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AVATAR VANI  

 

Wspierajcie dobro innych ludzi 

 

Drzewa dają owoce dla dobra innych 

Woda płynie w rzekach dla dobra innych 

Krowy dają mleko dla dobra innych 

To ludzkie ciało zostało nam dane dla dobra innych 

Ucieleśnienia boskiej miłości 

Wszędzie na tym ogromnym świecie drzewa rodzą owoce. Czy czynią to dla własnej 

korzyści? Nie, robią to dla człowieka i innych istot. Drzewa nie zjadają swoich owoców, 

choćby najsłodszych. Rodzą owoce, by pomagać innym. Rzeki płyną, lecz nie piją 

własnej wody. Woda w rzekach płynie, by pomagać innym. Krowy nigdy nie piją 

swojego mleka. Dają je, by pomagać innym. Każdy powinien zrozumieć, że ludzkie 

ciało zostało nam podarowane. Tak jak drzewa nie jedzą swoich owoców, rzeki nie piją 

wody, krowy – mleka, ciało nie zostało dane człowiekowi, aby cieszył się 

przyjemnościami. Każdy musi zrozumieć, że Bóg dał mu to ciało, by dzięki niemu 

pomagał innym. 

 Myśli, postawy i filozofie mogą być różne, lecz ta sama boskość promieniuje z 

każdego ciała. Choć nazwy i kształty są różne, tych samych pięć żywiołów obecnych 

jest w każdym ciele. Garnków jest wiele, lecz glina jest ta sama. Z tej samej gliny 

możemy wykonać wiele garnków o różnych nazwach i kształtach. Złoto jest jedno, lecz 

klejnoty mają wiele nazw i form. Krowy różnią się między sobą wyglądem i maścią, 

lecz ich mleko jest wyłącznie białe. Podobnie ciała różnią się jedno od drugiego, ale 

mieszka w nich wszystkich ta sama boskość. Lecz my widzimy ciała jedynie z zewnątrz. 

Nie widzimy tego, co jest ich podstawą.  

Żaden obiekt nie może istnieć bez jakiejś podstawy. Stół jest podstawą kubka, a 

kubek jest podstawą dla znajdującej się w nim wody. Do picia wody potrzebne jest 

naczynie. Ciało jest jak naczynie. Przyjemności, jakich doświadcza ciało, są niczym 

woda bez smaku. Jednak ludzie mają błędne pojęcie, że szczęście, jakie czerpie ciało, 

jest trwałe. Nie jest to prawdą.  

Uświadom sobie boskość, która mieszka w tobie 

Czym jest to ciało? Co jest podstawą mieszkającej w jego wnętrzu boskości? Weźcie 

jakieś naczynie z wodą i dodajcie do niej cukier. Cukier pozostaje na dnie kubka. Jeżeli 

dokładnie nie wymieszacie wody, nie przeniknie do niej słodycz cukru. Pijecie wodę z 

górnej części kubka i dochodzicie do wniosku, że cała woda jest bez smaku, więc 



Sanathana Sarathi   Grudzień 2018 
 

© Organizacja Sathya Sai             5 

 

czujecie przygnębienie. Dopiero gdy wymieszacie wodę łyżką, słodycz cukru przeniknie 

ją w całości, co przyniesie wam radość. Boskość przypomina słodycz, której zaznać 

można jedynie dzięki łyżce rozróżniania. Boskość mieszka w każdym sercu. Sadhana 

może sprawić, że uświadomimy sobie tę wielką prawdę i może nam pomóc zrozumieć, 

że mieszkająca we wnętrzu boskość jest jedna i ta sama we wszystkich.  

Jakie są najważniejsze funkcje narządów zmysłów? Kubek zawiera słodki syrop, ale 

nie jest tego świadom. Podobnie, to fizyczne ciało pełne jest słodyczy; jednak jest 

nieświadome. Włóż do kubka słomkę i wypij syrop. Ale słomka nie wie, jak słodki jest 

syrop. Gdy język posmakuje syropu, wysyła go do żołądka, nie zatrzymując nic dla 

siebie. Żołądek cieszy się syropem i gdy go strawi, wysyła go do różnych części ciała. 

Ciało jest podobne do naczynia; jest napełnione słodyczą boskości. Przy pomocy 

słomki język jest w stanie zasmakować słodyczy syropu. W ten sam sposób narządy 

zmysłów (słomka) umożliwiają mądrości (językowi) doświadczanie boskości 

(słodyczy). Buddhi rozstrzyga, czy jedzenie jest słodkie czy gorzkie. Jeśli jedzenie jest 

gorzkie, język odrzuca je, jeśli jest słodkie – posyła je do mistrza. 

Kto jest tym mistrzem? Ludzie modlą się z różnych powodów. Studenci przed 

spożyciem jedzenia wzywają brahmana, wypowiadając mantrę Brahmarpanam i 

ofiarowują je Panu. Kto jest Bogiem, do którego się modlą? Tym Bogiem jest ogień 

głodu, który odpowiada z wnętrza: „Jestem ogniem głodu, który przebywa w twoim 

żołądku. Trawiąc jedzenie, daję ci siłę i zadowolenie”. Modlitwa jest ojczystą ziemią 

wewnętrznych zmysłów, na której mieszka boskość. A zatem boskość jest w nas. Nie 

trzeba jej szukać na zewnątrz. Ważniejsze jest uświadomienie sobie mieszkającej we 

wnętrzu boskości. Aby zobaczyć swoją twarz, potrzebujemy lustra, inaczej nie możemy 

jej zobaczyć. Podobnie, przy pomocy lustra mądrości możemy doświadczyć boskości, 

która w nas mieszka.  

Och człowieku, zanim spojrzysz w lustro musisz zetrzeć z niego brud. Trzymasz lustro 

przed innymi i widzisz ich twarze, jednak nie widzisz swojej twarzy. Powinieneś raczej 

trzymać lustro mądrości, aby zobaczyć swoją twarz. Człowiek powinien poznać prawdę 

o sobie samym. Podejmuje wszelkiego rodzaju ćwiczenia duchowe, jednak nie zna 

samego siebie. Jak taka osoba może poznać świat? Zajmuje ją dociekanie: „Kim jesteś?”, 

ale nigdy nie zadaje pytania „Kim ja jestem?”. Jeśli nie udzielisz odpowiedzi na pytanie 

„Kim jesteś?”, będziesz uważany za głupca. Odtąd oddawaj się zawsze dociekaniu na 

temat samego siebie: „Kim jestem”, „Kim jestem?”.  

Poznaj, kim jesteś 

Sokrates był optymistą. Pewnego razu, idąc jakąś uliczką, jak zwykle oddawał się 

samodociekaniu. I stało się tak, że zderzył się z emerytowanym urzędnikiem, który 

szedł z drugiej strony. Urzędnik także był zatopiony w myślach o swoich problemach 

rodzinnych. Problemy, jakim stawiają czoła ludzie, mogą się różnić, ale ścieżka jest ta 

sama. Rozwścieczony urzędnik zapytał Sokratesa: „Kim ty jesteś?”. Sokrates rzekł: 

„Właśnie się nad tym zastanawiam. Zechciej mi powiedzieć, kim jestem”. Zawsze 
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próbujemy pojąć swoją prawdziwą, wewnętrzną naturę. Sokrates rozmyślał przez cały 

czas nad zagadnieniami: „Kim jestem?”, „Co robię?”, „Co widzę?”, “Co myślę?”. 

 Szerzcie boskość. Nie marnujcie czasu w pogoni za nieistotnymi pragnieniami. 

Celem ludzkich narodzin jest osiągnięcie boskości i danie szczęścia innym. Nie 

zapominajcie o tej prawdzie. Zawsze pamiętajcie, że waszym najwyższym celem jest 

osiągnięcie jedności z Bogiem. 

Pewnego razu jeden z uczniów Sokratesa wstał, aby zadać pytanie. Zapytał 

Sokratesa: „Bóg dał człowiekowi sto lat życia, które można podzielić na cztery części. 

Pierwsze 25 lat życia spędza się na zabawach i sporcie. Podczas kolejnych 25 lat trzeba 

nieść na barkach brzemię rodziny. Następne 25 lat tracimy na obowiązki wobec dzieci i 

ich przyszłości. Podczas ostatnich 25 lat człowiek martwi się o stan swojego konta 

bankowego. Jeżeli Bóg dałby człowiekowi jeszcze 25 lat, mógłby on myśleć o Nim”. 

Gdy Sokrates to usłyszał, milczał. Chciał bowiem udzielić uczniowi pożytecznej lekcji. 

Zaczął udawać, że płacze. „Co jest przyczyną pana smutku?” – zapytał uczeń. Sokrates 

odrzekł: „Trzy czwarte tego świata pokrywa woda oceanu, a pozostałą część zajmują 

góry, lasy, miasta i wioski. Nie mam miejsca, gdzie mógłbym stanąć, bo cała ziemie 

jest zakryta”. Uczeń odrzekł: „Proszę pana, na tym świecie żyją dziesiątki milionów 

żywych istot i mają gdzie stanąć”. Wówczas Sokrates udzielił mu ostrej odpowiedzi: 

„Skoro masz 100 lat życia, dlaczego nie masz czasu na myślenie o Bogu? To nic innego 

jak tylko lenistwo”.  

Medytacja to zapominanie o ciele  

Czy, aby myśleć o Bogu potrzebujesz jakiegoś szczególnego czasu? Możesz myśleć o 

Bogu przez cały czas wykonywania swoich obowiązków. Niech każda twoja myśl 

będzie o Bogu. Każdą pracę postrzegaj jako pracę Boga, każde miejsce, do którego się 

udajesz, uważaj za świątynię Boga. Jeśli zaczniesz tak myśleć, nie będziesz musiał 

martwić się o czas. Czas sam w sobie jest Bogiem, więc czcij czas. Czas jest również 

człowiekiem; człowiek ma czas jako swoją atmę. Wszystko jest czasem. Skoro istnieje w 

tobie zasada atmy, nie potrzebujesz jakiegoś oddzielnego czasu na myślenie o niej.  

Pewnego razu wielbiciel zapytał Ramanę Maharisziego: „Jak długo powinniśmy 

medytować – pięć minut, pół godziny czy godzinę?”. Ramana Mahariszi odrzekł: 

„Dopóki myślisz, że medytujesz, nadal musisz medytować”. Medytacja to zapomnienie 

o ciele. Siedzisz pół godziny, jednak nawet przez pół sekundy nie potrafisz zapanować 

nad umysłem. Czym jest medytacja? Chodzenie to medytacja, rozmawianie to 

medytacja, jedzenie to medytacja, wszystko jest medytacją. Bez skupienia nie można 

wykonać żadnego działania. Aby studiować, potrzebujemy skupienia. Medytacja nie 

jest odrębna; medytacją jest życie codzienne. Jeśli ofiarowujesz wszystkie swoje czyny 

Bogu, aby sprawić Mu radość, jest to medytacją. 

