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AWATAR WANI  

 

 

Zrozumcie boską naturę jogi 

 

Drogą ćwiczeń człowiek może rozwinąć wszystkie pozytywne cechy 

  

Czym jest dżniana? Adwajta darszanam dżnianam – mądrością jest widzenie 

niedwoistości. Zgromadziło się tu wielu ludzi, wszyscy jednak macie ten sam oddech. 

Istot jest wiele, oddech jest jeden. Nie ma czegoś takiego jak oddech japoński, 

niemiecki czy indyjski. Ludzie nazywają Boga wieloma imionami, ale Bóg jest jeden. 

Nie ma drugiego. Ludzi jest wielu, ale Bóg jest w każdym. Jaka jest różnica? Różnica 

jest tylko w imionach i postaciach.   

Dżniana joga  

Niemcy, Hindusi, Amerykanie i Chińczycy widzą to samo słońce, chociaż nie 

równocześnie, lecz o różnych porach. Jednak nie mówimy, że słońc jest kilka. Mówimy, 

że jest tylko jedno słońce. Podobnie, jeśli uświadomimy sobie, że światło dżniany 

dostajemy od tego samego Boga, staje się to atma dżnianą (wiedzą o jaźni).  

Dziś wieczorem Swami powiedział studentom, że jest wiele rzek, takich jak Ganga, 

Jamuna, Saraswati i Kawer, które płyną na różnych obszarach. Mają różne nazwy. Lecz 

gdy połączą się z oceanem, będą miały tylko jedną nazwę i postać, będą przebywały w 

tym samym miejscu. Widzimy je jako różne zanim połączą się z oceanem. Czy możemy 

je widzieć jako różne, gdy połączą się z oceanem? To niemożliwe. Stają się 

bezgranicznym, niezmierzonym oceanem. To prawdziwa dżniana.   

Nieustannie powtarzaj imię Boga 

Jak powiedziałem wcześniej, wy i ja to jedno. Jednak każdy dąży do swoich 

egoistycznych celów i nikt nie rozumie zasady atmy.  

Kiedyś był sobie bogacz, który miał duży dom, wiele zakładów przemysłowych i 

kilka samochodów. Miał też dobrych synów, którzy go kochali i byli mu posłuszni. 

Postępowali zgodnie z nakazami ojca. Nadszedł jednak kres jego życia. W płucach miał 

zatory od flegmy. Nie mógł mówić. Niemniej był świadomy. Gdy otworzył oczy, 
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wszyscy synowie wykrzyknęli: „Ojcze! Ojcze! Opuszczasz nas. Kto będzie się o nas 

troszczył?”. Pomodlił się do Boga i dzięki boskiej łasce uzyskał trochę siły. Rzekł wtedy 

synom: „Dałem wam wszystko. Gdy odejdę, wszystko będzie należało do was. 

Dostaniecie wystarczająco dużo majątku. Dostaniecie też pieniądze z mojego 

ubezpieczenia. Wszyscy zostaniecie tutaj; tylko ja was opuszczę i odejdę. Nikt ze mną 

nie pójdzie. Nikt z was nie przejmuje się tym, co stanie się ze mną. Martwicie się tym, 

co przydarzy się wam, a nie tym, co przydarzy się mnie”. W tym czasie powinno się 

powtarzać święte imię Boga, mówiąc Rama Rama Rama, albo Narajana Narajana 

Narajana lub Namah Śiwaja.   

W ostatnich chwilach synowie poprosili go, aby mówił „Narajana Narajana”. Starzec 

nie słyszał. Jeden z nich przyniósł włókno kokosa (w języku tamilskim naar) i monetę 

o wartości jeden anna (w języku tamilskim anaa) i poprosili ojca, aby powtarzał ich 

nazwy. Starzec rzekł: „To jest thengai (kokos), a to moneta”. Mówiąc to, zmarł. Jeżeli 

nie wprawiasz się w tym, aby na twoim języku tańczyło imię Boga, w ostatnich chwili 

nie znajdzie się ono na twoim języku. W ostatniej chwili można powiedzieć tylko to, o 

czym stale myśli się przez całe życie. Tylko wtedy gdy przez całe życie nieustannie 

myślisz o Bogu, w ostatniej chwili możesz wypowiedzieć Jego imię.   

Praktyka i wiara prowadzą do sukcesu  

W pewnej świątyni był stary kapłan, który oddawał cześć bóstwu i wykonywał 

arati, trzymając w jednej ręce dzwonek, zaś w drugiej talerz od arati. Pewnego dnia 

nagle zmarł i mianowano nowego kapłana. Ten nie miał wprawy w dzwonieniu w 

czasie odprawiania arati. Gdy jedną ręką dzwonił, nie ruszał drugą ręką, która 

wykonywała arati. Wszystko, co robimy, wymaga praktyki. Jedynie wtedy zapanuje 

jedność. Ta jedność, czyli zjednoczenie, jest jogą. Ścieżka jedności to dżniana marga, 

ścieżka najwyższej mądrości. Tylko w ten sposób człowiek może uświadomić sobie 

jedną atmę tkwiącą we wszystkich istotach.  

Joga to uświadamianie sobie jedności i podążanie za nakazem Pana. Porzucając tę 

prostą ścieżkę, ludzie domagają się trudnych ćwiczeń. Dlaczego? Bo nikt nie ma 

zdolności do panowania nad umysłem. Człowiek robi niewłaściwy użytek z umysłu. 

Ma nieskończoną moc, ale marnuje ją, podążając złymi drogami. Może zapanować nad 

umysłem, zmysłami i pragnieniami dzięki milczeniu. Dlatego riszi w dawnych czasach 

udawali się do lasu po to, by praktykować milczenie. Zaznawali tam spokoju. Nawet 

dzikie zwierzęta stawały się ich przyjaciółmi. Jaki był tego powód? Serca riszich były 

pełne miłości. Odbijało się to także w sercach dzikich zwierząt.  

Załóżmy, że trzymacie na stole kwiaty jaśminu. Ich zapach rozprzestrzeni się 

wszędzie dokoła. Miłość szlachetnych dusz też rozprzestrzenia się w ten sposób. Miłość 

to Bóg – brahman. Podobnie, zapach kwiatu róży rozejdzie się wszędzie dokoła, bez 

względu na to, czy trzymasz ją w prawej czy w lewej ręce. Ten zapach nas orzeźwia.   
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Studenci powinni praktykować jogę, która wpaja takie cechy, jak oddanie, 

dyscyplina i rozróżnianie. Prawdziwą edukacją jest ta, która przekazuje uczniom te 

wartości. Gdy przychodzimy na świat, nie jesteśmy wykształceni, nie potrafimy nawet 

chodzić. Chodzenia uczymy się przez ćwiczenie. Przez ćwiczenie można rozwinąć w 

sobie wszystkie cnoty.    

Nie musimy się martwić, że nasz umysł nie jest stały. Nie musimy odczuwać 

rozczarowania, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć stanu równowagi umysłu. 

Powinniśmy uwierzyć, że możemy to zrobić. Z determinacją powinniśmy oświadczyć: 

“Na pewno to zrobię”. Jeśli natomiast wątpimy w nasze zdolności, nie nauczymy się 

nawet chodzić.   

Co najważniejsze, miejcie wiarę w swoje zdolności. Życie jest ciągle płynącym 

strumieniem. Płynie bez przerwy. Co jest jego końcem? Połączenie się z oceanem. Ta 

rzeka życia ma dwa brzegi – wytrwałość i wiarę. Śraddhawan labhate dżnianam – ten, 

kto ma niezachwianą wiarę, zdobywa mądrość. Rzeka życia musi płynąć między 

dwoma brzegami – wytrwałością i wiarą. Mądrość bierze się z wytrwałości. Dlatego 

nie miejcie wątpliwości względem samych siebie. Jeśli będziecie mieli wątpliwości, 

doznacie upadku. Człowiek dotknięty wątpliwościami nie odniesie powodzenia w 

żadnym dążeniu. A zatem nie dopuszczajcie do siebie wątpliwości. Celem waszego 

życia jest rozwijanie w sobie miłości do Boga. Rozpoznajcie ją i prowadźcie święte 

życie.   

(Bhagawan zakończył orędzie bhadżanami „Czitta ćora Jaśoda ke bal” i „Wahe guru, 

wahe guru, wahe guru dżi bolo”.) 

– Orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal 17 kwietnia 1996 roku.   

 

Litery, jakie piszesz, będą niebieskie, gdy napełnisz pióro niebieskim 

atramentem; litery będą czerwone, gdy napełnisz pióro czerwonym 

atramentem. Podobnie, wszystko, co widzisz, słyszysz i mówisz, 

stanie się negatywne, gdy serce wypełnią negatywne uczucia. Przede 

wszystkim napełnij serce miłością, bo wtedy wszystko, co widzisz, 

słyszysz, mówisz i robisz, będzie miało barwę miłości. 

– Baba 
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Wspaniałe i pełne oddania  
obchody 94. urodzin Bhagawana 

  

  

Tygodniowe obchody 94. urodzin Bhagawana objęły wiele wartościowych 

programów duchowych, edukacyjnych i społecznych. W Prasanthi Nilajam zebrało się 

bardzo wielu wielbicieli, aby uczestniczyć w tych wielkich obchodach. Wśród 

przybyłych, którzy złożyli hołd Bhagawanowi, byli: minister transportu, Śri Nitin 

Gadkari i gubernator stanu Telangana, pani dr Tamilisai Soundaradźan. W czasie 

obchodów podjęto liczne inicjatywy i zapoczątkowano różne nowe projekty. Sai 

Kulwant Hall, miejsce obchodów, pięknie ozdobiono. Ponadto nocą wzrok przyciągały 

dekoracje świetlne Sai Kulwant Hall i sąsiedniego Jadżur Mandiru. W specjalnie w 

tym celu postawionym namiocie wszystkim wielbicielom przez siedem dni (18-24 

listopada) bezpłatnie wydawano jedzenie.   

Śri Sathya Sai Narajana Wratam i Rathotsawam 

Obchody 94. urodzin Bhagawana Śri Sathya Sai Baby rozpoczęły się 18 listopada od 

uroczystości Śri Sathya Sai Narajana Wratam i Rathotsawam. 

W ramach przygotowań do tych świętych ceremonii w obrzędowej procesji z 

Bhadżan Mandiru do Sai Kulwant Hall przeniesiono posągi Wenugopali Swamiego, 

Pana Ramy, Lakszmany, Sity, Hanumana i Śri Sathya Sai Narajany. Przed samadhi 

Bhagawana wzniesiono piękne podwyższenie. Później kapłani wśród śpiewu mantr 

wedyjskich przeprowadzili nabożeństwo do Śri Sathya Sai Narajany. Towarzyszyły 

temu obrzędy i ofiarowanie arati. Potem wypowiadano Śri Sathya Sai asztottaraśata 

namawali (108 imion Bhagawana Śri Sathya Sai Baby). Następnie w ramach Śri 

Sathya Sai Narajana Wratam można było usłyszeć w sanskrycie, przetłumaczoną na 

język angielski Śri Sathya Sai Narajana kathę ukazującą boskie przyjście Pana Sai 

Narajany i dzieje jego życia. Na tym zakończyło się Śri Sathya Sai Narajana Wratam. 

