  lluuddzzkkoośśccii..  

––  BBaabbaa  
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Z naszych archiwów 

 

NNiiee  mmaa  nniicc  bbaarrddzziieejj  bboosskkiieeggoo  nniiżż  mmiiłłoośśćć  
  

 

Człowiek otrzymał ciało, aby służyć innym 

Dzisiaj nad człowiekiem panują trzy złe cechy: złość, nienawiść i zazdrość. Te trzy 

cechy zatruwają jego umysł. W rezultacie każde jego działanie staje się zatrute. Każde 

wypowiedziane przezeń słowo jest pełne jadu. Wszystkie czyny wykonywane pod 

wpływem skłonności umysłu są skażone. Wszystkie działania zmysłów również są 

skażone. Aby przekształcić złe myśli i czyny w dobre, trzeba wypełniać miłością nasze 

myśli. Gdy umysł będzie pełen miłości, wszystkie czyny przeniknie miłość.  

Napełniaj serce miłością i służ 

Wielu ludzi myśli, że uczynienie człowieka boskim i pobożnym to nadludzkie zadanie. 

To nieprawda. Boska miłość znajduje się w zasięgu możliwości człowieka. Jest dla 

niego naturalna. Człowiek ma prawo objąć ją w posiadanie . Boskiej miłości nie 

należy uważać za coś transcendentalnego lub obcego człowiekowi. Jednak ludzie skłonni 

są umniejszać znaczenie tej miłości, przypisując jej różne formy i nazwy, i niszczyć 

samych siebie. Wada tkwi w wypaczaniu miłości, nie jest wrodzona. Zmieńcie gniew w 

miłość. Obróćcie nienawiść w miłość. Aby przeprowadzić tę zmianę, potrzebna jest 

przemiana serca – wypełnienie go miłością. Gdy serce przepełnia miłość, cały świat staje 

się pełen miłości.  

Wszyscy są jednym! Bądź taki sam dla wszystkich 

Odnośnie osoby Jezusa pojawiły się kontrowersje. Te różnice były przyczyną ciężkich 

prób, przez jakie musiał przejść. Jednak Jezus był przygotowany na to, by stawić czoła 

każdemu problemowi czy karze. Uważał, że współczucie to najważniejsza cecha. 

Najpierw oznajmił: „Jestem posłańcem Boga”. Następnie obwieścił: „Jestem Synem 

Bożym”. W końcu oświadczył: „Ja i mój Ojciec jesteśmy jednym”. Musicie zauważyć tę 

jedność. Musicie głosić swoją jedność, a nie różnorodność.  

Dzisiaj ludzie mówią o jedności, ale jej nie praktykują. Swami mówi o miłości w 

każdym orędziu. Ilu ją praktykuje? Ilu próbowało pojąć zasadę miłości? Kto ma tę 

miłość? Nigdzie nie widać miłości. Gdzie jest miłość, tam nie ma miejsca dla nienawiści. 

Nikomu nie zazdrośćcie. Gdy pojawia się ta zła cecha, miłość szybko znika. Siedzibą 

miłości jest czyste serce. Gdzie jest czystość, tam jest jedność. Jedność prowadzi do 

boskości.  

Dziś czystość jest nieobecna. Jak zatem uświadomić sobie boskość? Musicie ofiarować 
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wszystko Bogu, bez żadnego pragnienia. Tak uczył Jezus. Uważał wszystko za ofiarę dla 

Boga. Gdy przybijano go do krzyża, zgromadzeni wokół ludzie płakali. Wówczas 

dochodzący z nieba głos oznajmił: „ Wszyscy są jednym, mój drogi synu, bądź jednaki 

dla wszystkich”. Jezus stwierdził: „Śmierć jest szatą życia”. Tak jak zmieniamy ubrania, 

tak też zmieniamy nasze ciała. Ciała to szaty (mieszkającego w nich ducha). Dlatego 

ciała powinno się uważać za przemijające. Nie powinniśmy martwić się o ciało.  

Miłość jest Bogiem, żyjcie w miłości 

Zanim Budda osiągnął Nirwanę, w zrozumiały sposób wyjaśnił swoje nauki. Syn 

jego macochy, Ananda, strasznie płakał. Budda powiedział mu: „Anando! Nie 

powinieneś ronić tylu łez. Dlaczego płaczesz?”. Ananda odrzekł: „Opłakuję twoją 

nieuchronną śmierć”. Budda oznajmił: „Ani ja nie umieram, ani ty nie żyjesz. Wszyscy 

muszą porzucić to ciało. Dlatego nie wolno ci ronić łez”. Ilu ludzi zastanawia się nad 

takimi sentencjami? Musicie uczyć się prowadzić doskonałe życie. To właściwy sposób 

obchodzenia urodzin Chrystusa. Musicie uświadomić sobie, że nie ma nic bardziej 

boskiego niż miłość. Miłość jest Bogiem. Żyjcie w miłości. Jest to wasz obowiązek. 

Wypełniajcie serca miłością. Wtedy uwolnicie się od wszelkich nieszczęść.  

Możesz mieć poczucie, że cierpisz z miłości. Lecz to cierpienie jest spowodowane 

ograniczoną miłością. Gdy twoja miłość stanie się wszechogarniająca, nie będzie miejsca 

na cierpienie.  

Chrystus był ofiarą zawistnych ludzi, którzy sprzeciwiali się jego naukom i wysuwali 

oskarżenia przeciw niemu. Wyznawcy Boga nie powinni przejmować się krytyką 

zawistnych osób. Wszyscy dobrzy ludzie muszą stawić czoła tym kłopotom. Powinni 

traktować wszystko tak, jakby było to dla ich dobra. W ten sposób Pandawowie patrzyli 

na wszelkie kłopoty, których doświadczali.  

– Wybrane z bożonarodzeniowych orędzi Bhagawana. 

 

 

Sprawozdanie 

I Międzynarodowa Konferencja Wedyjska  

Śri Sathya Sai  

 

Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń obchodów 92 . Urodzin Bhagawana 

była I Międzynarodowa Konferencja Wedyjska Śri Sathya Sai, zorganizowana przez 

indyjską Organizację Śri Sathya Sai Sewa w dniach 20-21 listopada 2017 roku w 

Prasanthi Nilajam. Inne wydarzenia wielkiej wagi stanowiące część tejkonferencji 

to: sympozjum wieloreligijne, modlitwy wieloreligijne na świecie oraz zbiorowa 
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recytacja Wed.  

