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Ofiarowanie miłości i wdzięczności dla Sathya Sai 

 

Sathya Sai Baba przyjął ludzkie narodziny 23 listopada 1926 roku, a 24 kwietnia 2011 roku 

opuścił swoją fizyczną postać – tego dnia wielbiciele Sathya Sai obchodzą Aradhana 

Mahotsawam, ofiarowują modlitwy i wyrażają głęboką wdzięczność za jego nauki, życie w służbie 

i za transformującą miłość, która poruszyła serce i życie milionów ludzi na całym świecie. Boska 

miłość Bhagawana jest jego największym cudem. 

W swojej nieskończonej miłości Sathya Sai przybył jako awatar, aby wzbudzić naszą boską 

świadomość. Przyszedł nauczyć nas na własnym przykładzie, bardzo praktycznie, że Bóg mieszka 

w naszym wnętrzu, a także jak mamy żyć w tej rzeczywistości. Bhagawan mówi, że wiedza o jaźni 

wskazuje drogę i że praktyki duchowe, które ustanowił, abyśmy żyli w miłości i wypełniali służbę, 

zapewnią osiągnięcie tego celu. 

Proszę tylko o czystość serca, abym mógł obdarzać łaską. Nie stwarzaj dystansu między sobą 

a mną; nie twórz sztucznych relacji guru-śiszja (nauczyciel/uczeń) ani różnic poziomów w relacji 

wielbiciel-Bóg. Nie jestem ani guru, ani Bogiem; ja jestem tobą; ty jesteś mną – taka jest prawda. 

Nie ma różnicy. To, co widać, to złudzenie. Ty jesteś falą, a ja jestem oceanem. Wiedz o tym 

i bądź wolny, bądź boski. 

Gurupurnima, 19.07.1970 r., Sathya Sai Speaks, tom 10, rozdz. 16. 

Sathya Sai Baba zapewnia nas, że szczere praktykowanie drogi oddania, służby i mądrości, 

oczyści nasze serce dzięki usunięciu ignorancji, która przesłania naszą prawdziwą rzeczywistość, 

i ukaże naszą wewnętrzną boskość. Każda chwila jest okazją do transformacji i służby. Każda 

osoba, każde doświadczenie, czy to bolesne czy radosne, jest nam dane po to, abyśmy wracali do 

Niego. Wiedza ta może pomóc nam przejść przez największe wyzwania i najtrudniejsze chwile 

w życiu. 

Swami wielokrotnie zachęcał nas, abyśmy wychodzili poza jego imię i formę i łączyli się 

z boskością, która jest naszym własnym Ja.  

Nie ograniczaj mnie do określonej nazwy i formy. Twoim celem powinno być dostrzeganie 

tego samego Boga we wszystkich formach, jakim oddaje się cześć, rozpoznawanie Go we 

wszystkich nazwach, a nawet uświadomienie sobie Jego obecności jako wewnętrznego 

motywatora każdej żywej istoty i każdej cząstki materii. 

Boski dyskurs, światowa konferencja Organizacji Śri Sathya  Sewa, 17.05.1968 r. 

W Dzień Aradhana Mahotsawam MOSS obchodzi również Światowy Dzień Wartości Ludzkich, 

wyrażając uznanie dla nauk Bhagawana, które głoszą, że boskość istnieje w sercu każdego 

człowieka jako pięć wartości ludzkich – prawda, właściwe postępowanie, miłość, pokój 

i niekrzywdzenie. Możemy okazać wdzięczność i cześć, żyjąc zgodnie z tymi wartościami i w stałej 

świadomości, że wszystkie istoty są Nim, że każda cząstka materii jest boska i że wszyscy ludzie 

zasługują na nasz szacunek i naszą miłość. 

Jenny Monson z Australii 

(dk is) 
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