Gdy w hali Sai Kulwant Hall rozpoczęły się bhadżany, wyniesiono z niej posągi 

Wenugopali Swamiego, Ramy, Lakszmany, Sity i Hanumana. Dokonało się to w 

wielkiej procesji, którą prowadzili muzycy i grupy studentów śpiewające Wedę i 

bhadżany. Na pięknie ozdobionym rydwanie ustawiono posąg Wenugopali Swamiego 
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i ruszyła procesja - od Bramy Gopuram do Pedda Wenkama Radżu Kaljana Mantapam 

w wiosce Puttaparthi. W kolorowych strojach szły w niej różne grupy taneczne. Temu 

wydarzeniu przyglądała się duża grupa wielbicieli, zaś wielu z nich ofiarowało 

posągom arati. Gdy procesja doszła do Starego Mandiru, ofiarowano arati posągom. 

Następnie wróciła do Sai Kulwant Hall z posągami Ramy, Lakszmany, Sity i 

Hanumana. W międzyczasie śpiewano bhadżany. Uroczystości zakończyły się o 

godzinie 10.00 rano ofiarowaniem arati Bhagawanowi. 

Znakomity koncert na winie  

W wieczornym programie uroczystości w Sai Kulwant Hall znalazł się znakomity 

koncert na winie w wykonaniu sławnego muzyka Śri Praszanta Ijengara. Ten 

uzdolniony wykonawca wraz z zespołem dał wspaniały występ. Muzycy zagrali m. in.: 

„Kurai ondrum illai” (Nie żałuję niczego), „Śri Ramaczandra kripalu bhadża mana” 

(Och, umyśle, rozmyślaj o miłosiernym Panu Ramie) i drogą Mahatmie Gandhiemu 

pieśń „Raghupati raghaw radża Ram”.  

Dzień Kobiet  

W dniu 19 listopada w Prasanthi Nilajam świętowano Dzień Kobiet, w ramach 

obchodów 94. urodzin Bhagawana. Zgodnie ze zwyczajem wszystkie uroczystości w 

tym dniu prowadziły kobiety.  

Poranne wydarzenia rozpoczęły się o godzinie 8.00 rano śpiewem Wedy  w 

wykonaniu studentki z miasteczka uniwersyteckiego w Anantapur. Później do Sai 

Kulwant Hall wkroczyła wielka procesja pań ze świętym purnakumbham; prowadziły 

ją studentki śpiewające Wedę i orkiestra dęta z miasteczka uniwersyteckiego w 

Anantapur.  

Później z recitalem na winie wystąpiła słynna artystka z indyjskiego radia dr 

Śobhana Swaminathan. W jej porannym występie znalazły się m.in. „Bho śambho 

Śiwa śambho swajambho” (Śiwa, samozrodzony) i „Mahiszasura Mardhini Stotra”.   

Następnie przemówienie powitalne wygłosiła prof. Radżeśwari Patel, która 

przywitała dostojne zgromadzenie oraz gościa honorowego – panią gubernator 

stanu Telangana, dr Tamilisai Soundaradźan. Wspominając początki Dnia Kobiet, 

które to święto zainaugurował Bhagawan, uczona mówczyni zauważyła, że Dzień 

Kobiet był bardzo bliski Bhagawanowi, który nie tylko otworzył w Anantapur 

wyższą uczelnię dla kobiet, lecz także dał jej studentkom możliwość przyswajania 

sobie takich cnót, jak miłość, poświęcenie i współczucie.   

Następnie do zgromadzenia przemawiała sędzina z Hongkongu, Isabella Chu, 

która opowiedziała, w jaki sposób ze Swamim jako przewodnikiem, potrafi 

niestrudzenie wypełniać swoje obowiązki także w trudnych okolicznościach. Dzieląc 

się swymi doświadczeniami łaski Swamiego, wybitna mówczyni zauważyła, że 
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dzięki błogosławieństwu Swamiego możliwe staje się to, co na pozór wydaje się 

niemożliwe.   

Po tym przemówieniu przed zgromadzeniem wystąpiła dr Tamilisai 

Soundaradźan, gość honorowy. Rozpoczęła stwierdzeniem, że występuje nie jako 

gubernator, lecz skromna wielbicielka Bhagawana. Powiedziała, że jako wielbicielka 

Bhagawana ma zwyczaj chodzić w czwartki do Sundaram (siedziby Swamiego w 

Czennaju), a Swami na cały tydzień obdarza ją siłą potrzebną do wykonywania 

ciężkiej pracy. Jako lekarka podkreślała, że w szpitalach Swamiego nie pobiera się 

żadnych opłat od pacjentów i inaczej niż w innych szpitalach, są oni wolni od 

zmartwień dotyczących opłacania rachunków za usługi medyczne. Doradzając 

kobietom odwagę, wybitna mówczyni zauważyła, że jeśli kobiety są odważne, 

potrafią rozwiązać wszelkie trudności.    

Potem odtworzono boskie orędzie Bhagawana, w którym podkreślił, że kobiety są 

podporą społeczeństwa i że nie istnieje coś, czego potrafiłyby zrobić. Nazywając 

kobiety skarbnicami miłości, Bhagawan oznajmił, że 19 listopada to okazja do 

szerzenia miłości w społeczeństwie. Baba zakończył orędzie bhadżanem „Prema 

mudita manase kaho Rama Rama Ram”. Potem zaśpiewano bhadżany, które 

prowadziły studentki. Zakończyło je ofiarowanie arati.  

Wieczorna uroczystość rozpoczęła się od inspirującego przemówienia 

przewodniczącej strefy 7 Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai, Alidy Parkes. 

Zapewniła ona wielbicieli, że jeśli będą wcielać w życie trzy złote myśli, jakie 

otrzymała bezpośrednio od Bhagawana Baby, mianowicie miłość do Boga, strach 

przed grzechem i moralność w społeczeństwie, to mogą być pewne wszechstronnego 

postępu. Alida Parkes wezwała kobiety do unikania egoizmu i przywiązań, do 

prowadzenia doskonałego życia opartego na miłości i poświęceniu, aby wywołać 

przemianę w rodzinie, społeczeństwie i na świecie.   

Potem odbyła się nabożna ofiara muzyczna „Antaranga Sai” (Sai, mieszkaniec 

wnętrza) w wykonaniu międzynarodowego zespołu młodych dorosłych. Napełnili 

oni całe otoczenie duchowym oddaniem, porywająco wykonując pieśni, takie jak: 

„Antaranga Sai” (Sai, mieszkaniec wnętrza), „Hej Sai ma, meri Sai ma” (O, Matko 

Sai) i „We thank you, Swami” (Dziękujemy Ci, Swami).  

Ostatnim wydarzeniem wieczora był znakomity występ uczniów Szkoły 

Podstawowej Śri Sathya Sai, przeplatany pięknymi tańcami. Ukazywał życie Ramy, 

Kriszny i Sai, niosąc przesłanie, że wszyscy awatarzy są jednością.   

Program rozwoju plemion 

W dniu 20 listopada 2019 roku Organizacja Sewy Śri Sathya Sai w ramach 

obchodów 94. urodzin Bhagawana Baby zapoczątkowała „Program Rozwoju Plemion 

Śri Sathya Sai”. Wspaniałą uroczystość rozpoczęło wejście wielkiej procesji mężczyzn i 
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kobiet żyjących w plemionach, ubranych w tradycyjne stroje. Gdy różne grupy 

oddawały cześć przy samadhi Bhagawana, plemienni muzycy grali dźwięki pełne 

słodyczy na tradycyjnych instrumentach.  

Potem do zgromadzonych przemówienie wygłosił zastępca przewodniczącego 

Organizacji Sewy Śri Sathya Sai z Tamilnadu, dr S. Ramu. Mówiąc o obfitej miłości i 

łasce Bhagawana dla ludzi z plemion, dr Ramu sięgnął do miłych wspomnień, jakie 

plemieńcy z Nilgiri mają z czasów, gdy w Utakamand wiele razy odwiedził ich 

Bhagawan. Opowiedział również, jak Bhagawan przyjął 500 plemieńców jako boskich 

gości, gdy w 2005 roku przyjechali w odwiedziny do Prasanti Nilajam.   

Następnie zaprezentowano broszurę „Program Rozwoju Plemiennego Śri Sathya 

Sai”, pokrótce przedstawiającą przedsięwzięcie rozwoju plemion, jakie zapoczątkowała 

Organizacja Sewy Śri Sathya Sai w Indiach.   

Przemawiając do zgromadzenia, ogólnoindyjski przewodniczący Organizacji Sewy 

Śri Sathya Sai, Śri Nimisz Pandja wyraził wdzięczność Bhagawanowi, który swymi 

odwiedzinami zasiał nasiona rozwoju plemion i obdarzył boską łaską społeczności 

plemienne. Wyrażając nadzieję, że każdy okręg plemienny w kraju stanie się okręgiem 

Sathya Sai, a każda wioska plemienna będzie miała Sai Samithi (ośrodki Sai), Śri 

Nimisz Pandja przedstawił główne pola rozwoju na obszarach plemiennych, 

mianowicie infrastrukturę, urządzenia sanitarne, zdrowie matki i dziecka, nauczanie, 

rolnictwo czy rozwój umiejętności.  

Wielbiciele w Sai Kulwant Hall zobaczyli cząstkę bogatej kultury społeczności 

plemiennych Indii – różni ludzie ubrani w barwne stroje, pochodzący z różnych 

plemion, zatańczyli wiele pięknych tańców. 
Krajowa inauguracja programu „Wahini Swadhjaja” 

Wieczór 20 listopada to był święty czas zgłębiania 16 książek z serii Wahini, które  

napisał Bhagawan. Indyjska Organizacja Sewy Śri Sathya Sai zainaugurowała 

wówczas krajowy program samokształcenia „Wahini Swadhjaja”. Jest to 

przedsięwzięcie o wielkim znaczeniu duchowym.  

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 4.45 po południu procesją młodzieży, która 

przy dźwiękach pieśni okolicznościowej „Śri Sathya Sai Widja Wahini”, niosła pełne 

symboliki obrazy przedstawiające książki Wahini.  

Później przemówienia wygłosiło dwóch mówców. Pierwszym był egzaminator z 

Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai, Śri Sandżaj Sahni. Przemawiając na temat 

„Wahini – dar Bhagawana dla ludzkości”, Śri Sahni zauważył, że w 1958 roku, gdy 

Bhagawan założył duchowe czasopismo „Sanathana Sarathi”, przyjął on rolę boskiego 

nauczyciela. Przez 26 lat w każdym numerze „Sanathana Sarathi” w jednym artykule 

Baba przekazywał przesłanie dla ludzkości. Później z tych artykułów powstało 16 
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książek z serii Wahini. „Dlatego wielbiciele i studenci, którzy chcą rozmyślać nad 

boskim przesłaniem Bhagawana, powinni zgłębiać te książki, bo jego boskość 

przejawia się w każdej ich linijce” – powiedział Śri Sandżaj Sahni. 