Odrodzenie Wed to główny cel misji Bhagawana. Jak sam oznajmił: 

„Najważniejsze zadania jego inkarnacji na ziemi to Weda poszana i Widwat poszana 

(wspieranie Wed i uczonych wedyjskich)”. Ponieważ Wedy są uniwersalne i należą 

do całej ludzkości, najważniejszą myślą przewodnią konferencji było wedyjskie 

twierdzenie: Wasudajwa kutumbakam – świat to jedna rodzina. Gościem 

honorowym uroczystości był Śri E. S. L. Narasimhan, gubernator stanu Andhra 

Pradesz i Telangana. 

Wystąpienia wybitnych mówców 

Konferencję rozpoczęli 20 listopada o 8.00 rano śpiewaniem Wed studenci 

Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai. Później zaprezentowali przedstawienie 

„Bóg jest jeden”. Było to muzyczne wykonanie modlitw z różnych religii, 

wyrażających przesłanie jedności wszystkich wyznań. Następnie odbyło się wielkie 

spotkanie, którego myślą przewodnią było Wasudajwa kutumbakam. Uczestniczyli 

w nim przedstawiciele 42 krajów świata, 20 stanów Indii, studenci szkół Sathya Sai, 

uczniowie i wychowankowie Bal Wikas. 

Później z przemówieniem powitalnym wystąpił przewodniczący 

Ogólnoindyjskiej Organizacji Śri Sathya Sai Sewa Śri Nimisz Pandja. Przekazując 

przesłanie Bhagawana o jedności wyznań, Śri Pandja stwierdził, że podstawą 

wszystkich wiar jest miłość i że we wszystkich jest Bóg, niezależnie od różnych 

religii, warstw społecznych i narodowości ludzi. Zalecił wszystkim, aby poszli za 

przesłaniem Bhagawana, który rzekł: „Jest tylko jedna kasta, kasta ludzkości i jedna 

religia – religia miłości”.  

Następnym mówcą był Śri Subramanjam Gorti, krajowy koordynator wedyjski 

Organizacji Śri Sathya Sai Sewa. Śri Gorti zauważył, że Wedy przekazały ludzkości 

tajemnicę szczęśliwego życia na tym świecie i wyzwolenia po śmierci. Wskazał, że 

konferencja to przedsięwzięcie Organizacji Sai, mające na celu szerzenie 

świadomości Wed wśród szerokich warstw społeczeństwa i przekazanie światu 

przesłania jedności wszystkich wyznań.  

 Później odbyła się uroczysta promocja książki „Śri Sathya Sai Wedamrutham”, 

zawierającej 92 przesłania Bhagawana. Prezentację prowadził gubernator E. S. L. 

Narasimhan. 

Przed wystąpieniem Śri E. S. L. Narasimhana do zgromadzonych przemówił dr W. 

Mohan, członek zarządu Sri Sathya Sai Central Trust. Dr Mohan zauważył, że dzisiaj 

człowiek musi akceptować i szanować wszystkie religie, gdyż według Bhagawana 

wszystkie są równie prawdziwe. Powiedział, że istotą wszystkich religii jest to, co 

oznajmił Bhagawan: „Kochajcie wszystkich, wszystkim służcie, zawsze pomagajcie, 

nigdy nie krzywdźcie”.  
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Przemówienie inauguracyjne oraz boskie orędzie  

Następnie z przemówieniem inauguracyjnym wystąpił Śri E. S. L. Narasimhan. 

Przywołując wedyjskie stwierdzenie Ekam sat wiprah bahuda wadanti, wybitny 

mówca zauważył, że najważniejsza jest jedność ludzkości i że to wysunęły Wedy. 

Cytując Bhagawana, Śri Narasimhan powiedział, że Wedy są niczym kalpawriksza 

(drzewo spełniające życzenia), które da wszystko, czego się pragnie. Dlatego 

popieranie Wed jest najważniejsze. Dodał, że właśnie to czyni Prasanthi Nilajam, 

organizując Konferencję Wedyjską.  

Następnie z urządzeń nagłaśniających odtworzono boskie orędzie Bhagawana. 

Baba opisał w nim Wedy jako skarbnicę satji (prawdy). Dodał, że satja pochodzi z 

dharmy. Powiedział, że prawda i atma są jednym. Bhagawan wezwał wszystkich, 

aby szli ścieżką Wed i byli wolni od wszelkich kłopotów. Orędzie zamknął 

bhadżanem „Rama kodanda Rama”. 

Zbiorowa recytacja Wed  

Po orędziu Bhagawana odbyło się zbiorowe wypowiadanie „Śri Rudram” oraz 

„Mantrapuszpam”. Gdy tysiące uczestników, studentów i wielbicieli przyłączyło się 

do zbiorowej recytacji, cała sala Sai Kulwant rozbrzmiała świętymi śpiewami 

wedyjskimi, posyłając duchowe wibracje na wszystkie strony. Wzniosłe zbiorowe 

śpiewanie Wed trwało mniej więcej pół godziny i zakończyło się modlitwą 

Sarwadharma „Om tat sat Śri Narajana Tu”. Następnie zaśpiewano bhadżany 

zakończone o godzinie 11.00 wykonaniem arati.  

Dalsze obrady konferencji odbywały się w audytorium Purnaczandra, gdzie 

otwarto uroczyście znakomitą wystawę „Weda tattwa”. 

Sympozjum wieloreligijne 

Wieczorem odbyło się sympozjum wieloreligijne, w którym wzięli udział 

przedstawiciele różnych wyznań. Wydarzenia rozpoczęły się wypowiadaniem 

modlitw z głównych religii świata. Gdy przedstawiciele różnych wyznań zasiedli w 

Sai Kulwant, Śri Kaljan Ray, członek zarządu Śri Sathya Sai Central Trust z 

Zachodniego Bengalu, przedstawił mówców. Obradom przewodniczył marszałek 

lotnictwa, dr Nirmal Suri, a sympozjum prowadził Śri Dźitendra Czima, 

przewodniczący stanowy Delhi i Narodowego Obszaru Stołecznego. 

 Omawiano trzy zagadnienia, a mianowicie: „Służba jako jednoczący czynnik we 

wszystkich religiach”, „Kochajcie wszystkich, wszystkim służcie – podstawa 

wszystkich wyznań” i „Zawsze pomagajcie, nigdy nie krzywdźcie – istota religii”. 