Jeśli w czasie medytacji usiądzie ci na nosie mucha, jesteś wytrącony z równowagi. 

Czy jest to medytacja o musze, czy o Bogu? Jaką cierpliwość posiada człowiek? Jaka jest 
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natura muchy? Mucha powraca i siada na tym samym miejscu. Dlatego próbujesz ją 

zabić; walczysz z nią. Człowiek stał się bardzo słaby. Jeśli nie potrafisz tolerować nawet 

muchy, jak możesz zapanować nad zmysłami? Gdy siedzisz w medytacji, zapomnij o 

ciele, skieruj umysł ku Boga i ofiaruj Mu umysł, ciało i zmysły.  

Kiedy siedzisz w swoim samochodzie, powierzasz odpowiedzialność kierowcy i śpisz 

bez zmartwień. Bogu, który powozi twoim rydwanem, ofiaruj odpowiedzialność za 

swoje życie, a On będzie troszczył się o wszystko. Bogaty człowiek śpi, myśląc, że stróż 

będzie go ochraniał i troszczył się o jego dom. Gdy idziesz do fryzjera, powierzasz mu 

odpowiedzialność za swoją głowę i włosy, jednak nie potrafisz pochylić głowy przed 

Bogiem. Powierzasz ubrania praczowi, swój dom stróżowi, głowę fryzjerowi, samochód 

kierowcy, ale nie potrafisz poddać się Bogu. Oto słabość człowieka. Gdy ofiarujesz 

wszystko Bogu, On przejmie twoje kłopoty i zmartwienia.  

Człowiek nie ma wiary. Rozwijaj wiarę w Boga i rozpoznaj prawdę, że w każdym 

istnieje ta sama boskość. Kłopoty przychodzą; stawiaj im czoła. Myśl: „Jest we mnie 

boskość, kłopoty nie mogą więc wyrządzić mi krzywdy”. Taka siła woli jest w każdej 

osobie. Dzięki sile woli jesteś zdolny pracować, uczyć się, rozmawiać i robić wszystko. 

Siła woli jest zaprawdę Bogiem.  

Rozwijaj uniwersalne poglądy  

Na świecie są dwie rzeczy: materia i energia. Energia przemienia się w materię, a 

materia w energię. Ciało to materia, a atma to energia. Połączenie świadomości i ciała 

fizycznego pozwala nam wykonywać wszystkie działania, tak jak światło powstaje, 

gdy ładunek dodatni połączy się z ujemnym. Gdy tylko napływają negatywne myśli, 

które pozbawiają cię pokoju, musisz je pokonać, czerpiąc pozytywna energię ze studni – 

źródła radości ukrytego w twoim sercu. Wykonując jakąkolwiek pracę bądź w stanie 

błogości, pogrążony w myślach o atmanie.  

 Swami nigdy nie prosi cię o pozostawanie bezczynnym, bo praca sama w sobie jest 

oddawaniem czci. W Indiach ludzie wykonują wiele rodzajów pudży. Jednak nie ma u 

nich zgodności pomiędzy tym co mówią, a tym co robią. Wypowiadacie namaha i 

netram samarpajami (ofiarowuję moje oczy), gdy ofiarowujecie kwiat. Nie oddajecie 

Panu swojego wzroku, a to właśnie wzrok trzeba Mu ofiarować. Macie święty wzrok, 

ale używacie go do cieszenia się przyjemnościami, jakie oferuje świat doczesny. Raczej 

skoncentrujcie wzrok na swoim wnętrzu.  

Ludzie są dziś gotowi słuchać próżnych plotek, 

lecz gdy opowiada się święte historie o Panu, zatykają uszy. 

Ludzi nigdy nie męczy chodzenie do kina, 

ale na pięknej postaci Pana trudno im skupić się nawet przez minutę. 

 Dziś wszędzie na świecie rządzi samolubstwo. Przejawiacie wielki entuzjazm, gdy 

zauważycie swą twarz na zdjęciu, nie przejmując się innymi osobami na zdjęciu. Gdy 

sprawdzacie wyniki egzaminów, myślicie tylko o swoim numerze. Stojąc w kolejce do 
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autobusu, myślicie o tym, by zająć wygodne miejsce, nie myśląc o innych, o ludziach 

starszych, którzy zasługują na pierwszeństwo.  

Rozwijajcie uniwersalne spojrzenie na świat. Jeżeli będziecie cieszyć się 

powodzeniem innych, wcześniej czy później, sami osiągniecie powodzenie. Stopniowo 

powinniście starać się uwolnić od ciasnoty umysłowej i rozwijać szerokie horyzonty. 

Rozwijanie uniwersalnego poglądu na świat przepędzi wasze samolubstwo. Ten 

ogromny świat obdarzy was szczęściem jedynie wtedy, gdy będziecie żywić szlachetne 

uczucia. Wtedy niedługo przyjdzie taki dzień, gdy boskość zajaśnieje w was w całej 

swojej wspaniałości!  

(Bhagawan zakończył orędzie bhadżanem Gowinda Kriszna dżej.) 

 – Boskie orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal 2 maja 1997 roku.  

 

 

 

Miej mocną wiarę w to, że ciało jest świątynią. Czy ktokolwiek użyje 

świątyni do nieświętych celów? Tak więc czyń odpowiedni użytek ze 

swego ciała. Ta świątynia ma wiele drzwi, jednak bardzo ważne są 

drzwi do narządów zmysłów, takich jak uszy, oczy i usta. Nie pozwalaj, 

aby jakiekolwiek zło wchodziło do twojego ciała tymi drzwiami. 

– Baba 

 

 

 

Sprawozdanie 

Międzynarodowa duchowa konferencja 
„Życie ze Śri Sathya Sai” 

 

W ramach obchodów 93. urodzin Bhagawana Śri Sathya Sai Baby, Organizacja Śri 

Sathya Sai Sewa zorganizowała w Prasanthi Nilajam międzynarodową konferencję na 

temat „Życie ze Śri Sathya Sai”. Odbyła się on w dniach 20-21 listopada 2018 roku. 

Dzień 1 – 20 listopada 2018 

Wydarzenia pierwszego dnia konferencji rozpoczęły się o godzinie 8.00 rano 
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intonowaniem Wedy, po czym zaśpiewano uwznioślającą pieśń „Soham Sai Om”. 

Później ogólnoindyjski przewodniczący Organizacji Śri Sathya Sai Sewy, Śri Nimisz 

Pandja zaznaczył, że Sai jest energią kosmiczną. Wiara w to jest fundamentem 

Organizacji Sai – powiedział. Odnosząc się do sewy jako najwyższej sadhany, Śri 

Pandja przypomniał, że Bhagawan zapewnił wielbicielom możliwość służenia innym, 

po to, by sami przeszli transformację.  

Później odtworzono boskie orędzie Bhagawana, w którym podkreślił on wagę 

wcielania w życie tego, czego człowiek się uczy. Jaki jest pożytek z uczestnictwa w 

działaniach Organizacji Sai czy zgłębiania świętych pism, jeśli nie przestrzega się etyki i 

moralności w życiu? – zapytał Bhagawan. Orędzie zakończył bhadżanem „Prema 

mudita manase kaho Rama Rama Ram”, który powtarzało chórem z wielkim 

oddaniem całe zgromadzenie na sali.  

Po orędziu Bhagawana przemówienie na temat „Znaczenia Mantry Gajatri” 

wygłosił wykładowca Wyższej Szkoły Średniej Śri Sathya Sai, Śri K. R. Wedanarajana. 

Wyjaśnił on znaczenie tej ważnej mantry i opowiedział, jak Bhagawan uczynił ją 

uniwersalną modlitwą dla wszystkich bez wyjątku oraz podkreślił jej znaczenie jako 

największego źródła wewnętrznej mocy i oświecenia. Potem rozbrzmiała mantra 

Gajatri w wykonaniu Bhagawana. Razem ze Swamim powtarzało ją całe 

zgromadzenie, napełniając otoczenie potężnymi wibracjami duchowymi. Następnie 

odtworzono boskie orędzie Bhagawana o mantrze Gajatri, w którym Bhagawan 

wyjaśnił, jak śpiewanie tej potężnej mantry daje człowiekowi poczucie spełnienia oraz 

prowadzi go do uświadomienia sobie własnej jedności z Bogiem. Później krótkie 

przemówienie wygłosił Śri Sai Giridhary, który mówił o mądrości Bhagawadgity, 

odsłaniającej człowiekowi sedno wedanty. Wezwał wszystkich do obejrzenia opartej 

na Bhagawadgicie wystawy „Życie ze Śri Sathya Sai” w hali Purnaczandra. 

Ostatnim punktem programu była poruszająca duszę ofiara muzyczna grupy 

bhadżanowej z Prasanthi, która wyraziło potężne przesłanie o wrodzonej człowiekowi 

boskości w nabożnym utworze świętego Kabira „Moko kahan dhunde bande mein to 

tere paas mein” (O, człowieku, gdzie mnie szukasz, kiedy jestem w tobie). Łącząc nauki 

wszystkich religii w utworze muzycznym, śpiewacy wprawili w zachwyt całe 

zgromadzenie swoją ofiarą muzyczną. Następnie zaśpiewano bhadżany zakończone 

wykonaniem arati. Następna sesja tej konferencji odbyła się w hali Purnaczandra.  

Wieczorne wydarzenia rozpoczęły się od przemówienia „Siła dżapy”. Wygłosiła je 

koordynatorka edukacji Organizacji Śri Sathya Sai Sewy w Delhi, Diwja Tjagi. Mówiąc 

o swym osobistym doświadczeniu mocy dżapy wykonywanej już od ósmego roku 

życia, Tjagi zauważyła, że namasmarana to najłatwiejsza sadhana dla wyzwolenia 

człowieka. Odnosząc się do Bhagawana Baby mówczyni stwierdziła, że boskie imię to 

jego najlepszy dar dla ludzkości. Następnie Tjagi poprowadziła całe zgromadzenie do 

zbiorowego śpiewu potężnej mantry „Om Śri Sai Ram”, którą rozbrzmiewała cała sala. 

Później wykonano uwznioślającą dżapę Soham – odtworzono też fragment nagrania 
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z wypowiedzią samego Bhagawana o potędze dżapy Soham, po czym wszyscy 

prowadzeni przez głos Baby, wypowiadali tę potężną mantrę.  