Drugim mówcą był profesor nadzwyczajny  kampusu uniwersyteckiego w 

Brindawanie, dr G.S. Srirangaradżan, który mówił na temat „Prof. N. Kasturi – 

wybraniec”. Opowiedział, jak ten wybrany instrument Bhagawana co miesiąc 

regularnie chodził do niego po artykuł do „Sanathana Sarathi”, a także o tym, jak 

wypełniał żmudne zadanie przepisywania tłumaczenia i publikowania go w 

„Sanathana Sarathi”. Jak zauważył wybitny mówca, wszyscy wielbiciele pozostaną 

wdzięczni Bhagawanowi za te przesłania, jak również profesorowi Kasturiemu, który 

przez „Sanathana Sarathi” udostępnił je wielbicielom Bhagawana.  

Po tych wystąpieniach szeroko zaprezentowano program „Sai Wahini Swadhjaja”. 

Dokonali tego Śri Amej Deszpande, Śri Biszu Prusty, Śri Prem Anosz i Śri Arawind 

Balasubramanja w przemówieniach, opowieściach oraz w sesji pytań i odpowiedzi na 

temat Wahini, dając głęboki wgląd w przesłanie Bhagawana zawarte w tych 

książkach.   

Następnie ogólnoindyjski przewodniczący Organizacji Sewy Śri Sathya Sai, Śri 

Nimisz Pandja, oficjalnie zapoczątkował krajowy program „Wahini Swadhjaja” i 

wezwał wielbicieli, aby powszechnie w nim uczestniczyli i osiągnęli spełnienie w 

życiu. Później zaśpiewano okolicznościową pieśń „Wahini Swadhjaja”, którą ułożył 

Bhagawan. Na zakończenie uroczystości zaśpiewano bhadżany i ofiarowano arati.  

Pouczające przemówienia i Lakszarczana 

Uroczyste wydarzenia 21 listopada rozpoczęło pouczające przemówienie na temat 

„Narajana sewa – sadhana najdroższa Bhagawanowi”. Wystąpił z nim Śri Nimisz 

Pandja. Opisując Narajanę Sewę, wybitny mówca podkreślił, że staje się ona sadhaną 

tylko wtedy, gdy wykonuje się ją z poczuciem, że otrzymujący pomoc ubogi człowiek 

to sam Narajana.  

Po przemówieniu Śri Nimisza Pandji odtworzono boskie orędzie Bhagawana, w 

którym objaśnił on, że prawdziwą Narajana sewą jest ta, którą wypełnia się z 

przekonaniem, że korzystający z niej człowiek to sam Bóg.    

Później odbyła się ceremonia Lakszarczany. Z wielkim oddaniem wzięły w niej 

udział tysiące wielbicieli. Gdy hala rozbrzmiewała chóralnym śpiewem 1008 imion 

Bhagawana, zaś jego zdjęciu ofiarowywano ziarnka ryżu, duchowe wibracje 

rozchodziły się na wszystkie strony, uświęcając całe otoczenie.   

W programie wieczornym znalazły się trzy wnikliwe mowy na temat słynnego 

powiedzenia Bhagawana „Zaczynaj dzień miłością, wypełniaj dzień miłością, zakończ 

dzień miłością”. Wyjaśniając pierwszą część powiedzenia – „zaczynaj dzień miłością” – 



Sanathana Sarathi   Grudzień  2019 

© Organizacja Sathya Sai       
 12 

pierwszy mówca, Śri Sundar Anantharaman, stwierdził, że prawdziwą miłością jest 

paramartha prema, czyli miłość do Boga, oświetlająca cały wszechświat. Śri 

Anantharaman mówił nie tylko o sadhanie służącej zaszczepianiu miłości, ale też 

podpowiedział wielbicielom wspólne śpiewanie mantr, takich jak Om i Soham.  

Drugim mówcą był Śri Widżaj Krisznan, który mówił o „wypełnianiu dnia 

miłością”, co według niego oznacza ciągłe przebywanie w stanie miłości. Wspominając 

jedno z wydarzeń z życia prof. N. Kasturiego, mówca podkreślił, że wypełnianie dnia 

miłością jest równoznaczne z wykonywanie pracy Boga i podążanie za Jego nakazem. 

 Trzecią mowę na temat „Zakończ dzień miłością” wygłosił Śri Bridżeś Bamalwa. 

Przytaczając powiedzenie „Miłość jest źródłem, miłość jest drogą, miłość jest celem”, 

mówca zauważył, że wielbicieli Bhagawana spotkało to wielkie szczęście, że mają ze 

sobą samego awatara, który jest tym celem, do jakiego w życiu dążą. Później 

podsumowanie w języku hindi przedstawił Śri Murali Dżadżu. Stwierdził, że tylko 

miłość daje, przestrzegł, że jeśli człowiek ma jedynie „płytką” miłość, tak że kocha tylko 

samego siebie, to nie może kochać Boga. Zatem, jak dodał Śri Dżadżu, człowiek 

powinien kochać wszystkich i wszystkim służyć. Na zakończenie tych podniosłych 

uroczystości grono śpiewaków zaśpiewało pieśń okolicznościową.  

Koncert na klarnecie   

Rankiem 22 listopada w Sai Kulwant Hall wielbiciele mieli wspaniałą ucztę z 

klasycznej muzyki hindustańskiej. Z koncertem na klarnecie wystąpił znakomity 

muzyk, pandit Narasimhalu Wadawati. Przy akompaniamencie swojego zespołu 

muzyków artysta wspaniale wykonał utwory klasyczne i bhadżany obejmujące 

„Watapi Ganapatim bhadżeham” (Oddaję cześć Panu Ganapatiemu z Watapi), „Prema 

mudita manase kaho Rama Rama Ram” (Z sercem pełnym miłości wypowiadaj imię 

Rama) oraz drogą Gandhiemu pieśń „Waisznaw dżan to tene kahije dże pid paraje 

dżane re” (Ten, kto zna ból innych, jest prawdziwym wielbicielem Boga).   
Uroczystość obchodów 94. urodzin Bhagawana Śri Sathya Sai Baby  

Uroczystość obchodów 94. urodzin Bhagawana odbyła się w przepięknie ozdobionej 

i znakomicie oświetlonej Sai Kulwant Hall w dniu 23 listopada. Wydarzenia rozpoczęły 

się o 8.00 rano godzinnym śpiewem pochwalnych pieśni wedyjskich w wykonaniu 

studentów Bhagawana. Potem rozległy się pomyślne dźwięki studenckich grup 

Nadaswaram i Pańczawadjam.   

Nabożna ofiara muzyczna studentów   

Później studenci wysławiający boską chwałę Bhagawana złożyli u jego stóp pełną 

uczucia ofiarę z muzyki nabożnej. Śpiewacy rozpoczęli od pieśni „Namo Sathya Sai 

anandadaji” (Pozdrowienia dla Sathya Sai obdarzającego obficie błogością), a 

następnie zaśpiewali gamę utworów: „Ao sab milkar gajen” (Śpiewajmy razem), „Why 
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fear when I am here” (Dlaczego się boisz, skoro jestem tutaj?), „Tere darbar mein Sai 

khuszijan khuszijan ćhaaiin (W Twojej obecności ogarnia nas szczęście), „Madhura 

Mohana Ghanaszjama sundara Sai” (Sai jest ucieleśnieniem piękna i błogości). Występ 

zakończyli wspaniałym utworem z Prasanthi – „Hum ko tum se pjaar kitna” (Jakże 

bardzo Cię kochamy).   

Przedstawienie dorocznego sprawozdania Sri Sathya Sai Central Trust 

Przedstawiając doroczne sprawozdanie Sri Sathya Sai Central Trustu, członek jego 

zarządu, Śri S. S. Naganand odniósł się do powiedzeń Bhagawana „Kochaj wszystkich, 

wszystkim służ”, „Zawsze pomagaj, nigdy nie krzywdź”, które opisują jego misję i 

stwierdził, że Bhagawan założył trust, aby służyć ludziom. Później przytoczył dane 

statystyczne, aby podkreślić ogrom pracy, jaką w tym roku wykonał Sri Sathya Sai 

Central Trust w dziedzinie edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, co znalazło 

się w rocznym sprawozdaniu. Następnie gość honorowy uroczystości, minister 

transportu Śri Nitin Gadkari przedstawił „Doroczne sprawozdanie Sri Sathya Sai 

Central Trust”. Zaprezentował również nową stronę internetową Trustu Centralnego.   

Przemówienie gościa honorowego  

Potem gość honorowy, Śri Nitin Gadkari, wygłosił przemówienie przed 

zgromadzeniem. Odnosząc się do nauk Bhagawana Śri Sathya Sai Baby, wybitny 

mówca stwierdził, że Bhagawan wskazał ludziom drogę prawdy i służby, dając 

wszystkim natchnienie do służenia społeczeństwu. Jak dodał Śri Gadkari, Bhagawan 

założył bezpłatne instytucje edukacyjne, aby dać uczniom i studentom wykształcenie 

wraz z wartościami ludzkimi, a także założył szpitale, aby zapewnić bezpłatną opiekę 

zdrowotną potrzebującym. Doceniając działania Sri Sathya Sai Central Trust, Śri 

Godkari zauważył, że dalej prowadzi on misję Bhagawana, nawet po jego fizycznym 

odejściu.   

Później zgromadzeni otrzymali błogosławieństwo w postaci boskiego orędzia 

Bhagawana, w którym wezwał on wielbicieli do podążania za Bogiem z pełną wiarą i 

do rozwijania jedności myśli, słów i czynów. Wezwał wielbicieli do napełnienia serca 

miłością i stwierdził, że na świecie nie ma nic, czego nie można osiągnąć dzięki miłości. 

Bhagawan zakończył orędzie bhadżanem „Hari bhadżana bina sukha śanti nahin”. 

Potem studenci dali wielki koncert muzyki orkiestrowej. Następnie rozległy się 

bhadżany zakończone ofiarowaniem arati.  

Procesja ze złotym rydwanem   

Wielkim zwieńczeniem obchodów 94. urodzin Bhagawana były dwa wieczorne 

wydarzenia – procesja ze złotym rydwanem i Dżhula Mahotsawa. Złoty rydwan 

Bhagawana z jego pięknym portretem wyruszył o godzinie 5.00 po południu spod 

świątyni Ganeszy. Prowadzony przez muzyków Nadaswaram oraz studentów 
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śpiewających Wedę i bhadżany rydwan objechał mandir Prasanthi i o godzinie 5.45 

wjechał do Sai Kulwant Hall. 

Dżhula Mahotsawa 

Potem odbyła się Dżhula Mahotsawa. Gdy huśtawka z pięknym portretem 

Bhagawana zaczęła kołysać się to w jedną, to w drugą stronę, koncert rozpoczął 

wybitny karnatacki duet muzyczny Bracia Malladi: Śriramprasada i Rawikumara. W 

repertuarze ich wzniosłych utworów znalazły się „Bhagawanudu puttina panduga” 

(Święto urodzin Bhagawana), „Dżanula madhja tirugaade Dżagapati” (Pan 

wszechświata chodzi wśród śmiertelników), „Ujjala luguma Śri Sathya Sai” (Śri Sathya 

Sai kołyszący się na huśtawce), „Brahmamokkate para Brahmamokkate” (Bóg jest 

jeden). 