Uczestnikami sympozjum byli: Swami Shantatmananda z Misji Ramakriszny, 

wielebny Karma Gelek Juthok z Dharamsali w Himaczal Pradesz, czcigodny Siódmy 

Czungpo Gjalton Rinpocze z Palpung Sherabling Monastic Seat w Kangrze w 

Himaczal Pradesz, Śri Sherejar Vakil jako przedstawiciel zoroastrianizmu, dr med. 
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Shafik Qasmi jako przedstawiciel islamu, prof. Ali Mohd. Naqvi z Muzułmańskiego 

Uniwersytetu Aligarh, Ojciec Felix Jones jako przedstawiciel chrześcijaństwa, Giani 

Gurbachan Singh z Akal Takht, Złotej Świątyni w Amritsar jako przedstawiciel 

sikhów, Rabbi Ezekiel Isaac Malekar (judaizm), dr Aczarja Lokesh Muni (dżinizm), 

Hadżi Sjed Salman Chisty z Dargah Adźmer Sharif, Maulana Abdur Rahaman Molla 

z Ogólnoindyjskiego Stowarzyszenia Imamów, Śri Dinesh Rao z Wiary Baha’i, 

Sarwaśri Kunalbhai Bhat i Bharatbhai Mehta z bengalurskiego Bochasanwasi 

Akshar Purushottam Sanstha.  

Wszyscy uczestnicy przemawiający na zjeździe poparli nauki Bhagawana Śri 

Sathya Sai Baby jako podstawę jedności wszystkich wyznań. Oto niektóre z 

poglądów, jakie głosili uczestnicy: ten, kto zna ból innych, jest prawdziwym 

wielbicielem Boga; służba dla ludzkości jest służbą Bogu; najważniejsze w życiu 

człowieka są dobre myśli, dobre słowa i dobre czyny; to, co Bhagawan Baba zrobił 

dla ludzkości, jest doskonałe dla wszystkich; we wszystkich jest obecna ta sama 

atma; najlepszym środkiem do postępu na ścieżce duchowej jest służba; każdy 

człowiek jest potencjalnie boski; celem człowieka jest przejawienie swojej boskości; 

istotną częścią islamu jest zakat (dobroczynność); dziel się radością i ciesz się 

szczęściem; Ekam sat wiprah bahudha wadanti; Satjam wada dharmam czara. 

Wszyscy uczestnicy jednym głosem powiedzieli, że takie wieloreligijne 

zgromadzenia stwarzają przyjazne stosunki i zrozumienie między różnymi 

wyznaniami. Sympozjum było rzadkim obrazem jedności oraz poczucia koleżeństwa 

między przedstawicielami wszystkich wyznań. Pokazało to właściwą drogę do 

światowej harmonii i jedności.  

Po zakończeniu obrad sympozjum odtworzono boskie orędzie Bhagawana. Baba 

powiedział, że Wedy głoszą prawdę, iż atma jest taka sama we wszystkich istotach. 

Oznajmił, że człowiek powinien wyraźnie zrozumieć tę prawdę i prowadzić życie 

pełne służby i poświęcenia, gdyż są to środki do osiągnięcia nieśmiertelności.  

Dziękując wszystkim uczestnikom sympozjum za czynny udział, Śri Nimish 

Pandja stwierdził, że najlepszym środkiem do jedności całej ludzkości jest miłość. 

Powiedział, że Organizacja Sai kładzie nacisk na bezwarunkową miłość do 

wszystkich, aby wszyscy mogli się połączyć, tak jak było to widać na sympozjum. 

Następnie uroczyście wyrażono uznanie wszystkim mówcom. Później odbyły się 

bhadżany sarwa dharmy zakończone o godzinie 19.00 wykonaniem arati.  

Naukowe rozumienie Wed 

Tematem odbywającego się 21 listopada 2017 roku Międzynarodowej Konferencji 

Wedyjskiej było „Naukowe rozumienie Wed”. Głębokim rozumieniem podzieliło się 

sześciu wybitnych mówców. Byli nimi: Dato Dżega Dźagadiszan z Organizacji Sathya 

Sai Sewa z Malezji, dr N. Gopalakrisznan, kierownik Indyjskiego Instytutu Dziedzictwa 

Naukowego z Kerali, dr Narendranath Reddy, przewodniczący Międzynarodowej 
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Organizacji Sathya Sai, dr Anuradha Czoudry, profesor nadzwyczajny Indyjskiego 

Instytutu Technologii w Kharagpur, Śri George Bebedelis, przewodniczący Rady 

Narodowej Grecji, kierownik Instytutu Edukacji Sathya Sai w południowej Europie 

oraz prof. dr Mohammed Hanif Khan Śastri, profesor sanskrytu Uniwersytetu 

Sanskryckiego Rasztrija w New Delhi. 

Pierwszym mówcą spotkania był Dato Dżega Dżagadiszan. Rozważał on 

zagadnienie „Wezwanie Bhagawana Śri Sathya Sai Baby do międzynarodowej 

jedności – od sal konferencyjnych do społeczeństwa”. Opowiadając o wysiłkach 

malezyjskiej Organizacji Sai w tej dziedzinie, stwierdził, że jedność międzyreligijna to 

żywa rzeczywistość, która nie ogranicza się do klimatyzowanych pomieszczeń obrad. 

Najlepszym sposobem na osiągnięcie jedności międzyreligijnej jest przekładanie 

rozmów na czyn – podkreślił. Na koniec życzył Organizacji Sathya Sai w Indiach 

wyniesienia Wed do wymiaru światowego, aby zwiększyć ich oddziaływanie na polu 

jedności międzyreligijnej.  

Wygłaszając główne przemówienie konferencji dr N. Gopalakrisznan rozważał 

Wedy jako „Źródło mądrości o wielkim znaczeniu w czasach współczesnych i jego 

naukowe rozumienie dla pożytku ludzkości”. Przemawiając z głęboką wedyjską 

mądrością, uczony mówca sięgnął do istoty Wed i ich znaczenia dla użytecznego, 

owocnego i sensownego życia, w którym praktykuje się zasadę: Asato ma sadgamaja, 

tamaso ma dżjotirgamaja, mritjor ma amritam gamaja. Przywołując powiedzenia z 

ogromnego skarbca świętych pism, jakimi są Wedy, dr Gopalakrisznan wezwał 

słuchaczy do zaznawania boskości w życiu i czynienia dobra dla innych.  