Następnie rozpoczęła się sesja medytacji dżjoti [światła]. Najpierw odtworzono 

nagranie audio, w którym Bhagawan wyjaśnił znaczenie medytacji dżjoti i 

szczegółowo, krok po kroku opowiedział, jak ją wykonywać. Istotą przesłania 

Bhagawana było to, jak należy rozpalać we własnym wnętrzu płomień, który 

powinien rozszerzyć swój blask i oświecić naszą wewnętrzną istotę, a później objąć 

sobą cały wszechświat. Potem zgromadzeni na sali wielbiciele wykonali medytację 

dżjoti prowadzoną przez Kawitę Bhatnagar, koordynatorkę edukacji Organizacji Śri 

Sathya Sai Sewy w stanie Uttar Pradesz.  

W ostatniej części wieczornego programu przedstawiono prezentację o nazwie 

„Nauka życia ze Śri Sathya Sai”, która była nie tylko nowatorska i ciekawa, lecz także 

pouczająca. Prezentacja, która ukazała różnicę między nauką fizyczną a nauką o 

duchowości, była pięknie przepleciona stosownymi pieśniami. Zaprezentował ją 

absolwent Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai, Śri Girisz Atre, który poprowadził 

słuchaczy do prawdy o istnieniu wszechświatowego choreografa, do którego melodii 

wiecznie tańczy całe stworzenie. Śpiewając melodyjne pieśni, wraz z objaśnianiem 

nauki o świadomości, mówca wezwał wszystkich do związania umysłu liną 

namasmarany i uświadomienia sobie wszechobecności Boga, ponieważ jest On tutaj, 

tam i wszędzie.  

Dzień 2 - 21 listopada 2018  

W dniu 21 listopada program konferencji rozpoczął się od opisu znaczenia 

Asztotthara Śata Namawali - 108 imion Bhagawana, których znaczenie omówiła dr 

Aparna Tiwari, koordynatorka edukacji Organizacji Śri Sathya Sai Sewy w stanie 

Madhja Pradesz. Potem rozbrzmiał zbiorowy śpiew 108 imion Bhagawana, wypełnił 

on boskim imieniem całe otoczenie.  

Następnie przemówienie na temat „Moc modlitwy – rozmowy z Bogiem” wygłosił 

absolwent Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai, dr Szaszank Szah. Ilustrując swoje 

wystąpienie właściwymi, krótkimi opowieściami, dr Szaszank jasno wyjaśnił znaczenie 

modlitwy i zauważył, że istotą modlitwy jest prawdziwa tęsknota, która budzi w 

człowieku boskość. „Modlitwa może sprawić, że siedzący powstanie, stojący pójdzie, 

idący podejmie wędrówkę, a wędrowiec połączy się z boskością” – powiedział dr Szah, 

przypominając słuchaczom o skuteczności modlitwy do Bhagawana.  

Po przemówieniu dr Szaha odbyła się pełna błogości muzyczna sesja modlitewna 

pod hasłem „Módlmy się razem”. Prowadzona przez Pritę Nair i Młodzież Sai z Kerali, 

sesja była zbiorem modlitw, które harmonizowały z pieśnią „Waisznawa dżana to tene 

kahije dże pida paraji dżane re” (Prawdziwym wielbicielem Boga jest ten, kto zna ból 

innych). Występ zakończył się intonacją „Samasta lokah sukhino bhawantu” (Niech 

wszystkie światy będą szczęśliwe!).  
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Dr B. G. Pitre, kierownik Instytutu Edukacji Śri Sathya Sai w Indiach wygłosił 

mowę końcową na temat: „Samodociekanie – królewska droga do przemiany”. Pionier 

na polu oświaty Sathya Sai, dr Pitre zauważył, że najważniejsze jest być dobrym. 

Wspominając nauki Bhagawana, rzekł: „Czynisz dobro, nie znaczy to, że jesteś dobry. 

Kiedy jesteś dobry, wszystko, co robisz, będzie dobre”. Pomiędzy myślą, słowem i 

czynem powinna być zgodność, aby człowiek czynił to, co głosi – zakończył dr Pitre. 

Na sesji wieczornej przemówienia wygłosiło czterech mówców. Występujący jako 

pierwszy przewodniczący Rady Prasanthi, dr Narendranath Reddy, mówił na temat 

„Życie z Sai – droga pełna miłości” i wyjaśnił, że Sai jest ucieleśnioną miłością i dotrzeć 

do niego można jedynie przez miłość. Przez podążanie ścieżką miłości człowiek może 

osiągnąć cel życia – powiedział.  

„Bóg sam służy, przyznając zasługi ludziom” – oznajmił dr W. Mohan, członek 

zarządu Sri Sathya Sai Central Trust w przemówieniu „Życie z Sai – bezinteresowna 

droga”. Przytaczając słowa Bhagawana: „Ręce, które służą, są świętsze niż usta, które 

się modlą”, dr Mohan stwierdził, że jeżeli codziennie milion wielbicieli Sai wykona 

jeden czyn bezinteresownej służby, na świecie nastąpi satja juga.  

Potem pełne energii przemówienie pod tytułem „Życie z Sai – szczęśliwa droga” 

wygłosił Śri Adżit Popata z Wielkiej Brytanii. Śri Adżit Popat, który miał wiele 

doświadczeń z Bhagawanem, objaśnił słowo HAPPY [ang. szczęśliwy] jako święty 

[ang. holy], świadomy [ang. aware], cierpliwy [ang. patient], spokojny [ang. peaceful] i 

jogiczny [ang. yogic]. Mówca był pełen zapału, zainteresował słuchaczy kilkoma 

najpiękniejszymi, krótkimi opowieściami o Sai w Prasanthi, w Brindawan i w Sai Śruti 

w Kodaikanal. 

„Życie z Sai – młodzieńcza droga” – to ostatnie wystąpienie należało do Śri Winaja 

Kumara, członka zarządu Sri Sathya Sai Central Trust ze stanu Karnataka. Podał on pięć 

boskich nakazów, jakie Bhagawan przekazał osobiście Młodzieży Sai z Karnataki, 

mianowicie: służ społeczeństwu nie tylko z zapałem, ale z głębokim uczuciem, planuj 

każde działanie w szczegółach, z najwyższą doskonałością, pokonaj ego, oczyść się i 

przenigdy nie zapominaj o istnieniu Boga. Objaśniając szczegółowo tych pięć 

przykazań, mówca przypomniał Młodzieży Sai, że każda wymiana słów między 

Bhagawanem a młodzieżą była zawsze osadzona w najwyższej mądrości duchowej.  

Przewodniczący ogólnoindyjskiej Organizacji Śri Sathya Sai Sewy, Śri Nimisz Pandja 

w swoich uwagach końcowych wezwał wielbicieli, aby byli niezłomni w swojej 

sadhanie. To na pewno z każdym mijającym dniem będzie ich przybliżać do celu, jakim 

jest uświadomienie sobie jaźni – rzekł Śri Pandja, dzieląc się pewną starożytną 

opowieścią o mistrzu i jego uczniu.  

Potem złożono ślubowanie. Odczytała je krajowa koordynatorka Organizacji Śri 

Sathya Sai Sewy, Kamala Pandja, a zgromadzeni powtarzali za nią słowa. Ślubowanie 

to jest obietnicą trzymania Sai za rękę i podążania razem z nim. Ślubowanie zakończyła 
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modlitwa „Samasta lokah sukhino bhawantu”, mantra Bhagawana na rzecz pokoju i 

szczęścia na całym świecie. Śpiew tysięcy gardeł rozbrzmiewał przez następnych kilka 

minut, gdy przyłączyli się wszyscy uczestnicy, wyśpiewując melodyjnie zobowiązania 

wobec Sai. Potem odbyły się bhadżany zakończone arati i opadła kurtyna, kończąc tą 

budzącą najwyższe natchnienie konferencję duchową.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życie pod parasolem dobrej opieki Swamiego  

Nidadawolu Suri Babu 

 

Mój ojciec Nidadawolu Aczjuta Ramaiah był słynnym artystą burra kathy (sztuki 

ludowej ze stanu Andhra Pradesz). W tamtym czasie Śri Dandamudi Rama Rao i Śri 

Nagawarapu Surjanarajana byli bliskimi wielbicielami Swamiego pochodzącymi z 

Radżahmundry (obecnie Radżamahendrawaram). Przekonywany przez Śri Ramę Rao, 

być może w roku 1956 lub 1957, ojciec udał się do Puttaparthi po raz pierwszy, aby 

wykonać burra kathę przed boskim obliczem Swamiego.  

W tym czasie w Puttparthi przebywała rodzina Nagawarapu, której Swami 

powiedział: „Wcześniej przywiązałem pierwszy węzeł do Radżahmundry, później drugi 

węzeł, a teraz zawiązuję trzeci węzeł”. Domyśliłem się, że Swami przyciągnął ojca do 

swojej misji awatara.  

OGŁOSZENIE  

Prosimy Czytelników o zwrócenie uwagi na oficjalne strony internetowe Sanathana 

Sarathi: 

 

https://www.facebook.com/SanathanaSarathifromPrasanthi/   

https://twitter.com/SanatanaSarati  

https://plus.google.com/u/0/+SriSathyaSaiSadhanaTrustPublicationsDivisionSarath  

 

https://www.facebook.com/SanathanaSarathifromPrasanthi/
https://twitter.com/SanatanaSarati
https://plus.google.com/u/0/+SriSathyaSaiSadhanaTrustPublicationsDivisionSarath
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Przedstawienie Burra Katha oraz prasadam Bhagawana  

Gdy ojciec wszedł do siedziby Swamiego, powiedział on: „Aczjuta Ramaiah! 

Bagunnawa – (Jak się masz, Aczjuta Ramaiah?)”! Ojciec osłupiał ze zdumienia, nie 

rozumiejąc jak Swami potrafił go rozpoznać; a potem powziął przypuszczenie, że być 

może Rama Rao mu powiedział. Ironią jest to, że każdy domaga się od Swamiego 

dowodu, zaś nikt nie przychodzi na darszan, nie stawiając wcześniej warunków. Ludzie 

nie wahają się wciągać Swamiego w swoistą wymianę biznesową… „Jeżeli tylko 

potrafi on udowodnić, że jest Bogiem?”. Tak próbują wywierać wpływ na Swamiego.  

Następnego dnia Swami wezwał mojego ojca i zapytał go: „Aczjuta Ramaiah! Jaką 

opowieść zamierzasz dziś przedstawić?”. „Swami! Mogę przedstawić opowieść o 

słynnym ministrze Timmarusu o Karnie, albo o Abhimanju z Mahabharaty” – 

przedłożył ojciec. Swami powiedział do niego ze współczuciem: „Przyjechałeś do 

Prasanthi Nilajam po raz pierwszy. Dlaczego masz zawracać sobie głowę wojnami, 

walkami i zabójstwami? Nie możesz wykonać czegoś pomyślnego i miłego?”. “Swami! 