Prezentacje w dniu 24 listopada 

Uroczyste wydarzenia ostatniego dnia obchodów 94. urodzin Bhagawana otworzyło 

pełne energii przemówienie żarliwego wielbiciela Bhagawana, koordynatora strefy 

Ameryki Północnej w Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai, dr. Phila Gosselina. 

Wspominając miłe chwile, jakie przeżył z Bhagawanem na przestrzeni ostatnich 50 lat, 

szczegółowo opowiedział, jak Baba rozwinął w nim silną wiarę i stopniowo 

doprowadził go do ścieżki służby i sadhany.  

Później ofiarę z muzyki instrumentalnej złożył wychowanek Instytutu Wyższej 

Wiedzy Śri Sathya Sai, dr Dhurdżati Mudigonde z Columbus w Ohio w Stanach 

Zjednoczonych, grając na winie. Jako student Bhagawana we wcześniejszych latach 

miał on zaszczyt grać na winie w trakcie darszanów. Dr Durdżati wykonał piękną gamę 

bhadżanów z mandiru Prasanthi. W repertuarze znalazły się m.in.: „Ganesza śaranam 

parama pawanam” (Pozdrowienia dla Ganeszy), „Kausalja nandana Ram” (Rama, syn 

Kausalji), „Nirupama guna sadana” (Ucieleśnienie niezrównanych cnót).   

Ostatnim pokazem tygodniowych obchodów 94. urodzin Bhagawana było piękne 

przedstawienie teatralne „Gdyby było trochę więcej miłości”, jakie wystawili 

uczniowie Szkoły Sathya Sai i dzieci ze skrzydła Edukacji Duchowej Sai z Tajlandii. 

Ukazując różnice między pewną teściową a jej synową, aktorzy pokazali, jak miłość i 

cierpliwość synowej ostatecznie przemieniła nerwową teściową w osobę kochającą i 

troskliwą. W ten sposób zaprezentowali nauczanie Bhagawana Baby: „Jeśli masz 

miłość, to wystarczy”. Dzieci zakończyły przedstawienie pięknym tańcem do melodii 

pieśni w języku hindi „Dilon pe naśani to czhod dżaa” (Zostaw w naszym sercu swój 

znak). 
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Moje doświadczenia w boskiej obecności Bhagawana   

 

 

Gdy w 1968 roku doświadczyłem ogromnej radości w czasie obchodów Śiwaratri, 

przyłączyłem się do grupy wielbicieli, która rok później jechała autobusem do 

Prasanthi Nilajam na święto Śiwaratri. Gdy znalazłem się w aszramie, Swami posłał 

wiadomość, że należy mnie odesłać z powrotem. Byłem zszokowany! Co za różnica 

między rokiem 1968 a 1969? Gdy siedziałem w sali i przyglądałem się wibhuti 

abhiszekam, Swami po raz kolejny posłał wiadomość, że powinienem wyjechać. 

Czułem przygnębienie, byłem zawiedziony i zacząłem włóczyć się po ulicach 

Puttaparthi.  

Drogi Swamiego są nieodgadnione  

Nie poszedłem na bhadżany. Następnego dnia usiadłem, aby otrzymać prasadam w 

postaci wibuti, ale Swami zadbał o to, by pominąć rząd, w którym siedziałem. Bardzo 

się rozgniewałem i poprosiłem Kisztappę, aby przed wyjazdem dał mi paczuszki 

wibhuti. Gdy Kisztappa miał mi je przekazać, Swami przyszedł nie wiadomo skąd i 

powstrzymał go!   

Nie mogłem zrozumieć, dlaczego Swami mnie unika, gdyż rok wcześniej powierzył 

mi tyle obowiązków. Tego dnia czułem, że nie powinienem już więcej przyjeżdżać do 

Prasanthi Nilajam.   

Swami kilka razy przyjechał do Czennaju, zatrzymując się w ośrodku Sundaram, ale 

nie poszedłem tam, w przeciwieństwie do innych członków mojej rodziny. Co ciekawe, 

wszyscy krewni, którzy krytykowali mnie i wyszydzali, gdy byłem w Prasanthi  

Nilajam, później stali się żarliwymi wielbicielami Swamiego. Gdy Bhagawan 

przebywał w Hajderabadzie, zwykle z grzeczności dzwoniłem do krewnych. Swami 

wzywał mnie i mówił: „Wallu bandhuwulu karu, rabandulu” (To nie krewni, to sępy).    

W 1970 roku otworzyłem księgarnię, a później przemieniłem ją w bibliotekę. 

Zająłem się rozprowadzaniem czasopism i gazet i zupełnie zapomniałem o Swamim. 

Słyszałem o wielkich zmianach w Nilajam. Tak jak przepowiedział Baba, położono 

dobre drogi, wszędzie wokół aszramu pojawiły się wielopiętrowe budynki, zbudowano 

szpital superspecjalistyczny, położono linię kolejową i pociągi zatrzymywały się na 

stacji Prasanthi Nilajam. Zbudowano lotnisko i w święta przylatywały samoloty. 

Zaczęło przyjeżdżać wielu cudzoziemców, a niektórzy nawet osiedlili się w Nilajam. 

Zbudowano nowoczesną stołówkę. Wszystko to wydarzyło się tak, jak przepowiedział 
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Swami. Nie pojechałem zobaczyć tych udogodnień, bo wciąż boleśnie odczuwałem to, 

że Baba nie chciał się ze mną zobaczyć.    

Pewnej nocy we wrześniu 1975 roku rozpoznano u mnie atak serca. Dostałem środek 

uspokajający i skierowanie do kardiologa. Dr Czerian, do którego zabrali mnie brat z 

wujkiem, był jednym z najlepszych kardiologów. Ponieważ była niedziela, dr Czerian 

poszedł do kościoła, a ja czekałem w samochodzie od 10.00 rano. Gdy tylko dr Czerian 

zobaczył mnie około południa, natychmiast polecił umieścić mnie w szpitalu. Zanim 

zapadł zmierzch, połączono mnie różnymi kablami i dano kroplówkę. Przebywałem na 

korytarzu oddziału intensywnej terapii, bo lekarze uważali, że jestem w tak ciężkim 

stanie, że mogę nie przeżyć!   

W nocy poczułem zapach wibhuti i wiedziałem, że przybył Swami! Usłyszałem jego 

głos – prosił mnie, abym natychmiast opuścił szpital! Potem straciłem przytomność. 

Rano lekarze byli wstrząśnięci widząc, że wszystkie kable są odłączone, a paski na 

stopach – usunięte! Sądzę, że dr Dżagadiszan był bardzo zły i krzyczał, domagając się 

wyjaśnień. Od razu przeniesiono mnie na oddział intensywnej terapii i znów 

podłączono wszystkie przewody. Po raz kolejny pojawił się w nocy Swami i poprosił 

mnie, abym natychmiast opuścił szpital. Na trzeci dzień brat z wujkiem zabrali mnie ze 

szpitala, zobowiązując się, że szpital nie poniesie odpowiedzialności, jeśli spotka mnie 

coś złego.   

Potem mój lekarz rodzinny w Bengaluru poprosił, abym do niego przyszedł i leczył 

mnie przez około trzy miesiące. Mieszkałem u siostry. Dostawałem silne leki, które 

wywoływały u mnie stan zupełnego spokoju. Mniej więcej w tym czasie moja matka 

była w Prasanthi Nilajam i słyszałem, że Swami patrzy na nią codziennie i z 

uśmiechem odchodzi! W końcu gdy byłem w Bengaluru, Swami pozwolił matce 

odjechać. Była wstrząśnięta tym, co mi się przydarzyło i zastanawiała się, dlaczego 

Swami nie dał jej pozwolenia na wyjazd.   

Przez następne trzy miesiące byłem u siostry, gdzie powracałem do zdrowia. W 

styczniu 1976 roku szwagier z siostrą jechali do Brindawanu na darszan Swamiego, 

który przybył tam na święto Śankranti. Zapytali mnie czy chciałbym tam pojechać. 

Zgodziłem się niechętnie, dlatego że gdy byłem w szpitalu, Swami ukazał się mi we 

śnie.   

W Bengaluru w styczniu było bardzo zimno. Miałem na sobie podkoszulek, na nim 

gruby sweter i siedziałem w rogu na kamieniu, gdyż byłem bardzo słaby i nie mogłem 

wstać, aby wyrazić szacunek dla Swamiego. Idąc powoli między zgromadzonymi 

wielbicielami, Swami podszedł do mnie i spojrzał na mnie z uśmiechem. Zacząłem się 

mocno pocić i miałem mokry podkoszulek! Nie miałem świadomości, jakie 

błogosławieństwo posłał mi Swami. Odwrócił się i polecił towarzyszącemu mu dr. 

Bhagawantamowi dać mi garść paczuszek wibhuti. Ten sam Swami odmówił mi w 

1969 roku choćby jednej paczuszki wibhuti, a teraz dostałem garść paczuszek bez 
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proszenia! Jego drogi są nieodgadnione! Nikt nie potrafi go pojąć! Do końca stycznia 

wróciłem w pełni do zdrowia, a nawet zacząłem grać w krykieta!  

Ciężar obowiązków rodzinnych 

Jak przepowiedział Swami, pojawiło się bardzo wiele spraw w rodzinie. Najstarszy 

brat, który przez 16 lat nie miał dzieci, został pobłogosławiony synem i córką. Gdy 

umierał mój ojciec, kazał mi obiecać, że będę opiekował się matką. Matka zachorowała 

na cukrzycę i przeniosła się do Bengaluru. Wyjeżdżając z Czennaju chciała, abym 

zaopiekował się bratem, jego żoną i dziećmi! Śmierć matki w 1997 roku, szwagierki w 

1998 i brata w 2005 zrzuciła na mnie ciężar opieki nad dwojgiem jego małych dzieci. 

Później obarczono mnie zadaniem zakończenia biznesu brata i wszystkich zaległych 

prac. Zorganizowałem również śluby dzieci mojego brata. Doprawdy miałem do 

wykonania ogromną i trudną pracę, tak jak przepowiedział Swami! W 2014 roku po 45 

latach ciekawość zaprowadziła mnie do Prasanti Nilajam! Nie pojechałem tam nawet 

po jego fizycznym odejściu. Nie było go fizycznie, jednak podświadomie kazał mi 

pojechać w odwiedziny!  

Kilka pamiętnych doświadczeń boskości Swamiego 

Pewnego razu gdy pojechałem do Dharmakszetry na rozmowę ze Swamim, 

czekałem z dużą grupą wielbicieli. Swami przyszedł i rozmawiał ze zgromadzonymi 

ludźmi. Kilku wielbicieli było na wózkach inwalidzkich. Swami machnięciem ręki 

stworzył wibhuti i kazał je połknąć osobom na wózkach inwalidzkich. Po pewnym 

czasie kazał im wstać. I o dziwo, co za cud! Zaczęli chodzić! Byłem świadkiem tego 

cudu.   