Przemawiający w następnej kolejności dr Narendranath Reddy podzielił się perłami 

mądrości, jakiej nauczył się u lotosowych stóp Bhagawana na przestrzeni wielu lat, 

gdy przebywał blisko niego. Cytując Swamiego i jego nauki wraz z mądrością 

zaczerpniętą z ogromnego oceanu wedyjskiego, dr Reddy przypomniał cztery 

współczesne mahawakje Bhagawana, mianowicie: Kochajcie wszystkich, wszystkim 

służcie, zawsze pomagajcie, nigdy nie krzywdźcie. Przedmiotem jego wystąpienia było 

„Wedanta w życiu codziennym”. 

Później wystąpiła dr Anuradha Choudry. Mówiła o podstawowej zagadce ludzkiej – 

podróży człowieka od bycia do stawania się i na odwrót. Ponieważ przedmiotem jej 

przemówienia było „Przekształcająca moc dźwięków wedyjskich – pomoc na rzecz 

spokojniejszego i zdrowszego życia jednostki i zbiorowości”, zorganizowała dla 

słuchaczy praktyczny pokaz w sali lekcyjnej, obejmujący dźwięki i ruchy, pozwalając 

zgromadzonym zrozumieć odpowiedź na wieczne pytanie „Kim jestem?”.  

Śri George Bebedelis mówił o „Znaczeniu ideałów wedyjskich oraz ich związku ze 

starożytną grecką mądrością”. Podzielił się ze słuchaczami bezcenną mądrością, jakiej 

nauczył się od Bhagawana w pokoju rozmów – że ‘On jest Bogiem’. Opowiadając o 

swoich pięknych przeżyciach z Bhagawanem, mówił również o mądrości wedyjskiej, 

śledząc jej związek ze starożytną mądrością grecką, jaką głosili Platon i Sokrates.  
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Ostatni mówca prof. dr Mohammad Hanif Khan Śastri postanowił przemawiać w 

języku hindi. Rozpoznając Wedy jako główną zasadę całej uniwersalnej mądrości, 

rozważał z wielkim przekonaniem zagadnienie „Esencja Sanathana Dharmy i Koranu”. 

Przywołując swobodnie wiersze z Bhagawadgity, uczony mówca stwierdził, że 

Bhagawadgita i Koran mają tę samą kwintesencję.  

Na koniec uroczyście wyrażono uznanie mówcom i kontynuowano bhadżany. 

Spotkanie zakończyło się wykonaniem arati.  

Sesja końcowa I Międzynarodowej Konferencji Wedyjskiej 

21 listopada w czasie ostatniej sesji Konferencji Wedyjskiej wygłoszono trzy 

przemówienia, zbiorowo recytowano Rudram i Mantrę Puszpam oraz pokazano 

przedstawienie taneczne.  

Od godz. 16.30 przemawiał wykładowca Wyższej Szkoły Średniej Śri Sathya Sai w 

Prasanthi Nilajam, Śri Wedanarajanan Kollengode. Mówił na temat „Przyszedłem, aby 

wspierać Wedy i wedyjskich uczonych – Bhagawan Śri Sathya Sai Baba”. Mówca 

zauważył, że Wedy są uniwersalne, niezwiązane z granicami krajów i że należą do 

wszystkich. Dodał, że przekazują one przesłanie jedności i pokazują człowiekowi 

ścieżkę nieśmiertelności.  

Śri S. S. Naganand, członek zarządu Sri Sathya Sai Central Trust, odniósł się do 

wysiłku Organizacji Śri Sathya Sai Sewa, włożonego w zorganizowanie tej konferencji. 

Naświetlając polecenie Bhagawana, aby rozpowszechniać Wedy, mówca zauważył, że 

dla Boga nie ma ograniczeń do kasty ani wyznania. Później opisał rolę Organizacji Sai 

w upowszechnianiu Wed, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Bhagawana. 

Kończąc, Śri Naganand odczytał osobiste przesłanie otrzymane od premiera Indii Śri 

Narendry Modiego, w którym wyraził on swoje duże nadzieje związane z Konferencją 

Wedyjską i Sympozjum Wieloreligijnym.  

Śri Nimish Pandja mówił o powszechnym rozwoju Organizacji Śri Sathya Sai Sewa. 

Zauważył, że Organizacja jest zrzeszeniem otwartym, należącym do wszystkich. 

Najważniejszymi punktami działalności organizacyjnej w przyszłości będą dwa główne 

przesłania Bhagawana: Wedy oraz jedność międzyreligijna – oznajmił wśród gromkich 

oklasków Śri Pandja. Na zakończenie powiedział, że Prasanthi Nilajam powinno być 

liderem niesienia przesłania Wed światu. Później na sali z ust tysięcy uczestników 

rozbrzmiało zbiorowo wypowiadane Rudram oraz Mantra Puszpam.  

Przedstawienie teatralne Rudra tattwam – ekatwam 

Ostatnim punktem sesji było przedstawienie taneczne „Rudra tattwam – ekatwam” 

(Zasadą Rudram jest jedność). Wystąpił z nim Instytut Educare Śri Sathya Sai w 

Chrompet (Czennaj). Przedstawienie objaśniało Śri Rudram za pośrednictwem Pana 

Ganeszy oraz ukazało Pana Śiwę jako Rudrę, mającego swe korzenie w miłości. 

Przedstawienie podkreśliło również wieczne przesłanie Bhagawana o miłości, dzięki 
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której człowiek może osiągnąć ekatwam, czyli jedność. Chwałę Pana Śiwy 

przedstawiły sceny ze znakomitych żywotów Kannappy Najanara i Markandeji. 

Później nastąpiły bhadżany oraz arati, kończąc tę Konferencję.  

 

 

 

Blask boskiej chwały 

 

DDoośśwwiiaaddcczzaanniiee  bboosskkoośśccii  SSwwaammiieeggoo    
 

 

Madhaw Dikshit opuścił aszram, aby powrócić do Mangalore (obecnie Mangaluru), 

ja jednak zostałem. Wtedy kochany Baba obsypał mnie najwspanialszymi 

błogosławieństwami dając mi najbardziej zadziwiające doświadczenia.  

