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Prawdziwy prezent urodzinowy 

 

 

 

W tym roku nazwaliście moje urodziny „Złotym Jubileuszem” awatara (boskiej inkarnacji) 

i zgromadziliście się licznie, przybywając ze wszystkich stron świata. Jestem pewien, że 

czerpaliście korzyści z satsangu (świętego towarzystwa). Nie uważam jednego konkretnego dnia 

w kalendarzu za dzień moich urodzin; rodzę się w was wtedy, gdy w waszym sercu rozkwita 

boskość. Dlatego każdy z was powinien indywidualnie obchodzić moje urodziny. Dzień, w którym 

postanowicie praktykować moje rady, przestrzegać moich zaleceń, przekładać moje przesłanie na 

bezinteresowną służbę i zaangażować się w sadhanę, będzie dla was dniem moich urodzin. Dzień 

23 listopada, w którym teraz świętujecie moje urodziny, jest taki sam jak każdy inny, jeśli 

obchodzicie go w zwykły, tradycyjny sposób. Oddawajcie cześć człowiekowi; to dociera do mnie. 

Jeśli ignorujecie człowieka, ignorujecie mnie. Jaki jest pożytek z oddawania czci Panu i niszczenia 

człowieka, który jest Jego częścią? Miłość do Boga musi przejawiać się jako miłość do człowieka 

i wyrażać się w służbie. Tylko przez miłość, którą zdobywa się dzięki sadhanie i którą dzieli się ze 

wszystkimi w ramach sadhany, zarówno jednostka, jak i naród osiągnie pokój. Moje życie jest 

moim przesłaniem, a moim przesłaniem jest miłość. To wyjaśnia, dlaczego przyjechało was tutaj 

kilkaset tysięcy. 

Sathya Sai Speaks, tom 13, rozdz. 19; z dyskursu wygłoszonego 23.11.1975 r. 

 

Obchody urodzin to czas radości i refleksji. Sathya Sai Baba urodził się 23 listopada 1926 roku 

w Puttaparthi, małej, odległej, zwykłej wiosce w południowych Indiach. Główną misją Baby było 

nauczanie ludzi, jak godnie żyć, czyli jak wypełnić życie miłością i służbą, aby uświadomić sobie 

własną wrodzoną boskość. Baba opuścił fizyczną postać 24 kwietnia 2011 roku, lecz jego 

obecność stale odczuwają wszyscy, którzy prowadzą prawdziwe dociekanie. 

Świętowanie urodzin Sathya Sai Baby to powinien być szczęśliwy czas, gdy wspominamy jego 

boską miłość oraz rozważamy i praktykujemy jego proste i głębokie boskie nauki. Bhagawan 

pozwalał doświadczać swojej boskiej miłości wszystkim, którzy byli na nią otwarci. Tę miłość 

odczuwają ci, którzy go widzieli lub z nim rozmawiali. Inni zaznali jego miłości dzięki 

podejmowaniu bezinteresownych działań służebnych lub spotykaniu się z ludźmi, którzy go 

kochają i przestrzegają jego nauk. Jeszcze inni otrzymali takie doświadczenie przez czytanie 

duchowych książek, słuchanie inspirującej muzyki, śpiewanie duchowych pieśni, w snach lub 

w inny sposób. Jego drogi są doprawdy nieodgadnione i głęboko poruszają każdego z nas.  

Sathya Sai Baba bardzo mocno zainspirował mnie i moją rodzinę. Wskazał nam drogę, abyśmy 

prowadzili spokojniejsze, pełne miłości i bardziej pożyteczne życie oraz otulił nas swoją boską 

miłością. Pamiętam mój ostatni pobyt w Prasanthi Nilajam w 2010 roku, gdy Baba był na 

uroczystościach z okazji swoich urodzin. Moja matka cierpiała na przewlekłą nieuleczalną 

chorobę płuc, a ja miałem nadzieję, że dostanę szansę i poproszę Babę, aby jej pomógł. Działo się 

to pod koniec naszej podróży. Modliłem się, by Swami złagodził jej cierpienie, gdy dał mi znak, 
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abym do niego podszedł. Wtedy moje serce stopniało na widok jego wnikliwego, czułego 