Gdy pełniłem służbę jako dwarapalaka, na spotkania do Swamiego przyjeżdżało 

wielu cudzoziemców. Jednym z nich był właściciel statku z Holandii. Zapytałem go,  

w jakim języku mówił Swami. Powiedział, że był to holenderski! Zadziwiające! Inny 

człowiek przybył z Hiszpanii i Swami rozmawiał z nim po hiszpańsku! Co można na to 

powiedzieć? Z grupami cudzoziemców przybywających po darszan Swamiego, 

rozmawiał w ich rodzimych językach!   

Ojciec pragnął poznać moją przyszłość i podsunął mi myśl, abym odwiedził 

pewnego słynnego, cieszącego się wielką sławą astrologa w Bengaluru. Był to 

tantryczny upasaka (człowiek stosujący określone zasady dostępne jedynie dla 

wtajemniczonych i podejmujący pewne ślubowania), który miał pewne moce. Gdy 

mnie ujrzał, wpadł we wściekłość i poprosił, abym przyszedł za dwa dni, gdy odprawię 

pudżę w świątyni. Postąpiłem tak, jak mi powiedział i zapytałem o swoją przyszłość. 

Krzyknął na mnie gniewnie; powiedział, że nie ma nic do powiedzenia na ten temat! 

Gdy powiedziałem o tym Swamiemu, zaśmiał się i rzekł: „Ni tala ratha nenu 

marczesanu” (Zmieniłem twoje przeznaczenie). Gdy opuściłem Swamiego w 1969 roku, 

z ciekawości poszedłem do kilku astrologów, aby powiedzieli mi, co robiłem w latach 
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1959-1969. Każdy powiedział, że to musiał być okropny czas, w którym oddawałem się 

wielu niemoralnym czynom! 

Po około 50. latach ponownie pojawiła się u mnie nadkwaśność żołądka i bardzo 

mnie dręczyła. Pewnego dnia słynny scenarzysta filmowy Bhuwanaczandra dał mi 

paczuszkę wibhuti Swamiego i z wahaniem połknąłem jego szczyptę, ponieważ 

miałem wątpliwości, czy Swami jeszcze mnie pamięta. O dziwo, uwolniłem się od tej 

dolegliwości i zacząłem medytować o Swamim, dziękując za jego łaskę, która była 

wyraźnie odczuwalna nawet po 50 latach od chwili, gdy go opuściłem. To zapewniło 

mnie, że Swami cały czas ochrania swych żarliwych wielbicieli. 

– Autor, Śri Sriwilas Suri, od dawna wielbiciel Bhagawana; wiele lat życia spędził blisko niego. 

 

 

 

Swami kocha swoich wielbicieli  
i troszczy się o nich 

 

 

Był 1947 rok i zbliżało się święto Daśara. Po kilku świętach, jakie obchodzono w 

mandirze, odkąd zbudowano go w 1945 roku, wzrósł zapał i przybyło uczestników 

świąt; wielbiciele chcieli dawać Panu wszystko, co najlepsze we wszystkich aspektach, 

takich jak ozdabianie, bhadżany, arczany, posiłki i nocne procesje z naszym Swamim w 

Puttaparthi.   

W przypadku święta Daśara zwanego Nawaratri (świętem dziewięciu nocy) 

chcieliśmy wszystko przygotować jak najlepiej. Opracowaliśmy drobiazgowy plan. 

Postanowiliśmy zgromadzić wszelkie artykuły spożywcze, aby uniknąć niedoboru czy 

trudności w ich zdobywaniu w Parthi. Innym pomysłem było zatrudnienie kucharza, 

aby ułatwić przygotowywanie posiłków. Mieli zwyczaj wybierać się razem do Parthi. 

Zebrała się grupa 50-55 osób, wśród których było tylko trzech mężczyzn. Pierwszym był 

mój dziadek Śri Seszagiri Rao, drugim – mój wujek Śri Ananda Sagar, a trzecim – 

kucharz (zapomniałem, jak się nazywał). Resztę grupy stanowiły kobiety i dzieci. 

Niektórzy zaproponowali, aby kupić trochę słodyczy dla dzieci.   
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Przygotowano więc plan pobytu w boskiej obecności przez pełne dziesięć dni. 

Chcieli też być sprytni, więc postanowili odbyć podróż do Makkadżipalli – stacji za 

Penukondą. Plan zakładał wynajęcie 8-10 wozów, które będą ciągnąć woły, aby odbyć 

drogę do Parthi, a dzięki temu uniknąć podróży dżutką (bryczką) i autobusem. Pomysł 

spodobał się wszystkim. Wybrano dzień poprzedzający początek Daśary, czyli – tak się 

złożyło – amawasję (dzień pełni księżyca), powszechnie uważany za niepomyślny dla 

przedsięwzięć czy podróży. Tylko Swami wie, dlaczego nasi ludzie postanowili podjąć 

w taki dzień Parthi jatrę. Być może jeszcze raz chciał, aby nasi ludzie pojęli i 

uświadomili sobie błogosławieństwa naszego guru, przewodnika i Boga. Często 

przytacza się powiedzenie Antha mana manczike, co oznacza, że wszystko, co się dzieje, 

jest dla naszego dobra.   

Tak czy inaczej, ta wielka grupa wyruszyła w podróż, spotykając się rankiem na 

dworcu kolejowym. Wszyscy mieli wielkie oczekiwania i byli w świetnym nastroju. 

Przez całą podróż śpiewali, wspominali wcześniejsze przeżycia i zastanawiali się, jak  

spędzą to dziesięciodniowe święto. Pociąg dotarł do Makkadżipalli, gdzie wszyscy 

wysiedli. Mieli sporo szczęścia, bo dobili dobrego targu wynajmując wozy ciągnięte 

przez woły, aby dojechać nimi prosto do mandiru w Parthi. Wyruszyli więc w drogę. 

Około godziny 4.00 znaleźli się blisko wioski Kothaczeruwu. Musieli jeszcze pokonać 

strumyk i wtedy zaczęło się przedstawienie.   

Dotąd jasne niebo, nagle się zachmurzyło. Zebrały się gęste deszczowe chmury. Gdy 

dotarli do strumyka, woźnice zatrzymali się, bo ten dopływ Czitrawati zmienił się w 

rwącą rzekę. Sytuacja była dość przerażająca. Nie mogliśmy jechać naprzód ani się 

wycofać. Byliśmy – jak to się mówi – na łasce boga deszczu. Nie wiedzieliśmy, co robić. 

Kucharz próbował sprawdzić głębokość i mimo ostrzeżeń wszedł do wody. Gdy zrobił 

jeden krok, woda sięgnęła mu kolan; po drugim doszła mu do piersi, a przed 

porwaniem rwącej rzeki uratowała go pomoc woźniców. Mieliśmy na ustach tylko 

jedno słowo czy też mantrę – jakkolwiek to nazwać – czyli „Swami”. Czasu było mało, 

rosło napięcie. Wtedy usłyszeliśmy jakieś głosy dochodzące z prawej strony. 

Oczywiście nasze głowy zwróciły się w tę stronę. Ujrzeliśmy ośmiu mężczyzn 

siedzących i palących bidi [cienkie papierosy]. Byli krzepcy, ciemni i nie rzucali się w 

oczy. Widząc nas, zapytali woźniców, w czym kłopot. Ci wyjaśnili im, w jak trudnym 

położeniu jesteśmy i dodali, że chcemy jak najwcześniej dojechać do Puttaparthi. 

Mężczyźni najpierw doradzili nam, abyśmy zrezygnowali z dalszej podróży, lecz gdy 

dowiedzieli się, że zdecydowanie chcemy jechać dalej, zapytali ile zapłacimy, jeśli 

pomogą nam przeprawić się przez wezbraną rzekę. Cóż, po pewnych targach zgodzili się 

ostatecznie pomóc nam przebyć rzekę za opłatą 10 rupii od wozu. Choć portfele naszych 

dorosłych zadrżały, musieli się zgodzić.    

Tych ośmiu ludzi rozdzieliło nas po równo do każdego wozu. Potem poprosili, aby 

pierwszy wóz pojechał na skraj brzegu. Sami ustawili się po czterech z każdej strony 
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wozu. Nasi ludzie musieli być biernymi widzami. Jak się okazało, mieli taki pomysł, 

aby podpierać wóz, po czterech z każdej strony i przepłynąć rzekę, krzycząc przez cały 

czas. Ich strategia opierała się na tym, by pomóc wołom szybko pokonać rzekę. 

Krzyczeli na woły, by szybko płynęły. Przy sile tej rzeki, wóz nie mógł jechać prosto. 

Wyglądało to strasznie. Jednak widok pierwszego wozu, który bezpiecznie przybył na 

drugi brzeg, dał nam odrobinę nadziei. I tak, przyjaciele, w końcu nasza droga przez 

rzekę zakończyła się pomyślnie. Po dotarciu na drugi brzeg ostatniego wozu, ludzie ci 

wzięli pieniądze i na naszych oczach rozpłynęli się w powietrzu. Nie myśleliśmy o tym, 

bo czekała nas wciąż długa droga.   

Gdy w końcu dotarliśmy do Kothaczeruwu, było już ciemno. Wierzcie mi, w wiosce 

panowała ciemność, nigdzie nie było widać światła, wszystkie domy miały zamknięte 

drzwi. Jakby tego było mało, zaczął lać deszcz. Co dalej? Czy pojawi się Swami, aby 

wyratować nas z tego położenia? Mieliśmy te słowa na ustach. Ponieważ Swami 

zwykle mówił: Nenunnaga – wiedzcie, że tu jestem, podszedł do nas jakiś młody 

człowiek ubrany w luźne, białe spodnie. Miał w dłoni latarnię. Zaproponował, abyśmy 

przerwali podróż, bo coś dla nas załatwi, po czym odszedł. Dalej mocno padał deszcz, 

ale on wrócił z kluczami do szkoły i pomógł nam się w niej rozgościć. Potem przyniósł 

dzban mleka i piecyk naftowy. Byliśmy zachwyceni i dziękowaliśmy Bogu.  

Spędziliśmy noc w szkole. Następnego ranka mężczyzna znów przyszedł nam pomóc 

i zobaczyć, że jedziemy dalej. Musieliśmy jechać jeszcze przez 23 godziny, aby dotrzeć 

do Parthi. Martwiliśmy się, że spóźniliśmy się na poranne obchody pierwszego dnia 

Daśary, ale nic nie mogliśmy na to poradzić.   

O godzinie 10.30 rano byliśmy w Parthi. Nigdzie nie było ani śladu świętowania. 

Swami stał przy wejściu do mandiru, jakby czekając na nas. Byliśmy zmieszani. Zapytał 

z wielką troską: „Waćara? Ćala thondara ajinda?” (Przyjechaliście wszyscy. Bardzo 

cierpieliście?). Potem poprosił ludzi, aby pomogli nam wyładować bagaż. Ludzie 

wpatrywali się w nas wytrzeszczonymi oczyma.   