Nie umiem przedstawić innej opowieści. Jedynie w młodości wykonywałem opowieść 

o Parwati Kaljanam (zaślubinach Parwati)” – odrzekł ojciec. Swami odesłał go z 

powrotem, mówiąc: “W porządku więc! Idź odpocząć. Możemy pomówić o tym jutro”. 

W nocy ojciec miał sen, w którym strona po stronie uwidocznił się mu cały 

scenariusz Parwati Kaljanam. Przed świtem ojciec był w pełni przygotowany do 

wykonania Parwati Kaljanam. Rano Swami wezwał go i uśmiechnięty zapytał: „Czy 

teraz potrafisz wykonać Parwati Kaljanam?”. Po zakończeniu burra kathy, Swami dał 

każdemu z wykonawców kopertę z określoną sumą pieniędzy. Potem zwrócił się do 

ojca i rzekł: „Nie odchodź. Dam ci prasadam”. Uznając pieniądze za prasadam od 

Swamiego, ojciec wsiadł do autobusu i pojechał do Radżamahendrawaram.  

Ojciec cierpiał na astmę. Kilka do po dotarciu do Radżamahendrawaram siedział na 

krześle z wygodnym oparciem w domu Śri Nidamarthi Satjam, gdy nagle zaczął się 

dusić. Nikt nie mógł mu pomóc, bo wszyscy spali. Gdy walczył o oddech, usłyszał 

wyraźnie głos Swamiego: „Aczjuta Ramaiah! Powiedziałem ci, że dam ci prasadam. 

Jednak wyjechałeś bez niego. W porządku, idź natychmiast do swego domu. 

Położyłem ci pod poduszką odrobinę wibhuti”. 

Nasz dom znajduje się obok domu Nidamarthi Satjam. Ojciec pobiegł i tak jak 

powiedział Swami, pod poduszką łóżka znalazł wiele paczuszek wibhuti! Później ojciec 

był w pełni przekonany, że Swami jest wszechmocnym Bogiem. Gdy tylko zmieszał z 

wodą trochę wibhuti i wypił, natychmiast poczuł ulgę. W ten sposób jego wiara w 

Swamiego stała się mocna. Od tamtej pory aż do ostatniego tchnienia ojciec zajmował 

się zadaniem upowszechniania ideałów Swamiego.  

Moje upanajanam  

Swami był zawsze głową naszej rodziny. Ojciec nie robił nic, nie przedstawiając tego 

Swamiemu. Gdy tylko kupił nowe ubrania dla członków rodziny, powiadamiał 
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Swamiego za pomocą pocztówki. Swami natychmiast odpowiadał słowami „Manćidi 

(dobrze), bangaru”. Obecnie mimo że jesteśmy oddaleni od Swamiego fizycznie, nadal 

przedkładamy mu wszystko w duchu. Nawet teraz jesteśmy zaślubieni zadaniu 

upowszechniania wiedzy o życiu i filozofii Swamiego. On jest jedynym bohaterem 

naszego życia, jak i naszych wysiłków.  

Gdy Swami odwiedzał Radżamahendrawaram, spędzał trochę czasu w naszym 

domu. Pewnego dnia dowiedzieliśmy się, że Swami przyjedzie do 

Radżamahendrawaram i przeprowadzi upanajanam (uroczystość zawiązania nici) syna 

Śri Sathyam i kilku innych chłopców.  

Swami przybył do Radżamahendrawaram i zatrzymał się w domu Śri Nidamarthi 

Satjam. Ojciec pragnął, abym ja też otrzymał inicjację na tej ceremonii razem z synami 

rodziny Nidamarthi. Ojciec miał swobodny dostęp do Swamiego, bez żadnych 

przeszkód. Poszedł zatem i zwrócił się do Swamiego: „Swami, błagam cię, aby mój 

młodszy syn otrzymał inicjację razem z innymi chłopcami”. Po uroczystości 

skorzystaliśmy z szansy zrobienia sobie zdjęcia ze Swamim.  

Do tego czasu mój starszy brat zgłębił 84 wersy Kriszna Jadżurwedy w Weda 

Pathaśali (szkole wedyjskiej) Swamiego pod opieką Śri Nidadawolu Ramy Manikjali 

Rao. Trzy miesiące przed śmiercią ojca Swami wezwał mojego brata i rzekł: „Bangaru! 

Musisz udać się do domu”. W tamtych czasach uczniowie traktowali to jako karę, gdy 

Swami poprosił któregoś z nich, aby wrócił do domu. Rodzice myśleli, że syn popełnił 

jakiś karygodny czyn. Zanim brat odważył się przemówić, Swami poklepał go po 

ramieniu i rzekł: „Bangaru! Zrób jak mówię i jedź od razu”. W ten sposób Swami 

pomógł bratu spędzić trochę czasu z naszym ojcem w jego ostatnich dniach, ale też 

zrozumieć sprawy rodzinne.  (ciąg dalszy w następnym numerze) 

– Autor jest wieloletnim wielbicielem Sai i wykonawcą burra kathy z Radżamahendrawaram w 

stanie Andhra Pradesz.  

 

 

 

Blask boskiej chwały 

W Śirdi jest ten sam Sai Baba  
Padmamma 

 

Przenieśliśmy się do Bombaju (Mumbaju), jednak moja zła karma podążyła za mną 

i tam. Ta sytuacja była nieznośna. Chciałam jechać do Parthi, do Swamiego. Napisałam 

list do ojca. Ojciec odpisał, że Swami jest w podróży, więc przyjazd do Parthi jest 

bezcelowy. Byłam rozczarowana. Tej samej nocy w moim śnie pojawił się Śirdi Baba i 
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rzekł: „Jeżeli nie do Parthi, przyjedź do mnie do Śirdi”. Było to dla mnie wielkie 

objawienie, że obaj Babowie są tym samym.  

Jednak jak dojechać do Śirdi? Oto był mój problem. On wszakże zaplanował 

wszystko. Ten, który mnie wezwał, przedsięwziął konieczne kroki, aby umożliwić mi 

przyjazd do Śirdi. Swami był w podróży. Mojego ojca nie wziął ze sobą. Ojciec chciał 

udać się na swe urodziny do Śirdi w Boże Narodzenie. Przyjechał do mnie do 

Mumbaju. Kilku wielbicieli postarało się dla nas o samochód, abyśmy pojechali do 

Śirdi. Przebywaliśmy tam pełne trzy dni! W ten sposób Swami spełnił moje pragnienie 

jako Śirdi Baba.  

Łaska 

Gdy byłam w Bangalore (Bengaluru), mój teść ciężko zachorował. Miał 

powiększone serce. Swami w tym czasie był w Bengaluru u dr. Bhagawantama. Swami 

przyjechał, aby przeprowadzić ceremonię zawiązania nici dla jednego z jego synów. 

Udałam się do ich domu na darszan Swamiego. Powiedziałam Swamiemu o stanie 

teścia i o tym jak tęskni za darszanem Swamiego. Swami rzekł: „Przyjdę do twojego 

domu, aby go zobaczyć”. 

Gdy wróciłam do domu i powiedziałam teściowi, co powiedział Swami, nie był 

zadowolony. Rzekł: „Nie, nie sądzę, że kiedykolwiek przyjdzie. Lepiej zabierz mnie do 

niego” – nalegał. Zamówiłam taksówkę i oboje teściowie i ja pojechaliśmy do domu, 

gdzie przebywał Swami.  

Gdy tylko tam dotarliśmy, zobaczyłam, że Swami jest w samochodzie. Samochód 

właśnie miał ruszać. Zebrałam się na odwagę, szybko wysiadłam z taksówki i 

pobiegłam do samochodu Swamiego. Swami zatrzymał samochód. Dzięki Bogu! Nie 

zbeształ mnie. Zamiast tego zapytał mnie: „Co się stało? Dlaczego tu jesteś?”. 

Powiedziałam: „Swami, mój teść jest zrozpaczony. Zmusił mnie, abym go do ciebie 

przywiozła. Przywiozłam go. Pragnie twojego darszanu”. Swami, samo ucieleśnienie 

współczucia, wysiadł z samochodu, wsiadł do taksówki, pobłogosławił teściów i 

stworzył dla nich wibhuti. Byli bardzo szczęśliwi!  

Nie bój się 

Mój mąż ciągle zmieniał pracę, za każdym razem sądził, że dostanie lepszą. Ale w 

większości przypadków spotykało go niepowodzenie. Było nam bardzo ciężko 

utrzymać rodzinę. Musieliśmy żyć na kredyt. Ciągle przychodzili wierzyciele, żądając 

należności. Szczęściem dla mnie do Bengaluru przyjechał Swami, Apadbandhawa. 

Pobiegłam do niego. Nikt mnie nie zatrzymywał. Było to błogosławieństwo!  

Wyjaśniłam mu swoje położenie. Rzekł: „Nie obawiaj się. Dopilnuję, aby ci ludzie 

nie przychodzili i nie zadręczali cię. Jadę do Salem tylko na dwa dni. Jak wrócę, 

pojedziesz ze mną do Parthi. Nie pociągiem. Zabiorę cię ze sobą. Bądź gotowa”. Potem 

powiedział ojcu: „Biedna dziewczyna! Może potrzebuje trochę pieniędzy, aby spłacić 

tamtych wierzycieli? Jutro poproś ją, aby przyszła i stanęła przy głównej drodze, która 
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prowadzi do Salem. Myślę, że to bardzo blisko jej domu. Dam jej trochę pieniędzy”. 

Wspomniał też, o której godzinie to będzie.  

Czekałam przy głównej drodze. Dokładnie o podanym czasie nadjechał samochód 

Swamiego. Zatrzymał się, wręczył mi kopertę i rzekł: „Policz i zobacz czy wystarczy. 

Jeśli będzie trzeba, dam ci więcej”. W ten sposób rozwiązał mój problem. Pomaga mi 

przez całe życie – fizycznie, mentalnie, a nawet materialnie. Brak mi słów na 

podziękowania!  

Swami powrócił z Salem dwa dni później. Udałam się do domu, gdzie się zatrzymał. 

Następnego dnia pojechałam do Parthi w samochodzie, który jechał za samochodem 

Swamiego. Rzeczywiście podążaliśmy za Mistrzem!  

– Wybrane z „Twameva Matha” pióra Padmammy. 

 

 

 

Sprawozdanie 

37. doroczna konwokacja 
Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai 

 

22 listopada 2018 roku w Instytucie Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai (uważanym za 

Uniwersytet), odbyła się 37. doroczna konwokacja. Gościem honorowym uroczystości 

był dr Renu Swarup, sekretarz Wydziału Biotechnologii w ministerstwie nauki i 

techniki rządu Indii i przewodniczący Biotechnology Industry Research Assistance. 