Swami udzielał audiencji rano i po południu. Popołudniowe interview odbywały 

się zwykle między godziną 4.30 a 7.30. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, pewnego 

dnia Baba przysłał wolontariusza, aby mnie wezwał o godzinie 2.30 (dwie godziny 

wcześniej). Byłem ze Swamim w pokoju rozmów sam. Rzekł: „Wyjmij pamiętnik i 

zapisz dzisiejszą datę i tę godzinę. W tej chwili twoja matka przechodzi operację w 

Kampali, w Ugandzie, w Afryce Wschodniej. Dwóch europejskich chirurgów 

spodziewa się ciężkich powikłań pooperacyjnych; tętno twojej matki spadnie do 

niebezpiecznego poziomu. Jednak Swami odwróci tę sytuację i da jej długie życie!”. 

Byłem bardzo zaskoczony tą wypowiedzią, bo zaledwie dwa dni wcześniej 

otrzymałem od brata list, w którym pisał, że wszyscy w domu mają się bardzo dobrze i 

są szczęśliwi. Jakże mogłem uwierzyć, że to prawda? Pomyślałem, że jestem na to zbyt 

bystry i uznałem, że po prostu próbował zrobić na mnie wrażenie. Jednak Swami to 

Antarjami (wszystko wie o naszych sprawach i wszystko wie, co dzieje się w naszym 

umyśle). Natychmiast mnie przestrzegł: „Wychodzisz z tego pokoju z wątpliwościami, 

ale wkrótce wrócisz z pełną wiarą!” i dodał: „Swoją drogą, czy wiesz, jaka jest różnica 

czasu między Indiami a Kampalą?”. Odrzekłem: „Teraz w Kampali jest 12 w południe”. 

Stało się tak, że moja ukochana matka zachorowała na zgorzel jelita cienkiego z 

powodu wgłobienia (przejścia jednej części jelita w drugą). Był to bardzo poważny 

przypadek i lekarze postanowili operować ją o 12 w południe. Dokładnie tak jak 
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powiedział Swami, jej tętno gwałtownie spadło po operacji i stan był tak groźny, że 

wezwano do jej łóżka wszystkich bliskich krewnych z naszej rodziny, ponieważ 

wyglądało na to, że nadchodzą jej ostatnie chwile.  

Wtedy moja siostra przypomniała sobie o paczuszce wibhuti, jaką jej przysłałem i 

posmarowała nim szybko całe ciało matki. O dziwo, tętno jej zaczęło się w cudowny 

sposób stabilizować się, w ciągu pół godziny otworzyła oczy i zaczęła ze wszystkimi 

rozmawiać! Lekarze byli zupełnie zaskoczeni i chcieli wiedzieć, cóż to za biały proszek! 

Siostra wyjaśniła im moc wibhuti!  

Gdy wróciłem do Kampali, ci lekarze bardzo chcieli dowiedzieć się więcej o 

Swamim. Później słyszałem, że w nich także rozwinęła się wiara w ukochanego Babę i 

ślubowali nawet odwiedzić Prasanthi Nilajam, gdy pozwoli im na to czas!  

Dzięki temu zdarzeniu członkowie mojej rodziny zyskali wiarę w Swamiego i w 

czasie następnego pobytu w Indiach postanowili odwiedzić Prasanthi Nilajam! Do 

tego czasu ja również zacząłem wierzyć w Babę jako w Boga, gdyż udowodnił mi, że 

jest wszechobecny, wszechwiedzący i wszechmocny!  

– Wybrane z „Sai Smaran”, pióra dr. D. Dż. Gadhii. 

 

 

 

Sprawozdanie 

 

36. konwokacja Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai 

 

22 listopada 2017 roku Instytut Wyższej Wiedzy Śri Sathya (uważany za 

uniwersytet) odbył 36 doroczne zgromadzenie (konwokację) w hali Sai Kulwant w 

Prasanthi Nilajam.  

Uroczysty pochód akademicki oraz przemówienie zastępcy rektora  

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00 rano, gdy do hali Sai Kulwant wszedł 

uroczysty pochód konwokacyjny, który prowadziła orkiestra dęta tej uczelni, a także 

dwóch studentów, którzy nieśli proporce uniwersytetu i sekretarz główny (niosący 

obrzędową buławę). W pochodzie szli: rektor, zastępca rektora, gość honorowy, 

dziekani, szefowie wydziałów oraz członkowie rady zarządzającej i Trustu Centralnego 

Śri Sathya Sai.  

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

Czcigodnego Rektora Założyciela o inaugurację zgromadzenia, która została ogłoszona 
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boskim głosem Bhagawana Śri Sathya Sai Baby.  

W przemówieniu zastępca rektora przedstawił gościa honorowego zgromadzenia – 

Anthony'ego R. Westa, profesora elektroceramiki i chemii ciał stałych na Wydziale 

Nauki Materialnej i Inżynierii Uniwersytetu Sheffield w Wielkiej Brytanii. Prof. West 

poświęcił życie zawodowe tej dziedzinie chemii, a zwłaszcza syntezie nowych tlenków, 

ich budowie krystalicznej i badaniu właściwości elektrycznych. Prof. West jest 

członkiem Królewskiego Towarzystwa Chemii, Instytutu Fizyki, Instytutu Materiałów, 

Minerałów i Górnictwa oraz Królewskiego Towarzystwa Edynburga.  

Naświetlając rozwój Uniwersytetu w ciągu ostatnich 36 lat i to, jak Bhagawan Baba 

kształtuje wyjątkowy wzorzec oświaty opartej na wartościach, zastępca rektora 

wyszczególnił osiągnięcia Uniwersytetu w ostatnim roku akademickim. Wśród nich 

znalazły się: znakomity współczynnik uczeń-nauczyciel – na jednego nauczyciela 

przypada ośmiu studentów (co jest jednym z najlepszych współczynników w Indiach), 

niedawny wzrost interdyscyplinarnych badań naukowych (łącznie z pokaźną dotacją 

70 milionów rupii na badania naukowe od różnych agencji rządowych, takich jak: 

Agencja Badań Militarnych, Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych, Departament 

Badań i Rozwoju Energii Atomowej, Departament Nauki i Technologii, Departament 

Biotechnologii, Organizacja Badawcza nauk jądrowych i komisja ds. uczelni wyższych) 

oraz ważne dane statystyczne. Zastępca rektora wspomniał również o SSSIHL Central 

Research Instruments Facility – nowym, wysokiej jakości wydziale w Instytucie 

Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai, gdzie znajduje się główny sprzęt oraz zasoby 

infrastrukturalne potrzebne wykładowcom, doktorantom i studentom studiów 

podyplomowych Instytutu do odbywania specjalistycznego szkolenia w celu 

prowadzenia bezpośrednich badań naukowych w pionierskich dziedzinach.  