Poczuliśmy ulgę, że w końcu dotarliśmy do Sai Dham (siedziby Sai), ale nie znaliśmy 

wstępu do naszej Parthi jatry (pielgrzymki do Parthi), który, jak się dowiedzieliśmy, 

miał miejsce poprzedniego dnia. Już od popołudnia poprzedniego dnia Swami mówił: 

„Moi wielbiciele przybywają na Daśarę”. Później jednak rzekł: „Na bhaktulu 

thondaralo ćikkukonnaru” (Moi wielbiciele popadli w kłopoty). Nieco później wszedł 

w trans... (stan, w którym Swami zdawał się tracić przytomność i wychodzić poza ciało, 

aby pomóc wielbicielom). Później dowiedzieliśmy się, że wyruszył na pomoc 

wielbicielom w potrzebie. Wielbiciele, którzy wówczas byli w Parthi, byli ciekawi, kim 

są ci wielbiciele, o których ciągle mówił Swami. Następnie Swami powiedział, że 

Daśara rozpocznie się drugiego dnia, czyli w Widiję, zamiast jak zazwyczaj w Padjami. 

Powracając do wydarzeń w Parthi z poprzedniego dnia - Swami wyszedł z transu po 

blisko półtorej godzinie, ale wciąż był niezadowolony. Znów po pewnym czasie wszedł 
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w trans. Wielbiciele zaczęli odczuwać niepokój. Tym razem Swami był w transie przez 

prawie godzinę. Potem rozpoczęły się bhadżany i sprawy wróciły do normy. Rankiem 

tego dnia rano Swami mówił dalej, że przybywają jego wielbiciele. Gdy dotarliśmy do 

Sai Dham, rozpłynął się w uśmiechu.  

Przyjaciele, wtedy przypomniały się nam dziwne zdarzenia, przez jakie przeszliśmy 

dwukrotnie poprzedniego dnia – ośmiu ludzi, którzy pomogli nam przeprawić się przez 

rzekę i młodego człowieka, który przyszedł nam pomóc z latarnią, kluczami i mlekiem. 

Gdy połączyliśmy te fakty, zrozumieliśmy, że to Swami był przy nas wtedy i troszczył 

się o nasze bezpieczeństwo.  

Rozlokowaliśmy się w ciągu godziny, a Swami wezwał starszych i wkrótce zaczął 

przydzielać obowiązki we wszystkich obszarach przygotowań do obchodów Daśary. 

Nie trzeba dodawać, że wszystkie wydarzenia przebiegły doskonale i zaznaliśmy pełni 

radości i zadowolenia, uczestnicząc w tym święcie. Ważne jest to, na ile może przełożyć 

się zapewnienie Jogakszemam wahamjaham – biorę na siebie odpowiedzialność za ich 

dobro materialne i duchowe. Pomoc, jaką dostaliśmy znikąd, z nieznanego źródła, aby 

przebyć wezbraną rzekę i stawić czoła rzęsistej ulewie, naprawdę zesłał Bóg. Byliśmy i 

nawet teraz jesteśmy wzruszeni jego troską o wielbicieli wszędzie i w każdym czasie. 

Jakże prawdziwe są słowa: Nenu jeppudu mi intane, wentane, kantane, dżantane, 

untanu – on jest z nami, nad nami, pod nami, za nami, przed nami, obok nas i poza 

nami! Przyjaciele, jedyna nasza modlitwa do Swamiego jest taka, aby nam pomagał i 

abyśmy zawsze zasługiwali na Jego pomoc.  

– Wybrane ze „Śri Sathya Sai Madhura Smriti” pióra C. Suczarithy.  

 

Sai – nasz wybawca 

 

Dlaczego Bóg zstępuje na świat? Bóg schodzi w dół, by człowiek piął się w górę. 

Celem życia jest nauczyć się, jak nie rodzić się ponownie. Przyjście awatara to 

skuteczny katalizator, przyspieszający zwracanie się dusz ku ścieżce mądrości i oddania, 

wiodącej ku Bogu, a także kierujący ich ku ostatecznemu spełnieniu. On zapewnia nam 

nie tylko życie, ale również sposób życia, który prowadzi nas ku zbawieniu.   
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Miałem to błogosławieństwo, że urodziłem się w kochającej Boga rodzinie, która 

zdobyła sobie serce naszego Pana i otrzymała obfitość Jego łaski i miłości. Swami 

zawsze jest z nami – w przyjemności i bólu, w życiu i poza nim.   

Opisywane zdarzenie dotyczy mojego dziadka, nieżyjącego już Śri G. Wenkatamuni. 

W maju 1966 roku Bhagawan przyjechał do Madrasu (obecnie Czennaj) i zatrzymał się 

u nas w domu. Swami postanowił zabrać ze sobą do Kodaikanal mojego dziadka i ojca. 

Zaznali oni błogości płynącej z przebywania ze Swamim na wzgórzach Kodaikanal. 

Potem Bhagawan postanowił wrócić do Czennaju przez Maduraj. Pojechali 

samochodem z Kodaikanal do Maduraj i tam nocowali. W dniu 13 czerwca 1966 roku 

po obiedzie wszyscy zebrali się na tarasie razem ze Swamim. Nagle dziadek wstał i 

powiedział Swamiemu, że nie czuje się dobrze. Swami rzekł dziadkowi, aby usiadł na 

łóżku i sam również usiadł obok niego. Swami powiedział mu, aby się położył, a 

głowę położył na jego kolanach. Dziadek zawahał się, jednak Swami przycisnął głowę 

dziadka do swych kolan, mówiąc mu „Nie martw się”. Dziadek położył głowę na 

kolanach Bhagawana i wydał ostatnie tchnienie, łącząc się z Panem. Mówi się, że całe 

życie człowieka to przygotowanie do chwili śmierci; to jak się rodzimy nie jest tak 

ważne jak to, jak umieramy. Dziadek miał to największe szczęście, że umarł na 

kolanach Pana wszechświata. Nawet książę Daśaratha, ojciec Pana Ramy, nie otrzymał 

tego błogosławieństwa. Takiego końca dostąpić mogą jedynie nieliczni wybrańcy.   

Tego samego wieczoru Swami wyjechał do Czennaju wraz z ciałem dziadka. 

Wówczas ojciec miał zaledwie trzynaście lat. Swami siedział w samochodzie koło ojca, 

aby nie czuł się przygnębiony. Następnego dnia dotarli do Czennaju. Swami przez 

dwanaście dni został z naszą rodziną i wyjechał dopiero po uroczystościach 

pogrzebowych. Taka jest miłość do wielbicieli naszego współczującego Pana. Czuję 

wdzięczność za to, że Bóg pozwolił mi się narodzić w tak szlachetnej, pełnej oddania 

rodzinie. Po śmierci dziadka Swami powiedział: „Takiej śmierci nie dostąpił nikt w 

przeszłości, ani nikt nie dostąpi jej w przyszłości”. Dziadek miał największą anaajasa 

maranam – pełną błogości śmierć wiodącą do sajudżjam – połączenia się z Bogiem.  

„Dlaczego się boisz, skoro jestem tutaj?” – mówi Bhagawan. Nie jest to puste 

zapewnienie. Raz po raz dowodzi tego doświadczenie tysięcy wielbicieli Swamiego na 

całym świecie. Na początku lat 70. XX wieku, gdy pewnego dnia ojciec jechał skuterem 

na wyższą uczelnię, zderzył się z samochodem i wyrzuciło go na chodnik. Ojciec nie 

pamiętał dokładnie, co stało się po zderzeniu. Stwierdził tylko, że leży na chodniku z 

niewielkimi obrażeniami. Ojciec był przekonany, że jedynie dzięki niewidzialnej, 

ochronnej ręce Bhagawana nie odniósł poważnych obrażeń. Już następnego dnia 

niespodziewanie otrzymaliśmy wieści w postaci listu Bhagawana, w którym przekazał 

błogosławieństwa i zapewnienił o swojej boskiej bliskości. W tamtych czasach list z 

Prasanthi Nilajam do Czennaj szedł co najmniej 4-5 dni. Jednak list Bhagawana dotarł 

zaledwie w jeden dzień. Ten cud przypomniał nam, że nasza Boska Matka Sai jest 
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zawsze z nami, w nas, wokół nas i że zawsze nas chroni.  

Swami to ‘Apadbandhawa’, nasz obrońca w chwilach nieszczęścia. Zawsze gotów jest 

wziąć na siebie cierpienia wielbicieli i ich ratować. Mój wujek udał się do Brindawanu, 

aby dostąpić darszanu Bhagawana. Gdy z nim rozmawiał, Swami poprosił, aby 

dotknął jego dłoni. Wujek zatrwożył się, stwierdził, że dłoń Bhagawana jest bardzo 

gorąca. Bhagawan w swojej łasce ujawnił wujkowi, że właśnie wtedy uratował życie 

jego matce. Później wujek skontaktował się z moją babcią i zapytał ją o to wydarzenie. 

Gdy babcia wykonywała codzienną pudżę, jej sari zetknęło się z płonącą lampą i zajęła 

się ogniem. Jej gorączkowe wysiłki ugaszenia ognia były daremne, gdy nagle, ku jej 

zaskoczeniu, ogień sam zgasł. Właśnie to miał na myśli Swami, gdy rozmawiał z 

wujkiem! Zawsze niosąca pomoc abhadża hasta (ochronna dłoń) Bhagawana dokonała 

cudu i uratowała ją.   

Aby zdobyć łaskę Bhagawana, musimy mieć mocną i bezgraniczną wiarę, jak 

również kochać go czystą miłością. Swami jest jak członek naszej rodziny i bez niego 

nasze życie stoi w martwym punkcie. Bez obecności Bhagawana nasze życie nie ma 

znaczenia. ‘Bez Swamiego życie jest beznadziejne. Ze Swamim, życie jest bezkresną 

nadzieją’. Niezależnie od tego, co się stanie, musimy trzymać się Swamiego i kochać go 

z głębi serca. Możemy okazać mu wdzięczność jedynie przez stosowanie się do jego 

nauk i dobre prowadzenie się.    

Źródło: „Hridaja Brindawan 2005”.  

– Autor studiował handel w Instytucie Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai.   

 

Zrozumcie zasadę jedności 
 

Przesłanie Bhagawana na Boże Narodzenie 

 

„Życie ludzkie ma na celu dociekanie najwyższej rzeczywistości, a nie po prostu 

jedzenie, picie i rozmnażanie się. Każdy człowiek musi czynić wysiłek na rzecz poznania 

własnej wewnętrznej istoty i zrozumienia swej prawdziwej tożsamości. Jezus głosił 

takie święte prawdy, stał się więc bardzo popularny wśród swoich współczesnych. 

Popularność na świecie wywołuje samorzutnie w innych zazdrość i zawiść. Zazdrość, 

pompatyczność i egoizm to złe cechy, które wiodą ostatecznie do ruiny. Nikt nie 
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wybacza ludziom o takich cechach” - powiedział Bhagawan w orędziu wygłoszonym 25 

grudnia 2002 roku.   