Uroczysty pochód studentów i przemówienie zastępcy rektora  

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.30 rano, gdy do hali Sai Kulwant wkroczył 

uroczysty pochód studentów, który prowadziła uniwersytecka orkiestra dęta. Wśród 

osobistości, jakie dołączyły do tego wielkiego pochodu, byli rektor, zastępca rektora, 

gość honorowy, dziekani i kierownicy wydziałów wraz z członkami Instytutu Wyższej 

Wiedzy Śri Sathya Sai, Rady Akademickiej, Rady Zarządu i zarządem Sri Sathya Sai 

Central Trust.  

Zgromadzenie rozpoczęły śpiewy wedyjskie. Później zastępca rektora, prof. K.B.R. 

Varma, pomodlił się do Czcigodnego Rektora Założyciela, Bhagawana Śri Sathya Sai 

Baby, aby ogłosić otwarcie tej konwokacji. Wśród gromkich oklasków Czcigodny 

Rektor Założyciel oznajmił wówczas [z nagrania]: „Ogłaszam otwarcie zgromadzenia”. 

Wygłaszając mowę powitalną, zastępca rektora opowiedział o obchodach złotego 
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jubileuszu miasteczka uniwersyteckiego w Anantapur, pierwszego z czterech miasteczek 

uniwersyteckich Instytutu. Jest to świadectwo, że nasz system zintegrowanego 

nauczania opartego na wartościach, zajmujący się pełnym rozwojem naszych 

studentów, przetrwał próbę czasu – zauważył zastępca rektora.  

Jeśli chodzi o płaszczyznę naukową, powiedział, iż to, że na jednego nauczyciela 

przypada 9 studentów, a wykładowcy są wysoko wykwalifikowani i oddani, 

doprowadziło do znakomitych osiągnięć naukowych Instytutu. Odzwierciedleniem 

tego jest łączny współczynnik zdanych egzaminów, który w w Instytucie Wyższej 

Wiedzy Śri Sathya Sai wyniósł 96%. Zastępca rektora wspomniał, jak wielką wagę 

Instytut przywiązuje do jakości nauczania oraz podał przykłady nowych inicjatyw, 

takich jak wprowadzenie nowego kierunku na studiach magisterskich oraz nowych 

przedmiotów do wyboru, takich jak zarządzanie opieką zdrowotną czy zarządzanie 

biznesem.  

Prof. Varma podkreślił ubiegłoroczny postęp w dziedzinie badań naukowych w 

Instytucie. Najważniejszym było powstanie ośrodka badawczego Central Research 

Instruments Facility w miasteczku uniwersyteckim w Prasanthi Nilajam. Niedawno 

założony ośrodek zapewnia najnowocześniejsze udogodnienia w zakresie 

infrastruktury oraz pełny zestaw najnowszych narzędzi, w tym różne zaawansowane, 

nowoczesne instrumenty w dziedzinie patologii chorób i plazmoniki. Dzięki temu w 

ostatnich dwóch latach nastąpił znaczący wzrost wydajności w zakresie badań 

naukowych – zauważył zastępca rektora. Pokazuje to jakość i ilość przeprowadzonych 

badań naukowych oraz ilość doktorów – rzekł. Nade wszystko dorobek naukowy i 

naukowo-badawczy uniwersytetu wciąż dynamicznie się powiększa i odpowiada na 

potrzeby i wymagania społeczne zgodnie z wizją Czcigodnego Rektora Założyciela, 

Bhagawana Śri Sathya Sai Baby – oznajmił prof. Varma.  

Przyznanie stopni naukowych absolwentom  

Po przemówieniu wprowadzającym stopnie naukowe z rąk rektora, Śri K. 

Czakrawarthiego, otrzymało 471 kandydatów: 282 licencjatów, 82 absolwentów 

studiów podyplomowych, 90 absolwentów kursów zawodowych i 8 doktorów. Potem 

zastępca rektora odebrał ślubowanie dyplomowe od absolwentów, po czym 

nagrodzono 19 złotych medalistów. Ci wspaniali ludzie byli najlepsi na wydziałach 

Nauk Przyrodniczych, Zarządzania i Handlu oraz Ekonomii i Nauk Humanistycznych w 

roku akademickim 2017-2018. 

Przemówienie gościa honorowego  

Następnie gość honorowy, dr Renu Swarup, wygłosiła przemówienie, w którym 

zwracając się do tegorocznych absolwentów, wyraziła uznanie dla systemu nauczania 

Instytutu, opartego na wartościach oraz łączącego wiedzę świecką z wiedzą duchową. 

Podkreśliła, że oświata i nauka muszą odgrywać kluczową rolę w transformacji, mając 

wpływ na społeczeństwo przez udoskonaloną opiekę zdrowotną, rolnictwo, przemysł i 
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ochronę środowiska.  

Następnie dr Swarup omówiła krótko ostatnie osiągnięcia Indii na polu nauki i 

techniki, takie jak pojawienie się wielu publikacji naukowo-badawczych i patentów, 

służących realizacji rządowych celów rozwojowych. Dotyczyło to takich dziedzin, jak 

wydajność produkcji rolnej, opieka zdrowotna i postęp technologiczny w dostarczaniu 

czystej wody i energii.  

Dr Swarup przedstawiła dokonania wydziału biotechnologii ministerstwa nauki i 

techniki rządu Indii, którego jest sekretarzem. Oprócz wsparcia dla ponad 800 

instytutów i laboratoriów oraz blisko 5 000 naukowców w kraju, wydział wspiera 

ponad 1000 nowo założonych firm i podobną liczbę przedsiębiorców, naukowców i 

małych firm. Dr Swarup podkreśliła, że to powoduje, iż sektor biotechnologii dobrze się 

rozwija w kraju i na świecie.  

Dr Renu Swarup zakończyła przemówienie wzmianką o rosnącej ilości absolwentek 

i ważnej roli jaką odgrywają one w rozwoju nauki. Zachęciła wszystkich absolwentów 

do przyjmowania odpowiedzialności za dalsze przekazywanie wartości tej wielkiej 

instytucji. Doradzając absolwentom, aby czynili jak najlepszy użytek z wykształcenia, 

które otrzymali w tej wyjątkowej instytucji, dr Swarup powiedziała: „Mieliście zaszczyt 

być częścią systemu nauczania, który nauczył was znaczenia etycznego i moralnego 

postępowania oraz dyscypliny, przywództwa i pracy zespołowej. Nie ma wielu 

instytucji, które dają wam takie pełne spojrzenie” – powiedziała na zakończenie. 

Błogosławione przemówienie Rektora Założyciela  

Na koniec absolwenci otrzymali boskie błogosławieństwo Czcigodnego Rektora 

Założyciela, Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. Wezwał on studentów do podążania za 

kulturą Bharatu oraz do podtrzymywania jedności i uczciwości. Zamiast jechać za 

granicę dla zarabiania pieniędzy, studenci powinni służyć wioskom i krajowi. 

Doradzając studentom, aby kontrolowali swoje serca i myśli, Bhagawan powiedział, że 

dobre myśli powiodą ich w stronę moralności. Poradził studentom, aby porzucili złe 

myśli i stali się wolni od napięć.  

Następnie wszyscy zebrani wstali, aby zaśpiewać hymn państwowy. Uroczystość 

zakończyła się ofiarowaniem arati Bhagawanowi.  

Przedstawienie teatralne – „Watch your WATCH” 

Wieczorem studenci Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai wystawili oparty na 

naukach Bhagawana spektakl „Watch your WATCH” – przyglądaj się swoim słowom, 

przyglądaj się swoim czynom, przyglądaj się swym myślom, przyglądaj się swemu 

charakterowi i przyglądaj się swojemu sercu. Przedstawienie opowiadało o tym, jak 

pewien zegarmistrz z Kalkuty poczuł żal, gdy zegarek, jaki zmaterializował dla niego 

Bhagawan, przestał chodzić, gdy doszło do ostrej wymiany zdań między nim a synem, 

który w gniewie opuścił dom. Jednak zegarek zaczął chodzić, gdy w końcu po 40 latach 

rozłąki rodzina ponownie się zjednoczyła. Na przykładzie tej prostej opowieści 
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przedstawienie uczyło, że w życiu człowieka są szczęśliwe i trudne chwile, ale nie 

należy tęsknić za przeszłością ani martwić się o przyszłość, bo trzeba żyć w 

teraźniejszości. Ukazując podobieństwa z Mahabharatą, która opisuje życie Pandawów 

na wygnaniu, w przedstawieniu ujęto przesłanie Kriszny dla Pandawów: „To również 

przeminie”, gdyż trudności w życiu nie są trwałe. Znakomita gra aktorska, trafne dialogi 

i dobra reżyseria sprawiły, że przedstawienie wywarło duże wrażenie.  

Potem zaśpiewano bhadżany. Razem z kończącym je arati zakończyła się 37. 

doroczna konwokacja Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai.  

 

 
 

Sprawozdanie 

O wspaniałych i pełnych oddania  

obchodach 93. urodzin Bhagawana 
 

Wspaniale uczczono w Prasanthi Nilajam 93. urodziny Bhagawana Śri Sathya Sai 

Baby - z głębokim oddaniem i pobożnością. Zebrało się ogromne zgromadzenie 

wielbicieli ze wszystkich części świata. W czasie tygodniowych obchodów – w 

dniach 18-24 listopada odbyło wiele uroczystości o wielkim znaczeniu duchowym. 

Gościem honorowym obchodów był Śri N. Ćandrababu Naidu, minister stanu 

Andhra Pradesz.  

Cały obszar Prasanthi Nilajam przystrojono świątecznymi ozdobami. 

Przygotowano wspaniałe dekoracje, a nocą miejsce tych uroczystości – Sai Kulwant 

Hall oraz Jadżur Mandir – były cudownie oświetlone. Przez cały tydzień wszystkim 

wielbicielom bezpłatnie rozdawano jedzenie w specjalnie wzniesionym pandalu na 

terenie aszramu.  

ŚRI SAI SATJANARAJANA PUDŻA I RATHOTSAWAM 

18 listopada uroczystości rozpoczęły się od Śri Sai Satjanarajana Pudży 

(nabożeństwa do Pana Sai Satjanarajany), ściśle związanej z przyjściem naszego 

ukochanego Bhagawana. Przed samadhi Bhagawana ustawiono platformę 

ozdobioną kwiatami. O godzinie 8.00 rano grono kapłanów rozpoczęło pudżę 

śpiewając święte mantry. Wielbiciele zaznali błogiej radości. Wykonano też 

abhiszekam paduk (sandałów) Pana. Na zakończenie przedstawiono Śri Sathya Sai 

Kathę (opowieść o awatarze Sai). Wielbiciele uważnie jej wysłuchali.  

