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Obchody 91. urodzin Sathya Sai Baby 

Drodzy Bracia i Siostry, 

Om Sri Sai Ram. 

To dla nas błogosławieństwo i wielkie szczęście, że żyjemy w czasach awatara tej ery, który 

inkarnował w pełnej błogości formie, ze słodkim imieniem i z niezrównaną boską grą (lilą). 

23 listopada wielbiciele Sri Sathya Sai Baby z miłością, oddaniem i z zapałem obchodzą jego urodziny 

na całym świecie.  

Swami wielokrotnie mówił: „Nie uważam jednego konkretnego dnia w kalendarzu za dzień moich 

urodzin. Gdy w waszym sercu rozkwita boskość, uważam ten dzień za dzień moich urodzin w waszym 

wnętrzu. Dlatego każdy z was powinien indywidualnie obchodzić ten dzień jako dzień moich urodzin. 

Gdy zdecydujecie się praktykować moje rady, przestrzegać moich nakazów, przekładać moje 

przesłanie na bezinteresowną służbę oraz podjąć dyscyplinę duchową, ten dzień będzie dla was 

dniem moich urodzin”. 

Zgodnie z tym boskim przesłaniem, w tym roku członków Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai 

zachęca się do ofiarowania swojej miłości Babie przez zwiększenie intensywności praktyk duchowych 

(sadhany), przestrzegając następujących zaleceń począwszy od 23 października do 23 listopada: 

1. Powtarzanie imienia Boga (namasmarana), ofiarowanie modlitw w intencji pokoju na świecie, 

śpiewanie nabożnych pieśni i wykonywanie medytacji światła. 

2. Aktywne uczestnictwo w bezinteresownej służbie na poziomie rodziny, w środowisku pracy, 

w społeczeństwie i w Organizacji. Praktykujmy też życzliwość i współczucie w naszych 

myślach, słowach i czynach oraz mówmy łagodnie i słodko, nie wyrażając krytyki i niechęci.  

3. Jedność to boskość. Dlatego praktykujmy jedność na poziomie jednostki przez harmonię 

myśli, słów i czynów. Praktykujmy również jedność na poziomie rodziny, w społeczeństwie 

i w Organizacji, abyśmy mogli doświadczać boskości nie tylko w swoim wnętrzu, lecz także 

wokół siebie. Powinniśmy dostrzegać tylko dobro u innych oraz rozpoznawać i eliminować 

swoich wewnętrznych wrogów i złe cechy.  

4. Nauki Swamiego są esencją wszystkich świętych pism. Codziennie czytajmy „Premę Wahini” – 

pierwszą napisaną przez Babę książkę z serii Wahini, która uczy nas, że miłość jest źródłem, 

drogą i celem. 

Podążanie ścieżką duchową ustanowioną przez Bhagawana Babę sprawi, że wszyscy staniemy się 

szczęśliwi. Swami mówi, że dzień, w którym jesteśmy szczęśliwi, to dzień jego urodzin, a szczęście to 

zjednoczenie się z Bogiem. Praktykujmy te nauki i osiągnijmy spełnienie w życiu, żyjmy w boskiej 

miłości i błogości. 

Ponadto w Prasanthi Nilajam, w najświętszym ze świętych miejsc pielgrzymek, organizowane są 

różne programy. Życzę Wam wszystkim boskiego życia przepełnionego nieskazitelną miłością do 

naszego ukochanego Swamiego. 

Dziękuję. 

Z miłością w służbie Sai 
dr Narendranath Reddy (M.D.) 

Przewodniczący Rady Prasanthi 
Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai 

(dk) 
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