Absolwenci otrzymują stopnie naukowe  

Następnie rektor , sędzia M. N. Wenkataczaliah, były sędzia Sądu Najwyższego 

Indii, przyznał stopnie naukowe 457 absolwentom różnych kierunków studiów. Później 

zastępca rektora odebrał od nich uroczyste ślubowanie, w związku z ukończeniem 

uczelni, a następnie dyplomy z wyróżnieniem otrzymało 4 wszechstronnych 

medalistów, 18 złotych medalistów i 12 doktorantów Uniwersytetu.  

Przemówienie gościa honorowego 

Z przemówieniem okolicznościowym wystąpił prof. Anthony R. West. Wspomniał 

swoje skromne początki w trudnym świecie jako dziecko z fali wyżu demograficznego 

w latach 1950-1960 oraz jak ukształtowało to jego życie na prawie 50 lat. Przesłanie 

swoje oparł na trzech głównych radach dla studentów: znajdź swoją „niszę” w życiu, w 

największym możliwym stopniu wykorzystuj dostępne zasoby i udogodnienia, bądź 

pomysłowy i miej odwagę do własnych przekonań (bądź przywódcą, nie czyimś 

cieniem). Doradził absolwentom pozytywną postawę, wiarę w siebie, odwagę i 

szukanie nowych wyzwań i możliwości. Zachęcił ich do snucia wielkich marzeń, 
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przypominając im, że wszystkie wielkie osiągnięcia, jakie widzimy dokoła w 

technologii, w transporcie, w komunikacji czy w opiece zdrowotnej, miały bardzo 

skromne początki. Zobrazował to starym angielskim powiedzeniem: „Wysokie dęby 

wyrastają z małych żołędzi!”.  

Boskie błogosławieństwo  

Na koniec absolwenci otrzymali boskie błogosławieństwo Czcigodnego Rektora 

Założyciela, Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. W dyskursie Baba położył nacisk na 

rozumienie wartości edukacji, która wykracza ponad utrzymanie ciała fizycznego i 

potrzeby materialne. Oznajmił, że człowiekowi najbardziej potrzebny jest charakter. To 

najistotniejsze dla współczesnych studentów, którzy powinni pokonać gniew, ego i 

inne złe cechy, aby dzięki poświęceniu dotrzeć do nieśmiertelności. Na zakończenie 

swojego błogosławieństwa Baba powiedział studentom, że ich największym 

dobytkiem jest miłość!  

Sesja poranna zakończyła się o godzinie 12.15 wykonaniem hymnu narodowego i 

ofiarowaniem  arati. 

Przedstawienie konwokacyjne 

Wieczorem wystąpili studenci Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai. Dali 

przedstawienie „Sankirtana Saram” (dusza śpiewu), prezentujące znaczenie sankirtanu 

jako najlepszego środka do osiągnięcia boskiej łaski w kalijudze. Dzięki opowieści o 

pewnym ośrodku bhadżanowym Bhadżan Sankirtana Samithi przedstawienie ukazało, 

że najważniejsze w sankirtanie jest oddanie. Dobra gra studentów, mocne w swej 

wymowie dialogi i znakomita reżyseria sprawiły, że przedstawienie wywarło duże 

wrażenie.  

Po rozdaniu prasadamu i zaśpiewaniu bhadżanów o godzinie 7 wieczorem 36 

zgromadzenie Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai zakończyło się wykonaniem 

arati.  

 

 

NNiieezzaacchhwwiiaannaa  wwiięęźź  mmiiłłoośśccii    
Gita Mohan Ram  

 

„Jesteś moim Hanumanem” – z tymi doniosłymi słowy w 2006 roku Swami 

stworzył mojemu ojcu dr. R. S. Padmanabhanowi łańcuszek i wisiorek w pokoju 

rozmów w Prasanthi Nilajam przy okazji swoich 80. urodzin. Co za niewiarygodne 
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błogosławieństwo – zasłużyć na takie porównanie od tego samego Pana Ramy, który 

znał niezrównane oddanie Hanumana w tretajudze! Gdy Swami słodko opowiedział o 

służbie mojego ojca dla Niego na przestrzeni ostatnich 60. lat, niezachwiana więź 

miłości między dżiwatmą a paramatmą stała się oczywista.  

Dr Padmanabhan w listopadzie 1944 roku miał 18 lat, gdy po raz pierwszy dostąpił 

darszanu 17-letniego Sathya Sai Baby. Później Swami żartował, jak to musiał ‘słuchać’ 

Padmanabhana, bo był o rok starszy! Ten młody student stomatologii niechętnie 

towarzyszył ciotce, Sunderammie, która przyszła zobaczyć Swamiego w domu 

wielbiciela w Bangalore (Bengaluru) i stał blisko drzwi. Gdy Swami skinął na niego, 

ojciec pamięta, że podszedł bliżej, jednak potem stracił świadomość otoczenia na jakiś 

czas. Gdy „odzyskał” przytomność, serce i umysł powiedziały mu, że znalazł Boga.  

W tamtym czasie dr Padmanabhan nie skończył jeszcze szkoły dentystycznej, ale 

Swami powiedział mu, że za parę miesięcy będzie żonaty. A jakże, 14 lutego następnego 

roku ojciec ożenił się z moją matką Kamalą. Później dużo czasu z rodziną, zwłaszcza w 

okresie świąt i wakacji, spędzaliśmy w Puttaparthi; Swami zawsze był z nami, ucząc 

nas, prowadząc nas we wszystkim i obsypując swoją boską miłością.  

Gdy ojciec rozpoczął pracę jako dentysta, Swami przyjechał, aby otworzyć jego 

klinikę w bengalurskim Basawanagudi. Później podsunął myśl, aby otworzył klinikę 

również w Malleswaram. Dr Padmanabhan uważał, że to byłby zbyt duży wydatek, 

jednak Swami rzekł: „Poczekaj, ktoś przyjdzie”. Tak jak przepowiedział, dr 

Padmanabhan spotkał wkrótce właściciela pewnej nieruchomości, który rad za 

symboliczną opłatą wynajął mu doskonałe miejsce. Wtedy tego młodego dentystę nie 

stać było nawet na fotel dentystyczny. Znów Swami pomógł, polecił ojcu poprosić 

pewnego człowieka o zapomniany fotel dentystyczny, przechowywany w jego garażu! 