Po zakończeniu pudży rozpoczęło się Rathotsawam. Gdy w Sai Kulwant 
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rozpoczęły się bhadżany, przez bramę Gopuram wniesiono posągi Wenugopali 

Swamiego, Ramy, Lakszmany, Sity i Hanumana. Odbyło się to w procesji , którą 

prowadzili muzycy nadaswaram oraz grupy studenckie śpiewające Wedę i 

bhadżany. Potem na ozdobnym rydwanie umieszczono posąg Wenugopali i procesja 

ruszyła ku Patha Mandirowi, przyglądali się jej mieszkańcy Puttaparthi, zajęli 

wszelką dostępną przestrzeń na drodze oraz na balkonach swoich domów, aby 

zobaczyć to wielkie widowisko Rahotsawam. Przez całą drogę ludzie ofiarowywali 

arati i rozbijali z wielką czcią kokosy przed tymi posągami. Przybywszy do Starego 

Mandiru, procesja ruszyła w drogę powrotną z posągami Sity, Ramy, Lakszmany i 

Hanumana. Święto Rathotsawam zakończyło się po wykonaniu bhadżanów w Sai 

Kulwant.  

Wieczorem odbył się zachwycający recital skrzypcowy słynnej klasycznej 

śpiewaczki karnatyjskiej A. Kanjakumari oraz jej wielkiego zespołu 24 muzyków, 

którzy podjęli zgromadzenie wspaniałą ucztą doborowych utworów klasycznych, 

m.in. „Rara majinti daka” (O, Panie, przyjdź do mojego domu) oraz „Sai Namawali” . 

Wspaniały koncert zakończyła lubianym bhadżanem „Raghupati Raghawa Radża 

Ram”. Następnie odbyły się bhadżany, zakończone pieśnią „Bhadża Gowindam 

Bhadża Gowindam” w wykonaniu Bhagawana.  

DZIEŃ KOBIET 

Dzień Kobiet obchodzono w Prasanthi Nilajam 19 listopada w ramach obchodów 93. 

urodzin Bhagawana. Poranną uroczystość o godzinie 8.00 rano rozpoczęły śpiewaniem 

Wedy studentki uczelni w Anantapur, a do Sai Kulwant wkroczyła wielka procesja 

kobiet, prowadzona przez orkiestrę dętą oraz zespół nadaswaram z Anantapur i zespół  

studentek Wyższej Szkoły Średniej Śri Sathya Sai grających na kobzach. Następnie 

starsze panie niosące purnakumbham ofiarowały pokłon przed samadhi Bhagawana. 

W przemówieniu powitalnym prof. Radżeśwari Patel z uczelni w Anantapur 

podkreśliła, że kobiety powinny same pracować na rzecz swojego rozwoju, angażując 

się w boską misję Bhagawana. Przemawiająca jako następna dr Hymawati Reddy ze 

Stanów Zjednoczonych mówiła o swych wyjątkowych przeżyciach z Bhagawanem. 

Nazywając Matkę Iśwarammę wzorem kobiecości, mówczyni wezwała kobiety na 

całym świecie do podjęcia decyzji o podążaniu za nakazem Swamiego, który wymagał 

od nich, aby stały się doskonałe. Opowiadając o kilku osobistych doświadczeniach z 

Bhagawanem, dr Reddy wyraziła opinię, że miłość Bhagawana jest niezgłębiona, a 

wszystkie instytucje, które założył, świadczą o jego bezgranicznej miłości do ludzi.  

Gościem honorowym uroczystości była Wided Bouchamaoui, pochodząca z Tunezji 

laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z 2015 roku. Wided Bouchamaoui przypomniała 

paniom o szybko zmieniającym się świecie globalizacji, postępu technicznego i 

digitalizacji, który z tego powodu staje się światem nierówności. Wezwała panie do 

tego, aby dawały przykład mówiąc o równości płci i rozwiązując problemy drogą 

pokojowych, pełnych znaczenia rozmów i negocjacji. W czasach, w których ludzkość 
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staje w obliczu wielkich wyzwań, Bouchamaoui, kobieta ze środowiska 

muzułmańsko-arabskiego, przyniosła głos jedności, harmonii i równości. Wided 

Bouchamaoui to kobieta biznesu, która od 2011 roku jest przewodniczącą Tunezyjskiej 

Konfederacji Przemysłu. Pełniąc tę funkcję, dołączyła do grupy Tunezyjskiego 

Kwartetu na rzecz Dialogu Narodowego, co przyniosło jej Pokojową Nagrodę Nobla w 

2015 roku.  

Później odtworzono boskie orędzie Bhagawana, w którym sławił on kobiety jako 

ucieleśnienia miłości, prawdy i poświęcenia. Nawiązując do wielkich kobiet Bharatu, 

takich jak Sita i Sawitri, Bhagawan powiedział, że Dzień Kobiet ma podtrzymywać 

indyjską kulturę i wartości. Orędzie zakończył bhadżanem „Hari bhadżana bina sukha 

śanti nahin”. Ostatnim wydarzeniem poranka był koncert studentek z miasteczka 

uniwersyteckiego w Anantapur, występ orkiestry dętej oraz zespołu nadaswaram z 

Anantapur, a także zespołu studentek Wyższej Szkoły Średniej Śri Sathya Sai grających 

na kobzach.  

Uroczystości wieczorne rozpoczęła mową wprowadzającą dr Nilam Desai, członkini 

komitetu organizacyjnego Dnia Kobiet. Odnosząc się do zasadniczej harmonii dwóch 

płci w rodzinie, dr Desai wezwała do większej równowagi przez wzajemny szacunek, 

zrozumienie i współzależność. Znaczenie obchodów Dnia Kobiet tkwi w tej delikatnej 

równowadze na rzecz zgodności w rodzinie – powiedziała dr Desai, kierowniczka 

oddziału kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej w Instytucie Wyższych Nauk 

Medycznych Śri Sathya Sai.  

Następnie sędzia z Hongkongu, Isabella Czu mówiła o swym wzbudzającym głęboki 

szacunek doświadczeniu pełnego poddania się Swamiemu. Znalazła w Matce Sai swoją 

prawdziwą miłość. Ostatnio zapragnęła wygłosić przemówienie na tegorocznym Dniu 

Kobiet w Prasanthi Nilajam. Aby jej życzenie się spełniło, do modlitwy do Bhagawana 

dołączyła jej rodzina, przynosząc radość Panu. Gdy gorliwość w modlitwie osiągnęła 

najwyższy stopień, pojawiła się kolejna wskazówka w postaci parajany (uroczystego 

czytania) „Sai Satczaritry” [opowieści o życiu i naukach Śirdi Sai Baby]. 

Przeprowadzono poszukiwania tej świętej księgi i w końcu dotarła ona do rodziny 

Isabelli Chu 15 października o godzinie 14.40, dokładnie w tym dniu i o tej godzinie, 

gdy Śirdi Sai Baba porzucił śmiertelną powłokę. Sędzia wykonała parajanę w trzy dni, 

dosłownie żądając od Swamiego, aby zajął się resztą. Pokładała w nim pełną wiarę. 

Gdy obudziła się po spokojnym śnie, powitał ją telefon z Prasanthi Nilajam z 

zaproszeniem, aby była mówczynią właśnie tego dnia! Nie rezygnuj, ciągle próbuj, 

trzymaj się Swamiego – wezwała z radością Isabella, wyjawiając swoją tajemnicę 

poddania się Bhagawanowi. 

Potem hołd muzyczny złożył żeński zespół bhadżanowy Sundaram z Czennaju, który 

wykonał repertuar pieśni nabożnych. Znalazły się wśród nich: "Sai Sathyam Sai 

Nithyam”, „Hare Rama Hare Kriszna Hare Sai Hare Hare” i „Hum ko tum se pjar 

kitna”. 
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Wielkim finałem wieczoru było muzyczne przedstawienie taneczne uczniów szkoły 

podstawowej Śri Sathya Sai z Prasanthi Nilajam. Spektakl o nazwie „Sai Katha” to 

opowieść o niezrównanej chwale Swamiego, która jasno ukazała kilka najpiękniejszych 

wydarzeń z życia Bhagawana. Wzbogacony pięknym komentarzem, pieśniami i 

tańcami występ okazał się wspomnieniem o najwyższej boskości, która chodziła po 

ziemi. Następnie dziewczęta z Wyższej Szkoły Średniej Śri Sathya Sai zaśpiewały 

bhadżany, a spotkanie zakończyło się ofiarowaniem arati.  

UROCZYSTE OBCHODY 93. URODZIN BHAGAWANA 

Uroczystość urodzinowa Bhagawana Śri Sathya Sai Baby odbyła się 23 listopada 

2018 roku w pięknie ozdobionej i oświetlonej hali Sai Kulwant. Obchody oglądało z 

radością ogromne zgromadzenie wielbicieli, którzy przybyli ze wszystkich stron świata, 

aby ofiarować Bhagawanowi hołd pełen czci.  

Poranne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 8.00 rano od świętych śpiewów 

wedyjskich w wykonaniu Mandir Veda Group. Potem odbył się wielki występ muzyki 

orkiestrowej studenckich grup pańczawadjam i nadaswaram z Instytutu oraz uczniów 

ze szkoły podstawowej. Wszyscy w ten pomyślny poranek ofiarowywali na zmianę 

muzyczny hołd Bhagawanowi.  

Następnie studenci instytucji edukacyjnych Bhagawana złożyli pełną czci ofiarę 

muzyczną „Guru Wandana” (pozdrowienia dla guru), obejmującą stotry i pieśni 

nabożne. Rozpoczęli od recytowania mantry Sai Gajatri, a później z całego serca, z 

głęboką miłością i oddaniem wysławiali chwałę swojej Boskiej Matki. Wśród 

wykonywanych utworów znalazły się: „Dil czahta hai je din bar bar aje” (pragniemy, 

żeby ten dzień przychodził wielokrotnie), „O Maa, O Maa, O Maa Sai Maa” (Ukochana 

Matko Sai), „Czitrawathi thira czidrupa Baba” (Baba, ucieleśnienie świadomości 

mieszkające na brzegu Czitrawati).  

Gdy studenci złożyli muzyczny hołd, przed samadhi Bhagawana ofiarowano 

doroczne sprawozdanie Sri Sathya Sai Central Trust. Prezentując najważniejsze punkty 

sprawozdania, członek zarządu Trustu Centralnego, Śri S.S. Naganand opisał pokrótce 

działania i przedsięwzięcia na polu opieki społecznej, medycznej i edukacyjnej. 