 

 

Nasi starożytni mędrcy podjęli głębokie poszukiwania i dociekania, aby zrozumieć 

boskość. W końcu oznajmili światu: Wedahametam puruszam mahantam 

aditjawarnam tamasa parastat – doznałem wizji najwyższej istoty, która jaśnieje 

blaskiem miliarda słońc i trwa ponad ciemnością niewiedzy, tamasem. Zachęcali 

człowieka do wysiłków na rzecz dostąpienia wizji boskości. Od tamtej pory człowiek 

zaczął wierzyć w Boga. Jednak z upływem czasu jego wiara zaczęła słabnąć. Człowiek 

doświadcza cierpienia, ponieważ nie wierzy w Boga. Bóg jest jeden, ale ma wiele 

imion. Powstało wiele religii, jednak wszystkie prowadzą do tej samej boskości.   

Realizujcie zasadę jedności, aby zjednoczyć się z Bogiem  

 Jezus był szlachetną istotą. Głosił, że jest synem Boga, ale nigdy nie powiedział, że 

jest Bogiem. Kiedy narodził się i leżał w stajence w Betlejem, najjaśniejsza gwiazda 

przywiodła ze Wschodu trzech królewskich mędrców. Dziecko promieniało boską 

światłością. Pierwszy z pielgrzymów powiedział: „To dziecko będzie kochało Boga”. 

Drugi rzekł: „On będzie kochany przez Boga”. Trzeci zaś stwierdził: „Będzie kochał 

wszystkich, gdyż nie różni się od Boga”. Ten, kto kocha Boga, jest Jego posłańcem; ten, 

kogo Bóg kocha, jest synem Boga; ten, kto zrozumiał istotę jedności, jest tożsamy z 

Bogiem. Takie jest wewnętrzne znaczenie przekazów podanych w Biblii. 

Jezus wpajał wiarę zwykłym ludziom  

Pewnego dnia Jezus udał się samotnie w góry. Matka bardzo się martwiła, wręcz 

wpadła w depresję z powodu długiej nieobecności syna. A Jezus w samotności i ciszy 

medytował o Bogu. Gdy wracał, nad brzegiem jeziora w Galilei spotkał grupę 

zmartwionych rybaków. Zapytał o powód ich smutku, a oni odpowiedzieli, że od 

dłuższego czasu nie złowili żadnej ryby. Wówczas Jezus rzekł: „Pójdźcie za mną; jeśli 

jest woda, muszą być i ryby”. Powiedział im, aby popłynęli na środek jeziora i wskazał 

miejsce, gdzie mieli zarzucić sieci. Wkrótce, ku swemu zaskoczeniu i wielkiej radości, 

rybacy wyciągnęli sieci pełne ryb. Obfite połowy przywróciły im wiarę. Wiara jest 

człowiekowi niezbędna. 

Jezus potrafił rozbudzić w ludziach wielką wiarę. Jednego z rybaków nazwał 

Piotrem. Piotr bardzo kochał Jezusa i wierzył w niego. Sieci pełne ryb sprawiły, że 

rybacy chętnie wypływali z Jezusem na połowy, a wieczorami słuchali jego opowieści. 
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Kiedy zmarł ojciec Piotra, jego matka rozpaczała, a wówczas Jezus pocieszył ją 

słowami: „Śmierć jest tylko przebraniem życia. Po co ronić łzy? Umrzeć to jakby 

zmienić ubranie. Przestań go opłakiwać. Ciało fizyczne przychodzi i odchodzi. 

Przedmioty tego świata są ulotne, nie poświęcaj im uwagi. Tylko Ten, kto zamieszkuje 

ludzkie ciało, jest prawdziwie boski”. 

Tak oto Jezus nauczał i napełniał ufnością serca otaczających go ludzi. W obecności 

Jezusa rybacy wiedli szczęśliwe życie. W tym czasie, w ramach swoich obowiązków, 

odwiedzał ich często Mateusz – Rzymianin, poborca podatkowy. Podczas tych wizyt 

słuchał nauk Jezusa i zapisywał je, by ostatecznie stać się jego uczniem. Wkrótce Jezus 

zaczął doświadczać przeszkód i sprzeciwów z powodu swego nauczania. Nikt, kto 

przywdziewa fizyczne ciało, nie może uniknąć doczesnych kłopotów. Człowiek nie 

może istnieć bez trudności. Jak po narodzinach następuje śmierć, tak po szczęściu 

przychodzi nieszczęście. Sukhaduhkhe samekrutwa labhalabhau dżajadżajau – 

pozostań nieporuszony w obliczu szczęścia i smutku, zysku i straty, zwycięstwa i 

porażki. Przyjemność to tylko przerwa między dwoma cierpieniami. 

Celem ludzkiego życia jest dociekanie najwyższej prawdy, a nie jedzenie, picie i 

płodzenie potomstwa. Człowiek powinien dołożyć wszelkich starań, aby zrozumieć 

swoją wewnętrzną naturę i poznać swą tożsamość. 

Jezus głosił święte prawdy i stał się bardzo popularny wśród współczesnych. 

Popularność w tym świecie zwykle rodzi zazdrość i zawiść. Zazdrość, pycha i egoizm to 

wady, które ostatecznie prowadzą do zniszczenia. Dla ludzi z takimi cechami nie ma 

wybaczenia. 

– Wybrane z orędzia Bhagawana wygłoszonego 25 grudnia 2002 roku.   
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XXXVIII Konwokacja  
Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai  

  

W Instytucie Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai uznawanym za uniwersytet po raz 38 

rozdano dyplomy absolwentom. Doroczne święto miało miejsce w Sai Kulwant Hall w 

Prasanthi Nilajam w dniu 22 listopada 2019 roku.   

Podczas tej wielkiej uroczystości rektor Instytutu, Śri K. Czakrawarthi, przyznał 

stopnie naukowe 470 osobom: 277 licencjackich, 97 – magisterskich, 86 – zawodowych i 

10 – doktorskich.     

Gościem honorowym zgromadzenia był sekretarz Wydziału Obrony rządu Indii, 

przewodniczący Organizacji Badań Obronnych i Rozwoju Obronności oraz dyrektor 

naczelny Agencji Rozwoju Aeronautyki, dr G. Sathisz Reddy. Pochodzący ze stanu 

Andhra Pradesz dr Reddy wniósł znaczący wkład w planowanie i rozwój technik 

rakietowych oraz w elektronikę stosowaną w lotnictwie, w nowatorski postęp 

techniczny w dziedzinie rakiet indyjskich, w tym pierwszego międzykontynentalnego 

pocisku balistycznego Agni-V. 

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 3.30 po południu, gdy do Sai Kulwant Hall 

weszła procesja konwokacyjna, którą prowadziła orkiestra dęta uniwersytetu, a także 

dwóch studentów niosących proporce uczelni i sekretarz główny z obrzędową buławą 

w ręce. Wśród osobistości kroczących w procesji byli rektor, zastępca rektora, dziekani i 

kierownicy wydziałów wraz z gościem honorowym, jak również członkowie Trustu 

Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai, Rady Akademickiej i Rady Zarządzającej.   

Gdy na inaugurację zaśpiewano Wedy, zastępca rektora, prof. K. B. R. Warma 

pomodlił się do Czcigodnego Rektora Założyciela o otwarcie zgromadzenia. Potem 

odtworzony z głośników boski głos Rektora Założyciela, Bhagawana Śri Sathya Sai 

Baby oznajmił rozpoczęcie konwokacji.  

Przemówienie zastępcy rektora   

W przemówieniu okolicznościowym zastępca rektora mówił o kulturze życia w 

miasteczku uniwersyteckim, o tym, że na jednego nauczyciela przypada ośmiu 

studentów, podkreślił udogodnienia infrastrukturalne, doskonale przygotowane i 

oddane grono wykładowców, wdrażające wysokiej jakości programy akademickie na 

polu nauk przyrodniczych, zarządzania i handlu, przynoszące znakomite osiągnięcia 

akademickie Instytutu. Zauważył, że ogólny współczynnik zdawalności egzaminów w 

Instytucie wynosi 95%. Wspomniał też o wielu studentach studiów podyplomowych, 

którzy zdali krajowe egzaminy i to, że w zeszłym roku Instytut przyciągnął ponad 180 
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wykładowców wizytujących i wykładowców-gości.  

Powiedział, że na ogólną liczbę 1350 studentów, ponad stu przygotowuje obecnie 

doktorat z różnych przedmiotów - od wiedzy o maszynach po biotechnologię grzybów, 

pozyskiwanie energii i ekologiczne technologie budowlane. Podkreślił, że otwarcie 

Głównego Ośrodka Narzędzi Badawczych w Instytucie umożliwiło olbrzymi postęp 

pod względem liczby przedsięwzięć badawczych w różnych nowatorskich dziedzinach 

nauki i technologii obejmujących fizykę, biologię, chemię i inne dziedziny nauki. 

Ponadto Instytut otworzył ostatnio swoje główne laboratorium w Anantapur, 

dostosowane do potrzeb badawczych studentek i wykładowczyń.   

Następnie zastępca rektora odebrał od otrzymujących stopnie przysięgę, po czym 

nagrodzono 20 złotych medalistów Instytutu, którzy w roku akademickim 2018-2019 

byli najlepsi na wydziałach nauk przyrodniczych, zarządzania i handlu oraz gospodarki 

i nauk humanistycznych. Ponadto rektor nadał stopnie doktorskie 10. doktorantom, 

wśród których kilku jest już nauczycielami w tym Instytucie.   

Przemówienie gościa honorowego  

Następnie przemówienie okolicznościowe wygłosił gość honorowy tej uroczystości, 

dr G. Sathisz Reddy. Wspomniał, że dorastał, ucząc się w okręgu Anantapur i miał 

szczęście wcześnie otrzymać w życiu błogosławieństwa Bhagawana Baby. Wyraził 

uznanie studentom, złotym medalistom oraz tym, którzy otrzymali doktoraty. 

Powiedział studentom, że są ambasadorami tego duchowego Instytutu, a 

najważniejszą stroną ich wykształcenia są wartości, które tu przyswoili. Wezwał ich do 

wcielania ich w życie w rzeczywistym świecie. 

Podkreślił znaczącą rolę techniki w społeczeństwie, pokazując na przykładzie jak 

dzięki niej rozwinęły się takie państwa jak Finlandia i Izrael. Krótko przedstawił dzieje 

Indyjskiej Organizacji Badań Kosmicznych ujawniając, że w ostatnich dwóch dekadach 

Indie wystrzeliły satelity i statek kosmiczny, np. misję Czandrajan 2, w celu  

rozwijania kosmicznego programu Indii. Opowiedział o programach rakietowych i 

złożonych misjach Organizacji Badań Obronnych oraz Rozwoju Obronności, gdzie 

służy obecnie jako przewodniczący.   

Dr Sathisz Reddy wyraził uznanie dla rozwiniętego ośrodka badawczego w 

Instytucie, gdyż jest on ważnym krokiem do wytwarzania wielu materiałów dla 

indyjskiego programu kosmicznego. Jak powiedział dr Reddy, kluczem do dobrej 

przyszłości gospodarczej jest eksport nowatorskich technologii wysokiej jakości. 