W pomyślny dzień Swami uroczyście otworzył klinikę dr. Padmanabhana w 

Malleswaram. Jednak jego miłość do wielbiciela na tym się nie skończyła – Swami 

sam nalegał, aby być pierwszym „pacjentem”, a nawet nalegał na opłatę za tę usługę!  

Gdy tylko Swami przyjeżdżał do Bengaluru, mieszkał u nas. Ojciec był jego stałym 

towarzyszem, z wyjątkiem czasu, gdy czekali pacjenci z kliniki! Nawet Pan musiał 

czekać, gdy wzywali pacjenci i zawsze doceniał oddanie, jakie ojciec miał dla swojej 

pracy. Po tym jak Swami założył swój aszram w Whitefield, ojciec towarzyszył mu 

często na darszanie, zawsze idąc kilka kroków za nim, gotów trzymać listy wielbicieli 

czy dostarczać chusteczki, odgadując potrzeby Swamiego, czujny na każde jego 

spojrzenie czy miękko wypowiedziane słowo. Swami zawsze prosił dr. Padmanabhana, 

aby został u niego w Brindawanie; Pan i Jego wielbiciel spędzili razem niejedną 

godzinę. Ojciec zawsze bardzo chronił Swamiego i jego czas; nigdy nie zadawał mu 

osobistych pytań i zakazał tego także nam! I mimo naszych szczerych próśb nigdy nie 

opowiadał nam o swoich rozmowach ani doświadczeniach ze Swamim.  

Na przestrzeni lat Swami wyznaczał dr. Padmanabhana do pełnienia coraz 

większych ról w ciągle rosnącej Organizacji Sai. Gdy stał się bardziej zajęty, stopniowo 
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ograniczył odwiedziny w naszym domu, ale głęboka więź z moim ojcem stawała się 

jedynie słodsza, dopóki nie odszedł z tego świata w grudniu 2008 roku.  

– Autorka to wzbudzająca natchnienie mówczyni, która od 1996 roku wygłasza przemówienia 

o Swamim w wielu częściach świata. Jest córką dr. R. S. Padmanabhana, który służył 

Swamiemu przez ponad 60 lat.  

 

 

Sprawozdanie 

 

UUrroocczzyyssttoośśccii  ww  PPrraassaanntthhii  NNiillaajjaamm  
  

Przedstawienie Rama katha rasa dżhari  

21 września 2017 roku w ramach obchodów świętego Nawaratri w Prasanthi 

Nilajam, uczniowie gurukulam Śri Sathya Sai z Radżamahendrawaram dali piękne 

przedstawienie „Rama katha rasa dżhari”. Ukazało ono wybrane wydarzenia z życia 

Pana Ramy, aby naświetlić chwałę jego imienia i wspaniałość oddania Tjagaradży, 

które zaskarbiło mu bezgraniczną łaskę Ramy oraz przyniosło mu ostateczne 

wyzwolenie. Opowieść o Ramie przedstawiono przez rozmowę pomiędzy 

Tjagaradżą, Naradą i Hanumanem, która ukazała istotę miłości Ramy do ludzi. 

Szlachetny temat, doskonałe dialogi oraz melodyjne pieśni sprawiły, że był to 

ciekawy występ.  

62. rocznica szpitala ogólnego  

1 października 2017 roku uczczono 62. rocznicę Szpitala Ogólnego Śri Sathya Sai w 

Prasanthi Nilajam – pierwszej instytucji służebnej otwartej przez Bhagawana Babę 

w 1956 roku, aby służyć wielu ludziom. Uroczyste wydarzenia rozpoczął o godzinie 

4.40 po południu emerytowany marszałek sił powietrznych, dr Winod Kumar 

Warma, kierownik medyczny szpitala. Mówił szeroko o niebywałym rozwoju 

szpitala twierdząc, że zapewnia on pacjentom najlepszej jakości i pełną miłości 

opiekę zdrowotną. Później pracownicy szpitala wystąpili z piękną składanką 

krótkich przemówień i nabożnych pieśni. O swoich doświadczeniach miłości 

Bhagawana i jego kierownictwie opowiedzieli: dr Rawi Dabir, dr Chaja Himadri, 

Widżaja Bose, Iśwari i dr Hema Gopinathan. Wśród melodyjnych i wzruszających 

pieśni, jakie zaśpiewali pracownicy, znalazły się: „Humko mana ki śakti dena” (O, 

Panie! Daj nam siłę umysłu), „Dżanula madhja tirugade dżagapati” (Najwyższy Pan 

chodzi wśród śmiertelników), „Dina dukhijon se prem karo mera Sai prasanna hoga” 

(Sai będzie szczęśliwy, jeśli będziecie kochać ludzi ubogich i bez środków do życia). 
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Później nastąpiło boskie orędzie Bhagawana, w którym podkreślił on ważność 

zgodności serca, głowy i rąk w zapobieganiu chorobom oraz wezwał lekarzy do tego, 

aby pracę uważali za oddawanie czci, zaś obowiązek za Boga. Bhagawan zakończył 

orędzie bhadżanem „Hari bhadżan bina sukha śanti nahin”.  

Następnie odbyły się bhadżany zakończone wykonaniem arati.  

Pielgrzymka z Telangany  

Ponad tysiąc osób z okręgów Medak, Sangareddy i Siddipet w stanie Telangana 

przybyło z pielgrzymką do Prasanthi Nilajam. Ich pobyt przypadł na dni 8-9 

października 2017 roku. W ramach programu pielgrzymki, każdego dnia 

zaprezentowali występ muzyczno-kulturalny.  

8 października wystawili przedstawienie taneczne „Diwja lila winodam”. Pokazali, 

jak Bhagawan Baba jako Sadguru prowadzi ludzi do wstąpienia na ścieżkę miłości i 

służby, aby odkupili swe życie. Piękne tańce dzieci i wykorzystanie sztuki ludowej, 

jaką jest burra katha, sprawiły, że przedstawienie było żywe i ciekawe.  