Powiedział, że jedną z godnych uwagi cech działalności trustu jest uczestnictwo w 

zainicjowanym przez rząd programie NTR Sudżala Pathakam dla zapewniania 

mieszkańcom wiosek wody dobrej jakości. Trust zbudował dla mieszkańców wsi 8 

zakładów oczyszczania wody, aby zapewnić wodę pitną dla około 1690 gospodarstw 

domowych na obszarach wiejskich. Innym ważnym przedsięwzięciem trustu był 

montaż instalacji solarnej, która będzie zaspokajać 40% zapotrzebowania na energię 

elektryczną aszramu oraz związanych z nim instytucji. Mówiąc o działaniach 

służebnych trustu w dziedzinie opieki zdrowotnej, Śri Naganand podał, że tylko w 

ubiegłym roku szpitale Bhagawana zapewniły leczenie ponad 700 000 pacjentów. 

Przytaczając dane statystyczne, opowiedział o znakomitych osiągnięciach uczniów 

Bhagawana na egzaminach wstępnych na studia. Pochwalił też działalność służebną 
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Organizacji Śri Sathya Sai Sewa w Indiach i Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai.  

Później z głośników popłynęło boskie orędzie Bhagawana. Wezwał w nim 

wielbicieli do rozwijania miłości i doświadczania jedności, co jest drogą do błogości. 

Człowiek powinien porzucić dwoistość, która jest przyczyną jego cierpienia – rzekł 

Bhagawan. Jeśli człowiek pokona umysł, wszystkie jego problemy zostaną rozwiązane 

– powiedział. Bhagawan zakończył orędzie bhadżanem „Hari bhadżana bina sukha 

śanti nahin”. 

Następnie z pełnym czci hołdem dla Bhagawana wystąpił gość honorowy tych 

obchodów – premier stanu Andhra Pradesz, Śri N. Czandrababu Naidu. Wspominając 

swój dawny kontakt z Bhagawanem i Prasanthi Nilajam, premier wyraził zadowolenie 

z tego, że widzi ten sam poziom oddania, zapału i energii, jakiego był świadkiem w 

tym aszramie w czasie fizycznej obecności Baby. Odnosząc się do obecnych odwiedzin, 

rzekł: „Jest to wezwanie Baby do prowadzenia lepszej służby i do pracy z wami 

wszystkimi”. Zawód przyniesie spełnienie zawodowe, biznes zapewni spełnienie 

finansowe, jednak prawdziwe spełnienie daje jedynie Baba – stwierdził premier. 

Mówiąc o celu ludzkiego życia, podkreślił on wartość służby. Powiedział, że pamiętana 

będzie jedynie nasza służba w tym życiu. Wyrażając uznanie dla Organizacji Śri Sathya 

Sai Sewa za cenną i potrzebną służbę, jaką świadczy ona na całym świecie, premier 

przypomniał wielbicielom o ich zbiorowej odpowiedzialności za niesienie dziedzictwa 

Bhagawana poza granicami. Zakończył wystąpienie wyrażając nadzieję na częste 

wizyty w Prasanthi Nilajam, aby ponownie się ‘naładować’ oraz czerpać natchnienie. 

Członkowie zarządu Sri Sathya Sai Central Trust pogratulowali premierowi.  

Następnie premier dokonał formalnie uroczystego otwarcia Głównego Zakładu 

Instrumentów do Badań Naukowych (Central Research Instruments Facility) na 

terenie Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai. Celem tego zakładu jest zapewnienie 

wysokiej jakości wsparcia w badaniach naukowych prowadzonych w Instytucie. 

Chodzi o ważny sprzęt i zasoby infrastruktury potrzebne wykładowcy uniwersytetu, 

doktorantom oraz studentom studiów podyplomowych, zapewniające im kształcenie 

wysokiej jakości. Premier obszedł dokładnie nowy zakład, słuchając objaśnień 

dotyczących tamtejszych udogodnień naukowo-badawczych. W tej porannej 

uroczystości uczestniczyło wielkie zgromadzenie wielbicieli o różnych zawodach i 

pozycji społecznej. Zakończyło ją o godzinie 12.30 ofiarowanie arati Bhagawanowi.  

Wydarzenia wieczorne rozpoczęła o godzinie 17.00 procesja ze złotym rydwanem. 

Wyruszyła ona spod mandiru Ganeszy i obeszła Jadżur Mandir, powracając do Sai 

Kulwant przez bramę Gopuram, gdzie rydwanowi ofiarowano arati. Prowadzili ją 

studenci z grup panczawadjam i nadaswaram oraz śpiewających Wedę. Z wielką czcią 

procesji przyglądało się wielu wielbicieli, tłumnie stojących po obu stronach drogi. 

Wielkim zwieńczeniem obchodów 93. urodzin Bhagawana była Dżhula Mahotsawa, 

która odbyła się po procesji z rydwanem. Przed samadhi Bhagawana w Sai Kulwant 

ustawiono z tej okazji wspaniale ozdobioną huśtawkę. Gdy dżhula z pięknym zdjęciem 
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Bhagawana zaczęła się kołysać, sławny wykonawca muzyki karnatyjskiej Śri Sean 

Rolden ze swoim zespołem muzyków ofiarował Bhagawanowi hołd muzyczny. Wśród 

poruszających duszę pieśni, jakie znakomity śpiewak ofiarował w hołdzie, znalazły się 

m.in. „Gangadhiśwaram Śankaram”, „Sai Rama Namo Namah Sai Kriszna Namo 

Namah”, „Narajana Narajana Dżai Gowinda Hare”. Potem zaśpiewano bhadżany, 

zakończone o godzinie 7.00 wykonaniem arati. Tak oto obchody 93. urodzin 

Bhagawana dobiegły radosnego końca.  

SNEH DHARA BARSAO SAI – KONCERT MUZYKI RELIGIJNEJ  

24 listopada w ramach obchodów 93. urodzin Bhagawana złożono ofiarę z muzyki 

nabożnej o nazwie „Sneh Dhara Barsao Sai” (Zsyłaj swoją wielką miłość, o Sai). 

Wystąpili studenci i wykładowcy Wyższej Szkoły Muzycznej Sathya Sai Mirpuri i 

Wydziału Muzyki Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai. Rozpoczęli bhadżanem 

„Koti pranam śata koti pranam” (Miliony pozdrowień dla ciebie), następnie zagrali 

żywy utwór perkusyjny. Potem wykonali melodyjne pieśni, m.in.: „Śjamal komal 

murali manohar” (Kriszna o ciemnej skórze, trzymający flet), „Aja tere dar pe diwana” 

(Do twoich drzwi przyszedł twój wielbiciel) oraz klasyczny utwór karnatyjski 

Tjagaradży.  

 

 

Jedynie miłość czyni twe życie świętym 
Przesłanie Bhagawana na Boże Narodzenie 

 

„Ludzie mogą chwalić albo krytykować, ale nikt nie może wstrząsnąć Sai. Sai żyje w 

prawdzie. Nikt nigdy nie naruszył prawdy. Prowadźcie życie z tym silnym 

przeświadczeniem. Codziennie umacniajcie swoją wiarę w Boga. Gdy wiara będzie 

wzrastać, wszelkie zło zginie. Nie porzucajcie praktyk duchowych, które 

wykonywaliście przez cały czas. Jezus znosił wszelkie trudności z hartem ducha, dlatego 

jest wielbiony i czczony do dziś” – rzekł Bhagawan w orędziu wygłoszonym 25 grudnia 

2000 roku.  

 

Jezus był doskonałym przykładem współczucia 

Od starożytnych czasów ten kraj jest miejscem narodzin mędrców, wieszczów i 

świętych, którzy upowszechniali świętą kulturę Bharatu w świecie oraz zdobyli dobre 

imię i sławę; lecz dzisiaj zapomina się o takich szlachetnych duszach. Musicie 

rozpoznać, że sława Bharatu zależy wyłącznie od jego bogactwa duchowego i od 

niczego innego. W tym świętym kraju wielu szlachetnych i prawych ludzi musiało 
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cierpliwie znosić wiele trudu i krytyki, jednak wytrwali oni w swoim postanowieniu, 

aby stać się ideałem dla ludzkości. 

Przyczyną nikczemności człowieka jest zazdrość  

Dzisiaj musicie przypomnieć sobie ideały, które wyznaczył Jezus. Od czasu do czasu 

rodzi się wiele szlachetnych dusz obdarzonych ogromną mocą duchową, aby krzewić w 

świecie święte nauki. Ci wielcy mocno się starali, by świat był dobrym miejscem do 

życia. Jednak nie rozumiejąc ich szlachetnych intencji, głupi ludzie próbowali ich 

wyśmiewać i prześladować. Jezus musiał stawić czoła licznym próbom i znosić wiele 

cierpień. Gdy rozprzestrzenia się imię i sława szlachetnych dusz, wielu ludzi opanowuje 

zazdrość. Historia Bharatu jest pełna przykładów, które dają świadectwo tej prawdzie. 

Zazdrość ma trzech podłych synów, mianowicie pożądanie, złość i nienawiść. 

Wyrządziły one wiele cierpienia Jezusowi, który niestrudzenie zabiegał o pokój i dobro 

społeczeństwa. Jezus był doskonałym przykładem współczucia oraz schronieniem 

ubogich, potrzebujących i opuszczonych. Jednak sporo osób próbowało przysporzyć mu 

trudności, bo nie lubili jego świętych nauk i działań. Ich nienawiść do Jezusa rosła z 

każdym dniem. Nawet kapłani zwrócili się przeciwko Jezusowi, bo zazdrościli mu jego 

rosnącej popularności. Jednak rybacy mieli o Jezusie wysokie mniemanie. Zaczęli 

postępować zgodnie z jego naukami i stali się jego uczniami.  

Rozwijaj mocną wiarę w Boga 

Człowiek staje się wielbicielem w prawdziwym znaczeniu tego słowa jedynie 

wtedy, gdy rozwija cierpliwość i miłością zwycięża zło – gniew, nienawiść i zazdrość. 

Nie cieszcie się pochwałą ani nie martwcie się krytyką. Nie jest właściwe, abyście 

kochali tylko tych, którzy was chwalą i nienawidzili tych, którzy was krytykują. 

Bądźcie spokojni zarówno w obliczu pochwały jak i krytyki. Krytyka pomoże wam 

poczynić postęp. Zatem nie żywcie nienawiści do tych, którzy was krytykują. 

Przyjmujcie wszelkie dobro, które przychodzi tą drogą. Ignorujcie wszystko, co jest złe. 

Ludzie mogą chwalić albo krytykować, ale nikt nie może wstrząsnąć Sai. Sai żyje w 

prawdzie. Nikt nigdy nie naruszył prawdy. Prowadźcie życie z tym silnym 

przeświadczeniem. Codziennie umacniajcie swoją wiarę w Boga. Gdy wiara będzie 

wzrastać, wszelkie zło zginie. Nie porzucajcie praktyk duchowych, które 

wykonywaliście przez cały czas. Jezus znosił wszelkie trudności z hartem ducha, 

dlatego jest wielbiony i czczony do dziś. 

– Wybrane z orędzia Bhagawana wygłoszonego 25 grudnia 2000 roku.  