Zachęcił studentów, aby byli nowatorscy w pracy badawczej, łącząc ją z solidnym 

fundamentem wartości, jakie przyswoili tutaj w duchu jedności i współpracy.   

Błogosławieństwo Bhagawana   

Na koniec absolwenci otrzymali [odtworzone z głośników] boskie 
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błogosławieństwo Czcigodnego Rektora Założyciela, Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. 

Na początku Baba przekazał studentom, że jest dziewięć ważnych klejnotów. Są to: 

poświęcenie, pokora, służba, przyjaźń, dyscyplina, prawda (uczciwość), miłość, 

niekrzywdzenie i boska prawda. Przypomniał studentom, co znaczy prawdziwe 

wykształcenie. Powiedział, że wykształcenie musi sprzyjać rozwojowi osobowości 

człowieka, jego boskich i prawdziwie ludzkich cech. Powiedział studentom, aby służyli 

ojczyźnie i mocno w nią wierzyli. Jak dodał, złote medale i stopnie naukowe mają 

ogromne znaczenie tylko wtedy, gdy studenci, którzy oczyszczają serce, wcielają w 

życie wartości ludzkie i niszczą swoje ego. „Obowiązek jest Bogiem, praca jest 

oddawaniem czci” – zakończył Bhagawan. Spotkanie zakończyło się hymnem 

narodowym oraz ofiarowaniem arati.   

Przedstawienie konwokacyjne 

Wieczorem studenci Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai wystąpili w 

audytorium Purnaczandra z przedstawieniem teatralnym pod tytułem „Hum ćalein teri 

roszani se” (Idziemy drogą, którą oświetliłeś), ukazując jak cechy, które przyswoili 

sobie w instytucjach oświatowych Bhagawana Baby uczyniły z nich prawdziwych 

przywódców w każdej dziedzinie. Prawość i moralność nadają nowe znaczenie słowu 

„sukces” i doskonałości w życiu zawodowym. Zilustrowali to opowieścią o absolwencie 

Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai, który drogą ciężkiej pracy i szczerych 

wysiłków osiągnął sukces, pracując w biurze korporacji. Znakomita gra studentów, 

piękne dialogi i dobra choreografia sprawiły, że występ wywarł wielkie wrażenie.   

 

 

Jeśli wykształcenia nie wykorzystuje się dla dobra społeczeństwa, 

nie jest to w ogóle wykształcenie. Człowieka można nazwać 

prawdziwie wykształconym tylko wówczas, gdy jego wykształcenie 

przynosi pożytek wszystkim ludziom, a on cieszy się ich miłością. Nie 

wystarczy jedynie zdobyć wiedzę książkową; należy rozwijać same 

dobre cechy i osiągnąć najwyższą mądrość. Prawdziwym 

wykształceniem jest to, które daje człowiekowi bogactwo prawości, 

duchowości i charakteru. 

– Baba 
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Uroczystości w Prasanthi Nilajam  
 

Pielgrzymka wielbicieli z Gudżaratu 

Wielu wielbicieli przybyło z Gudżaratu do Prasanthi Nilajam na pielgrzymkę, aby 

świętować Dipawali i Gudżaracki Nowy Rok oraz uczcić 50-lecie wizyty Bhagawana w 

Dwarace w dniu 15 maja 1970 roku. W ramach pielgrzymki w dniach 27-28 października 

wielbiciele przedstawili program muzyczno-kulturalny.   

Dnia 27 października uroczystości rozpoczęły się o godzinie 8.00 rano od wejścia do 

hali Sai Kulwant symbolicznej procesji Dwaraka Parthi. Szło w niej wielu wielbicieli z 

Gudżaratu. Nieśli palankin Bhagawana. Potem śpiewacy z tego stanu dali nastrojowy 

koncert pieśni nabożnych. W programie wieczornym znalazły się dwa przedstawienia 

teatralne. Pierwsze o nazwie „Szaleństwo gopik” wystawiły uczennice Szkoły Śri 

Sathya Sai w Suracie. Oparty na przypowieściach Bhagawana (Ćinna Katha) spektakl 

ukazał niezrównaną miłość i całkowite oddanie gopik dla Kriszny, gdy pasterki dały 

pył spod swoich stóp, słysząc od Narady, że uleczy on Krisznę z bólu głowy. Dla 

uczczenia 50-lecia ruchu Bal Wikas, dzieci Bal Wikas z Gudżaratu dały następne 

przedstawienie teatralne pod tytułem „Sai Sanathana Samrakśa” (Wieczna ochrona Sai) 

ukazujące prawdziwą historię jednego z uczniów Bal Wikas, który zaginął w czasie 

działań wojennych, a dzięki łasce Bhagawana wrócił do rodziny po 9. latach niewoli.   

Po uroczystościach w Sai Kulwant Hall uczniowie z instytucji edukacyjnych 

Bhagawana zorganizowali wielki pokaz sztucznych ogni w Jadżur Mandirze, aby uczcić 

radosne święto Dipawali.  

W dniu 28 października 2019 roku w Prasanthi Nilajam obchodzono Gudżaracki 

Nowy Rok. Uroczystość rozpoczęło krótkie wystąpienie stanowego przewodniczącego 

Organizacji Sewy Śri Sathya Sai z Gudżaratu, Śri Hemanta Patela, który wszystkich 

pozdrowił i przedstawił program przygotowany z tej okazji. Potem przemówienie 

wygłosił starszy wielbiciel z Gudżaratu, Śri Anil Madhawy, który opowiedział o 

wizytach Bhagawana w Gudżaracie w latach 1967-1982. Opisał też, jak Baba uzdrowił 

jego chorą matkę, ratując jej życie. Następnie uczniowie Śri Sathya Sai Widja Niketan z 

Nawsari wystąpili ze spektaklem „Raas”. Były to występy taneczne ukazujące boskie 

lile Kriszny.   

Ostatnim punktem programu było taneczne przedstawienie teatralne „Lila lawanja 

Kriszna”, które odegrali uczniowie Szkoły Śri Sathya Sai z Suratu. Ukazując lile (boskie 

zabawy) z dzieciństwa Kriszny, takie jak kradzież masła, taniec z gopikami i 
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poskromienie węża Kaliji, przedstawienie stanowiło dowód na to, jak Kriszna 

przejawiał swą boskość przez boskie zabawy, aby uszlachetnić wielbicieli i pomóc im 

uświadomić sobie własną boskość. Podniosły wątek przewodni i znakomite tańce 

uczniów w barwnych strojach sprawiły, że to taneczne przedstawienie było na 

najwyższym poziomie.   

Pielgrzymka wielbicieli z Coimbatore 

Grupa około 800 wielbicieli z okręgu Coimbatore w stanie Tamilnadu przyjechała 

na pielgrzymkę do Prasanthi Nilajam. W dniu 2 listopada 2019 roku dzieci i 

wychowankowie Bal Wikas z okręgu Coimbatore w ramach pielgrzymki wystawili 

taneczne przedstawienie teatralne o nazwie „Thiruwilajadal” (boska gra). Ukazało ono 

boską chwałę Pana Śiwy. Zgromadzeni zobaczyli też mitologiczne opowieści, wśród 

których znalazły się: sagara manthan (ubijanie oceanu), spożycie (śmiertelnej trucizny) 

halahali, ochrona Markandeji, który przytulił się do lingamu Śiwy, a także Parwati 

kaljanam (boskie zaślubiny Śiwy i Parwati). Występ dodatkowo wzbogaciły piękne 

tańce dzieci. 

Światowy Akhanda Bhadżan 

Światowy Akhanda Bhadżan, który zainaugurował sam Bhagawan Śri Sathya Sai 

Baba, jest wydarzeniem o wielkim znaczeniu duchowym na całym świecie. Biorą w 

nim udział miliony ludzi ze wszystkich wyznań, narodowości i grup etnicznych, z 

głębokim oddaniem przez 24 godziny nieprzerwanie wyśpiewują chwałę Boga w 

różnych językach świata. Akhanda Bhadżan w Prasanthi Nilajam, gdzie to święto 

swoją obecnością błogosławił sam Bhagawan, jest bardzo święty. W tym roku 

Akhanda Bhadżan w Prasanthi Nilajam trwał od godziny 6.00 wieczorem 9 

listopada do godziny 6.00 wieczorem 10 listopada. W tej uroczystości uczestniczyło 

wielkie zgromadzenie wielbicieli. Prowadzili ją na zmianę przez 24 godziny 

uczniowie i studenci instytucji edukacyjnych Bhagawana, pracownicy aszramu i 

szpitala, jak również grupy wielbicieli. Akhanda Bhadżan zakończyła pieśń 

„Narajana bhadża Narajan”, którą złotym głosem zaśpiewał Bhagawan. Po 

bhadżanach wszystkim wielbicielom rozdano prasadam w postaci ryżu 

tamaryndowego i ryżu słodkiego.   
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Co przed czym 
  

Dwóch studentów wyższej uczelni wzięło udział w zawodach. Zgodnie z warunkami 

zwycięzcą miał zostać ten, kto w ciągu 10 minut zje więcej bananów ze skórką. 

Studenci byli twardymi zawodnikami. Wezwali sędziego, aby rozstrzygnął, kto jest 

zwycięzcą. Jeden student pomyślał, że lepiej zacząć od skórek, po czym łatwo będzie 

zjeść słodkie owoce. Drugi student postanowił, że zacznie od słodkich owoców, a skórki 

zje szybko  później. Żołądek pierwszego zawodnika wypełnił się po zjedzeniu 

wszystkich skórek i na słodkie owoce nie było miejsca. Żołądek drugiego wypełnił się 

słodkimi owocami, nie pozostawiając miejsca na skórki. Żaden nie mógł wygrać tych 

zawodów. Jednak jeden cierpiał na niestrawność po zjedzeniu twardych skórek, 

natomiast drugi cieszył się słodyczą bananów.  

Podobnie, jeśli napełnisz umysł skórkami ziemskich przyjemności, będziesz cierpiał 

na chorobę przywiązania do spraw doczesnych i stracisz możliwość wyzwolenia. Jeśli 

natomiast będziesz spożywał słodki owoc imienia Boga, uwolnisz się od choroby 

przywiązania do przedmiotów materialnych i doświadczysz prawdziwego szczęścia.    

 

Napełnij serce miłością 

Pewnego razu młody uczeń zapytał Jezusa: „Mistrzu, gdy staję w obliczu 

trudności, jak mam je rozwiązać?”. Jezus odrzekł: „Głuptasie, nie szukaj 

rozwiązania trudności. Kochaj Boga, który mieszka w twoim sercu. 

Kochaj nawet tych, którzy cię nienawidzą, gdyż Bóg jest także w nich. 

Jak możesz w ogóle mieć trudności, skoro wszystkich kochasz? Gdy 

będziesz wszystkich kochał, twoje serce napełni się błogością”. 

– Baba 

 
 

Tłum. Grzegorz Leończuk, Bogusław Posmyk 

 


