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Noworoczne przesłanie dr. Narendranatha Reddy'ego 

(Zapis przesłania wideo wygłoszonego w grudniu 2019 roku) 

 

 

Link do filmu wideo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hn6WMS0vnhI  

Z miłością i pokorą składam pobożne pokłony u boskich lotosowych stóp 

naszego najdroższego, kochającego i wszechobecnego Pana, Bhagawana Śri Sathya 

Sai Baby. 

Drodzy Bracia i Siostry – pełne miłości Sai Ram dla Was wszystkich. Życzę Wam 

wszystkim i Waszym Rodzinom wesołych Świąt oraz pełnego błogości, miłości 

i pokoju Nowego Roku 2020. Dziękuję Wam wszystkim za pełne miłości wsparcie, 

nieustającą ciężką pracę, poświęcenie i udział w boskiej misji. Jesteśmy 

błogosławieni i szczęśliwi, że żyjemy w czasach  paripurna awatara – inkarnacji 

boskiej miłości.  

W swej nieskończonej miłości i współczuciu Bhagawan ofiarował nam cztery 

cenne boskie dary, które musimy przechowywać jak skarb i czynić z nich jak 

najlepszy użytek. Pierwszym darem jest jego słodkie, boskie imię – Om Śri Sai Ram, 

którego powtarzanie napełni nasze serca miłością. Drugi dar to jego niezwykła 

boska, piękna postać, której kontemplowanie sprawi, że nasze życie stanie się 

uświęcone. Trzeci dar stanowią jego wyjątkowo słodkie i bardzo inspirujące boskie 

lile. Czytanie i słuchanie opowieści o nich napełni nasze życie radością i błogością. 

Czwartym, najważniejszym darem, są jego pełne słodyczy, boskie nauki. Ich 

studiowanie i praktykowanie doprowadzi nas do summum bonum [najwyższego 

dobra] życia, jakim jest samorealizacja.  

Swami pokazał nam, jak osiągnąć samorealizację w praktyce naszego 

codziennego życia, więc wyraźmy mu wdzięczność. Dlatego postanowiliśmy, że 

temat zbliżającej się Światowej Konferencji w 2020 roku będzie brzmiał „Jedność to 

boskość, czystość to oświecenie”. Wcześniej w 17 krajach na całym świecie odbędą 

się światowe prekonferencje (Pre-World Conferences) i światowe pre-festiwale 

młodych dorosłych (Pre-World Young Adults Festivals). Przewodniki na temat 

jedności i czystości są dostępne na naszej stronie internetowej www.sathyasai.org. 

   Swami dał cztery boskie zalecenia dotyczące tego, jak osiągnąć jedność 

i czystość – „Kochaj wszystkich, wszystkim służ; zawsze pomagaj, nigdy nie 

krzywdź”. Wskazówki te są esencją wszystkich świętych pism i połączeniem 

wszystkich rodzajów jogi.  

Pierwsze zalecenie – „Kochaj wszystkich” – to bhaktijoga. Bóg jest miłością, 

miłość jest Bogiem. Swami mówił, że miłość jest źródłem, miłość jest drogą i że 

miłość jest celem. Tak więc jest to królewski trakt do samorealizacji. Drugie 

zalecenie – „Wszystkim służ” – to droga karmajogi, niszkama karmy 

https://www.youtube.com/watch?v=Hn6WMS0vnhI
http://www.sathyasai.org/announcement/eleventh-world-conference-2020-study-guides
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(bezinteresownej służby). To najlepszy sposób na oczyszczenie serca i porzucenie 

ego. Następne zalecenie to „Zawsze pomagaj, nigdy nie krzywdź”. To radżajoga, 

w której kontrolujemy umysł w taki sposób, że w myślach, słowach i czynach 

zawsze pomagamy i nigdy nie krzywdzimy. Jeśli będziemy praktykować te boskie 

zalecenia, które łączą w sobie wszystkie rodzaje jogi, osiągniemy dżnianę, 

najwyższy cel życia. Wówczas dostąpimy oświecenia i uświadomimy sobie, że 

jesteśmy boscy i że Bóg przenika wszystko, wszędzie i zawsze. 

Modlę się do Bhagawana, by obdarzył nas cierpliwością, czystością 

i wytrwałością, abyśmy praktykowali jego nauki z wiarą i gorliwością i osiągnęli 

cel życia w tym życiu. 

Dżej Sai Ram! 

dr Narendranath Reddy (M.D.) 

Przewodniczący Rady Prasanthi 

 
(dk) 
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