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ist do Jej Ekscelencji, Prezydenty Indii Smt. Pratibhy Patil; do Jego Ekscelencji

Premiera Indii Dr. Manmohana Singha; do Jego Ekscelencji Gubernatora Stanu
Maharasztra Shri K. Sankaranarayanamy; oraz do Wysokiego Sądu w Mumbaju. List
został też rozesłany do gazet indyjskich: Indiatimes, The Times of India, Maharashtra
Times, Hindustani Times, The Indian Express, Loksatta Newspaper, oraz do The Free
Press Journal.
Namaste!
Jako prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów oraz miłośnik kultury indyjskiej i jej
wieloletni badacz chciałbym zaprotestować w imieniu swoim i całego PSR przeciwko
prześladowaniom na tle światopoglądowym, jakie dotknęły ostatnio pana Sanala Edamaruku ze
Stowarzyszenia Indyjskich Racjonalistów.
Szef indyjskich racjonalistów i demaskator szarlatanów, ujawnił ostatnio kolejną „tajemnicę"
służącą ściąganiu pieniędzy od ludzi naiwnych i niekiedy bardzo biednych. Tym razem chodziło
o gipsową figurę Jezusa broczącą zwykłą wodą. Miało to miejsce w kościele Matki Boskiej w słynnej
dzielnicy Bombaju Vile Parle. Telewizja zaprosiła w to miejsce Sanala, jako znanego specjalistę od
podglądania cudów od podszewki, i rzeczywiście, w ciągu kilku minut, zlokalizował on rurę biegnącą
z pobliskiej pralni. Najbardziej podejrzana wydała się Sanalowi szeroka promocja tryskającego H2O
Jezusa. Wieść o broczącym wodą Jezusie rozeszła się lotem błyskawicy, kropelki wody ze stóp
Jezusa cieszą się ogromnym popytem, ludzie łapczywie sięgają po wydrukowane fotografie
sikającego wodą posążku, co przynosi korzyść wykorzystującym naiwność innych szarlatanom.
Hinduscy katolicy, wykorzystując kruczki prawne, wnieśli oskarżenie wobec pana Sanala
w wielu komisariatach. Jeśli nie stawi on się na nich w przeciągu 7 dni, co jest technicznie
niemożliwe dla jednego człowieka, może zostać aresztowany. Nie wiemy, jak sprawa potoczy się
dalej, gdy list trafi w pana ręce. Ale jesteśmy ogromnie zaniepokojeni tym nadużywaniem indyjskiej
konstytucji i indyjskich ideałów przez oszustów żerujących na religijności wielu obywateli Indii.
Tak przez nas podziwiana demokracja indyjska, największa na świecie, rozwijająca się mimo
trudnych niekiedy realiów, nie powinna pozwalać na prześladowania osoby, która jest wzorcowym
obywatelem Waszego kraju. Przecież to Mahatma Gandhiji wstawiał się za najbiedniejszymi! I z
pewnością pochwaliłby on, gdyby żył, Sanala za jego rolę obrońcy biednych i słabych przed
wykorzystującymi swoją pozycję fałszywymi guru, uzdrowicielami i innymi szarlatanami. Drugi ojciec
— założyciel Waszej pięknej, pełnej kolorów Republiki, premier Jawaharlal Nehru sam był, podobnie
jak pan Sanal, sceptycznym racjonalistą. Dzięki swojemu dystansowi wobec dogmatów tej, czy innej
religii, uczynił on Indie krajem silnym i szeroko znanym na świecie. Do tych wartości nawiązuje też
pan Sanal, wzbudzając słuszne uznanie u wielu miłośników Waszego kraju na całym świecie, oraz
u wszystkich, którym drogie jest dobro wszystkich ludzi.
Dlatego prosimy pana [...] o niedopuszczenie do prześladowań pana Sanala Edamaruku, lecz
raczej o wspomożenie go w jego misji społecznej, mającej na celu lepszą przyszłość Indii. To
szarlatani i oszuści, których on demaskuje, zasługują nieraz na karzącą dłoń sprawiedliwości! Oni to
w opinii międzynarodowej odmalowują niesprawiedliwy, groteskowy obraz pięknych w swej istocie
Indii. Niech sprawiedliwości stanie się zadość!
Z poważaniem
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów
Jacek Tabisz
Jay Hind! (Niech żyją Indie!)
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orientalista. Publikuje w gazetach „Akant”, „Duniya” etc., współtworzy portal studiów
indyjskich Hanuman, jest zaangażowany w organizowanie takich wydarzeń, jak Dni
Indyjskie we Wrocławiu.
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