 

 

 

Sprawozdanie 
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Uroczystości w Prasanthi Nilajam  
 

Pielgrzymka z Nellore 

Wielu wielbicieli Sai przybyło z okręgu Nellore w stanie Andhra Pradesz na 

dwudniową Parthi Jatrę (pielgrzymkę do Puttaparthi) w dniach 27-28 października 

2018 roku. Przedstawili piękny program muzyczno-kulturalny. 27 października 

zaprezentowali „Naad Wadja Goszti” – repertuar melodyjnych pieśni i utworów 

instrumentalnych. Pełen muzycznego uroku, świetny występ muzyczny był 

połączeniem różnych gatunków sztuki z tamtego okręgu. Gdy śpiewacy napełniali 

całe otoczenie głębokim żarem nabożnych pieśni, perkusiści dali pierwszorzędny 

występ, ukazując swe umiejętności i artyzm. Następnie wyświetlono film wideo o 

wizycie Bhagawana w miastach okręgu Nellore, a szczególnie o odwiedzinach 

pałacu radży w Wenkatagiri. Na filmie można było zobaczyć czarno-białe zdjęcia z 

częstych odwiedzin Bhagawana. Wcześniejsze uroczystości rozpoczęły się specjalną 

procesją z purnakumbham, który niosły kobiety, mężczyźni i dzieci z okręgu Nellore. 

Po niej odbył się grupowy taniec do melodii pieśni „Dżej dżej widżaji bhawa”. 

W dniu 28 października uroczystości rozpoczęły się od krótkiego wystąpienia 

członka rodziny królewskiej Wenkatagiri, który mówił o wyjątkowych 

błogosławieństwach Bhagawana, jakimi cieszy się rodzina królewska. Następnie 

odbyło się taneczne przedstawienie teatralne „Wenkatagirilo waraladewudu” 

(Spełniający życzenia Pan w Wenkatagiri), w wykonaniu dzieci Bal Wikas z okręgu 

Nellore; ukazało ono wyjątkową więź miłości między Bhagawanem a radżą 

Wenkatagiri. Wzbogacone pięknymi tańcami dzieci, przedstawienie pokazało boską 

chwałę Bhagawana, której świadkiem był żarliwie mu oddany radża Wenkatagiri.  

Rano wielbiciele z okręgu Nellore złożyli piękną, melodyjną ofiarę muzyczną „Śri 

Sathya Sai sangita wibhawari”.  

Międzynarodowy Ośrodek Konferencji Śri Sathya Sai 

31 października 2018 roku przeprowadzono bhumi pudżę (nabożeństwo do ziemi), 

symbolicznie rozpoczynając budowę przyszłego Międzynarodowego Ośrodka 

Konferencji Śri Sathya Sai (Sri Sathya Sai International Convention Centre) w 

Prasanthi Nilajam. Zakłada się, że ten ośrodek będzie miał dwie sale na 1000 miejsc 

i na 300 miejsc, które pozwolą grupom z Indii i z zagranicy organizować programy, 

spotkania i konferencje poświęcone tematom duchowym.  

Nabożny hołd muzyczny Sanathana Wajbhawam 

3 listopada Sanathana Waibhawam – grupa absolwentów Wyższej Szkoły 

Muzycznej Śri Sathya Sai Mirpuri – dała znakomity koncert, który był ich 25 hołdem 

muzycznym złożonym Bhagawanowi w ramach 95 koncertów, jakie ofiarują w 



Sanathana Sarathi   Grudzień 2018 
 

© Organizacja Sathya Sai             27 

 

czasie przygotowań do uroczystości jego 95. urodzin. Rozpoczęli występ od pieśni 

modlitewnej do Pana Ganeszy. Śpiewacy i muzycy wykonali utwory instrumentalne 

i pieśni nabożne, m.in.: „Mamta ki dewi hai maa” (Matka to bogini miłości), 

“Warade warade wina wadini warade” (Obdarz łaską, o Matko Saraswati), 

zakończyli zaś bhadźanem „Wanamali Radha Ramana” (Kriszna, który jest drogi dla 

Radhy).  

Obchody Dipawali i Nowego Roku Gudżarat 

W dniu 7 listopada do Prasanthi Nilajam na dwudniową Parthi Jatrę 

(pielgrzymkę do Puttaparthi) przybyło wielu wielbicieli ze stanu Gudżarat, aby 

świętować Dipawali i Nowy Rok. Uroczystości rozpoczęły mahile (panie) z okręgu 

Nawsari pieśnią nabożną o nazwie „Mangal dip” (pomyślna lampa). Po tej 

melodyjnej pieśni o poszukiwaniu światła lampy oświecenia we własnym wnętrzu, 

odbył się występ taneczny uczennic ze Szkoły Śri Sathya Sai w Suracie. Uczennice 

zatańczyły do melodii pieśni „Maa Saraswati warade” (Obdarz dobrodziejstwem, o 

Matko Saraswati), skierowanej do bogini wiedzy. Ostatnim występem tego 

wieczora było przedstawienie teatralne „Bóg, przyroda i człowiek”, w którym zagrali 

uczniowie z gurukuli Śri Sathya Sai Widjaniketan z Nawsari, przekazując wielkie 

przesłanie o ochronie przyrody i ostrzegając, aby człowiek nie zanieczyszczał 

środowiska i pięciu żywiołów. Gdy zaśpiewano bhadżany i ofiarowano arati, 

uroczystość w Sai Kulwant dobiegła końca. Później zachwyt wzbudził pokaz 

sztucznych ogni w Jadżur Mandirze w ramach obchodów Dipawali, święta świateł.  

Wydarzenia 8 listopada rozpoczęła uwznioślająca pieśń o nazwie „Tat twam asi” 

(Tym jesteś ty), którą zaśpiewała młodzież Sai (dziewczęta) z Gudżaratu. Potem 

uczniowie ze Szkoły Śri Sathya Sai w Suracie zaprezentowali przedstawienie 

taneczne „Śiwa stotram”. Wypowiadali w nim Śiwa stotrę i wykonywali figury 

taneczne. Ostatnią częścią występów był koncert muzyki nabożnej sławnego 

muzyka Śri Raghawy Dave'go i towarzyszących mu muzyków z Gudżaratu. Koncert 

rozpoczął się od poświęconej Panu Ganeszy pieśni modlitewnej „Wakratunda 

mahakaja”. Śri Raghaw Dave wzbudził zachwyt melodyjnymi pieśniami, wśród 

których znalazły się: „Ab mohe hari milan ki aas” (Tęsknię teraz za osiągnięciem 

Pana), „Mana laago mero jaar fakiri mein” (Cieszę się swoimi przeciwnościami losu) 

oraz „Sada bhadźo prabhu Sai ko” (Zawsze wypowiadaj imię Sai).  

Światowy Akhanda Bhadżan 

24-godzinny Światowy Akhanda Bhadżan to wydarzenie o wielkim znaczeniu 

duchowym. Biorą w nim udział wielbiciele we wszystkich częściach świata, należący 

do wszystkich wyznań, narodów i ras. W Prasanthi Nilajam Akhanda Bhadżan ma 

szczególne znaczenie, bowiem tu zaszczycił go swoją obecnością awatar kalijugi – 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba. W tym roku odbywał się on w Prasanthi Nilajam od 

godziny 6.00 wieczorem 10 listopada do godziny 6.00 wieczorem dnia następnego. 
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Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 5.00 po południu od śpiewania Wedy, a 

punktualnie o godzinie 6.00 w Sai Kulwant rozpoczął się Akhanda Bhadżan, który 

prowadzili studenci Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai. Uczestniczyło w nim 

wielkie zgromadzenie wielbicieli i studentów. Oprócz studentów, bhadżany 

prowadziły na zmianę grupy z aszramu i ze szpitala oraz wielbiciele z Indii i innych 

krajów. Akhanda Bhadżan trwał przez calą noc, a dobiegł końca wraz z piękną 

pieśnią „Narajana Bhadża Narajan” w pięknym wykonaniu Bhagawana. Po arati 

całemu zgromadzeniu rozdano prasadam w postaci słodkiego oraz tamaryndowego 

ryżu.  

Wydanie specjalne Sanathana Sarathi 

Wcześniej o godzinie 5.45 po południu, odbyła się promocja specjalnego wydania 

Sanathana Sarathi na temat „Wysokiej jakości bezpłatnej opieki zdrowotnej dla 

wszystkich - misja opieki zdrowotnej Bhagawana Śri Sathya Sai Baby”. W hołdzie 

dla Bhagawana z okazji jego 93. Urodzin, wzięli udział członkowie zarządu Sri 

Sathya Sai Central Trust – Śri S. S. Naganand, Śri R. Dż. Rathnakar i Śri G. S. R. C. W. 

Prasada Rao. Ten numer specjalny Sanathana Sarathi pokazuje, jak misja opieki 

zdrowotnej Bhagawana dociera do wszystkich części świata i zapewnia najlepszej 

jakości opiekę zdrowotną, którą wysoko wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie 

medycyny świadczą dla najbiedniejszych grup społecznych, służąc zupełnie 

bezpłatnie w szpitalach, klinikach, obozach medycznych i w szpitalach ruchomych 

(‘na kołach’). Zawierający interesujące artykuły 20 wybitnych autorów i 

specjalistów z zakresu medycyny, numer ten szczegółowo opisuje misję opieki 

zdrowotnej Bhagawana na poziomie krajowym i międzynarodowym.  

Z tej okazji odbyła się także promocja książki Prasanthi Nilayam at a Glance 

[Rzut oka na Prasanthi Nilajam].  

 

 

Miłość to Bóg, Bóg jest miłością. Gdzie jest miłość, tam z pewnością jest 

Bóg. Kochaj ludzi coraz bardziej, kochaj ich coraz głębiej, przekształcaj 

miłość w służbę, przekształcaj służbę w oddawanie czci – to najwyższa 

sadhana. Nie ma żywej istoty bez iskry miłości. Nawet człowiek szalony 

głęboko kocha coś lub kogoś. Musisz rozpoznać tę miłość jako przejawienie 

ucieleśnienia premy (premaswarupy) – Boga mieszkającego w twoim sercu. 

– Baba 
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Tłum. Bogusław Posmyk, Grzegorz Leończuk  
 

 

 

Miłość to drugie imię Boga 
 

Każdego traktuj jak ucieleśnienie boskości. Misją 

twojego życia jest miłość. Rodzice dali ci imię. Używaj 

go do transakcji na świecie. Możesz dawać znajomym 

swe wizytówki z imieniem, nazwiskiem i adresem. 

Jednak w odniesieniu do Boga twoje wizytówki 

pochodzą z miłości, są miłością i dla miłości. Miłość to 

drugie imię Boga. 

 

– Baba 