Na drugi występ pielgrzymów złożyła się wiązanka pieśni nabożnych pod nazwą 

„Sangita wibhawari”. Odbył się on 9 października. Pieśni, jakie zaśpiewali z sercami 

pełnymi oddania, objęły: „Madhurasztakam”, „Dżej Sai Ram Sai Ram”, „Gowinda 

Gowinda Gowinda”.  

Występy kulturalne Szkół Widja Wahini  

14 października przedstawienie wystawili uczniowie szkół Widja Wahini z okręgu 

Czikkaballapur w stanie Karnataka. Pokazało ono, że prawdziwa edukacja uczy 

uczniów wartości, takich jak dobroć, uczciwość i służba, prowadząc ich na ścieżkę 

duchowości i mądrości, a nie tylko zarabiania na życie. Przywołując wiele 

przykładów ze świętych pism, w przedstawieniu na koniec podkreślono, że taką 

edukację w postaci Śri Sathya Sai Wahini, podarował dzieciom uniwersalny guru 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba. 

Dipawali i Nowy Rok Gudżarat  

Wielu wielbicieli ze stanu Gudżarat przyjechało, by w świętym obrębie Prasanthi 

Nilajam obchodzić bliźniacze święta Dipawali i Nowy Rok Gudżarat. Z tej okazji w 

dniach 19-20 października 2017 r. dali oni znakomite występy muzyczno-kulturalne.  

Pierwszego dnia wydarzenia poranne rozpoczęły się melodyjną, ludową pieśnią 

gudżaracką w wykonaniu Młodzieży Sai (dziewcząt) z Gudżaratu. Później odbył się 

koncert muzyki nabożnej wybitnego śpiewaka, Śri Dipaka Kansary oraz jego zespołu 

muzyków, którzy oczarowali melodyjnymi kirtanami i bhadżanami. Wśród nich 

znalazły się utwory: „Badlej juga ki dhara” i „Gowinda bolo Gopala bolo”. 

Następnie odbyły się bhadżany zakończone wykonaniem arati.  

Wieczorem studenci wystawili piękne przedstawienie „Sabse unczi prem sagai” 
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(Oddanie jest najwyższą formą sadhany). Wystąpili uczniowie szkoły Śri Sathya Sai 

z Suratu. Była to opowieść o życiu Surdasa, jednego z największych  wielbicieli Pana 

Kriszny. Ukazała prawdę, że wiara, oddanie i poddanie prowadzą człowieka do 

Boga.  

Później zaśpiewano bhadżany zakończone pieśnią „Om Śiwaja Om Śiwaja”, którą 

złotym głosem wykonał Bhagawan. Wkrótce po zakończeniu uroczystości w Sai 

Kulwant Hall, w Jadżur Mandirze odbył się wielki pokaz sztucznych ogni w ramach 

obchodów Dipawali.  

W dniu 20 października poranne uroczystości rozpoczęły się od melodyjnej 

ludowej pieśni gudżarackiej w wykonaniu dziewcząt z Młodzieży Sai ze stanu 

Gudżarat. Następnie odbyło się wzruszające przedstawienie o nazwie „Antarjami 

Sai” (Sai, wewnętrzny mieszkaniec). Przez opowieść o małym Sai Samithi z 

Gudżaratu, który podejmuje wielką sewę na Urodziny Bhagawana, przedstawienie 

pokazało, jak niewidzialna ręka Sai, wewnętrznego mieszkańca, przychodzi z 

pomocą wielbicielom, którzy z wiarą i z gorliwością wykonują sewę.  

77. rocznica Deklaracji Awatara  

20 października 2017 roku w Prasanthi Nilajam uczczono historyczny dzień 20 

października 1940 roku, gdy Bhagawan Śri Sathya Sai Baba w wieku 14 lat 

oświadczył, że jest Sathya Sai Babą, awatarem epoki kali. „Córki Matki Sai” (grono 

wychowanek Instytutu z miasteczka uniwersyteckiego w Anantapur) dały 

znakomity występ muzyczno-kulturalny. Wychowanki zaśpiewały pełne uczucia 

pieśni nabożne, przeplatając je opowieściami o swoich boskich przeżyciach z 

Bhagawanem. Rozpocząwszy pieśnią modlitewną poświęconą Panu Ganeszy, 

zaśpiewały wiązankę pieśni nabożnych, wśród których znalazły się: „Darshan to 

Bhagavan” (O, Panie, daj mi darszan), „Ram ka guna gan karije” (Powinniśmy 

śpiewać imię Ramy), „Badże muralija badże” (Flet daje słodką muzykę). Zakończyły 

występ pieśnią „Hum tere hain Sai hum tere hain” (Sai, jesteśmy Twoje). Oprócz 

pieśni nabożnych oraz opowieści o własnych przeżyciach, wychowanki, wyrażając 

swoją miłość i wdzięczność dla Bhagawana, wyświetliły piękny film dokumentalny.  

Uroczystość objęła również przemówienia dwóch wychowanek. Jako pierwsza 

wystąpiła Padmaśri Guduru z Singapuru. Mówiła szeroko o pierwszym bhadżanie 

Swamiego – „Manasa bhadżare guru czaranam”, który uważa za głęboką mantrę 

życia. Drugą mówczynią była Sai Sudha Narajan z Mumbaju. Opowiedziała o 

swoich przeżyciach związanych z Bhagawanem oraz wezwała wszystkich do 

zdobycia jego łaski, dzięki uczynieniu go ośrodkiem swego życia.  

Rankiem 21 października wychowanki w dalszym ciągu składały swą nabożną 

ofiarę Bhagawanowi w opowieściach o doświadczeniach jego boskości. Było to 

połączone ze znakomitym koncertem muzyki instrumentalnej.  
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Tęsknota za błogością to najlepszy dowód naszej świętej natury. 

Człowiek jest błogością, szuka błogości; błogość jest dlań szczęśliwością. 

Ponieważ Bóg jest błogością, szczęście to jedność z Bogiem. Nic innego 

nie może obdarzyć taką radością, której nie zmąci nic, co się dzieje ani też 

nic, co się nie wydarzy. Serce Jezusa było czyste i spokojne. Dlatego czci 

się je jako święte. Musimy uświęcić swoje serce, abyśmy połączyli się z 

Jezusem albo aby Jezus połączył się z nami. 

– Baba 

 

 

Tłum. Grzegorz Leończuk, red. Bogusław Posmyk 

 