spojrzenia. Później uśmiechnął się i zmaterializował naszyjnik z wizerunkiem Ganeszy. Gdy 

zawieszał mi go na szyi, powiedział, abym dał go mamie. Od razu zrozumiałem, że wysłuchał 

moich modlitw i wiedziałem, że zmniejszy cierpienie mojej matki. Była to prosta uduchowiona 

kobieta, która bezwarunkowo wierzyła w Babę. Jego troskliwy gest pomógł mojej matce ulżyć 

w cierpieniu oraz dał jej siłę i spokój ducha, aby przetrwać to, co nieuniknione. Ten pełen 

współczucia i miłości gest Sathya Sai Baby na zawsze odcisnął się w moim sercu i dał mi niewielki 

wgląd w jego boską naturę. 

Urodziny Sathya Sai Baby to dla nas czas, w którym powinniśmy nie tylko wspominać miłość, 

jaką nas obdarzył, lecz także prowadzić samoanalizę i samodociekanie. Musimy podjąć wspólny 

wysiłek, aby wprowadzać w życie jego najważniejsze nauki. Pamiętam, jak wiele lat temu 

przeczytałem książkę Man Management [Zarządzanie ludźmi], której podstawą są dyskursy, jakie 

Bhagawan Baba wygłosił do studentów zarządzania na Uniwersytecie Sathya Sai w Puttaparthi. 

Mocno zainspirowało mnie to, w jaki sposób Baba stosuje wartości ludzkie – prawdę, prawość, 

pokój, miłość i niekrzywdzenie – w kierowaniu i zarządzaniu. Było to zdroworozsądkowe 

podejście do duchowości w biznesie i do zarządzania ludźmi. Jestem lekarzem radiologiem, a nie 

biznesmenem, ale interesowało mnie prowadzenie praktyki radiologicznej. Wkrótce po 

przeczytaniu tej książki pojawiła się taka możliwość. Wymagało to zatrudnienia wielu 

pracowników, a ja miałem okazję wcielać w życie nauki Baby w miejscu pracy (przede wszystkim 

traktowałem innych z szacunkiem i miłością). Warunki pracy były ciężkie, ale praktykowanie 

w nich nauk Bhagawana spowodowało, że stałem się lepszym menedżerem i człowiekiem. Jak to 

często bywa w biznesie, moja praktyka lekarska upadła, lecz dzięki stosowaniu nauk Baby 

i modlitwie, stres związany z upadłością znacznie się zmniejszył. Do dzisiaj w codziennej praktyce 

lekarskiej opieram się na podstawowych naukach Sathya Sai Baby. Szkolę swoich pracowników, 

aby wszystkich pacjentów i siebie nawzajem traktowali z miłością i szacunkiem i oczywiście 

muszę dawać dobry przykład. Staram się również wcielać w życie zasady idealnej opieki 

zdrowotnej Sathya Sai, co w rzeczywistości polega na stosowaniu wartości ludzkich w leczeniu. 

Daje to ogromną satysfakcję. Pacjenci często mówią, że personel naszego centrum medycznego 

łagodzi ich niepokój i jest miły. 

Opiewając życie i przesłanie Sathya Sai Baby, podarujmy mu prezent godny miłości i boskiego 

przewodnictwa, jakimi nas obdarzył. Jedynym darem, jaki naprawdę warto ofiarować 

Swamiemu, jest postępowanie zgodnie z jego naukami. Baba nie propagował żadnej nowej 

religii; wiele razy z miłością podkreślał znaczenie praktykowania wartości ludzkich. Istota 

wszystkich nauk duchowych Sathya Sai Baby zawiera się w kilku słowach: „Kochaj wszystkich, 

wszystkim służ” i „Zawsze pomagaj, nigdy nie krzywdź”. Każdy z nas, a w zasadzie cały świat, 

odniesie ogromną korzyść dzięki wprowadzaniu w życie jego nauk, dzięki okazywaniu miłości 

bliźnim i służeniu im. 

Widżaj Czundi, Stany Zjednoczone 

(dk is) 
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