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Obletnica odhoda Sathya Sai Babe iz fizičnega telesa
April 24, 2021



“Imam »Nalogo«: vzgojiti celotno človeštvo, da bo lahko vsakdo užival v življenju, polnem blaženosti (ananda). 

Sprejel sem »Zaobljubo«: da bom vse, ki so skrenili s prave poti, ponovno usmeril na pot dobrote in jih odrešil. 

Navezan sem na »Delo«, ki ga ljubim: da odpravim trpljenje revnih in jim zagotovim, kar jim primanjkuje. 

Imam »razlog za ponos«, saj rešim vse, ki me častijo in obožujejo. Imam svojo opredelitev »predanosti«: tisti, ki 

so mi predani, z enako odločnostjo in neomajnostjo sprejemajo veselje in žalost, dobiček in izgubo. To pomeni, 

da se nikoli ne bom odrekel tistim, ki se navežejo name.

 
Sathyam, Sivam Sundaram, 2. zvezek, 2. poglavje

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/resume-1926-1961



Kazalo

  Kdo je Sai?         1
       Ni bilo nikogar, ki bi vedel, kdo sem … (pismo sledilcu)     
       Prišel sem prižgat luč ljubezni …
       Jaz sem v tebi, ti si v Meni
       Moje življenje je Moje sporočilo
       Hudobni ne bodo uničeni, preobraženi bodo
       Moja glavna naloga je vnovič uveljaviti Vede
       Zaprosite in dobili boste tisto, kar vas bo osvobodilo, ne tistega, kar bi vas vezalo
                         Vprašanja                    3

  Hvaležnost         4
       Čaščenje, ki mi je najbolj všeč
                   Izražanje hvaležnosti je že samo po sebi molitev
       Ponavljajte sveto Ime in se osredotočajte se na njegovo milino
       Gospodu izročite čisto srce
       Popravite svoj značaj in obnašanje
       Zanesite se name
                         Vprašanja        6

 Zagotovilo         7
       Prišla bo zlata doba
       Vse moči, ki jih premorem, so namenjene tebi
       Od mene zahtevajte milost
       Moja milost je vedno tu
       Gospod vas ne bo nikoli zapustil
       Prišel bom k tebi, kjer koli že boš
                         Vprašanja        9
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Ni bilo nikogar, ki bi vedel, kdo sem … (pismo sledniku)

Ni bilo nikogar, ki bi vedel, kdo sem. Potem sem sebi v veselje z eno besedo ustvaril 

ta svet. Nemudoma so se dvignile gore in začele so teči reke. Spodaj zemlja in 

nad njo nebo. Oceani, morja, pokrajine in porečja. Sonce, luna in puščavski pesek so 

se pojavili od nikoder, zgolj zato, da bi dokazali Moj obstoj. Ustvarjeno je bilo človeštvo 

in različne človeške rase, živali in ptice. Na moj ukaz so bile bitjem podarjene moči, kot 

so sluh, govor, letenje. Med vsemi bitji sem človeku dodelil najvišje mesto in mu v um 

vsadil Moje znanje. Pridi, pridite vsi. Ne bodimo nehvaležni, odzovimo se klicu! Zvesto 

Mu služimo (SAI-ju) in ljubimo Ga, ljubimo Ga, ljubimo Ga! 

 

Z blagoslovi

Sri Sathya Sai Baba
Vir: Divine Whispers – Compilation of letters

Objavil Dr. Shyam Sunder s študenti (Sathya Sai University Hostel)

Prišel sem, da bi v vaših srcih prižgal luč ljubezni in da bi iz dneva v dan močneje sijala. Nisem prišel, da bi 

govoril v imenu ene religije, niti z namenom oglaševanja katere koli sekte, veroizpovedi ali podobno. Prav 

tako nisem prišel z namenom, da bi zbiral privržence, učence ali vernike, ki naj bi mi sledili. Prišel sem, da bi 

vam govoril o univerzalni, enotni veri, o atmičnem načelu, o poti ljubezni, o religiji (dharma) ljubezni (prema), o 

dolžnosti ljubiti, o obvezi ljubiti.

Sathya Sai Speaks, 8. zv./22. pogl., 4. julija 1968
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/message-i-bring

Kdo je Sai?

Prišel sem prižgat luč ljubezni …

Moj namen ni pritegniti ljudi k Sebi in jih tako odvrniti od čaščenja Mojih drugih imen in oblik. Morda 

sklepate, da tako imenovane čudeže izvajam zato, da bi vas pritegnil ali navezal zgolj Nase. Njihov namen 

ni dokazovanje ali oglaševanje; so le spontana dejanja, ki so hkrati tudi dokaz Božje veličastnosti. Jaz sem tvoj, 

ti si Moj za vse večne čase. Kako vas lahko pritegnem in navdušim, da vam pokažem vašo Ljubezen ali Moje 

sočutje? Jaz sem v tebi, ti si v Meni. Med nama ni ne razdalje ne razlike.

Sathya Sai Speaks, 8. zv./45. pogl., 23. novembra 1968
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/give-giver-gift

Jaz sem v tebi, ti si v Meni



Izključno zaradi vas jem in hodim naokrog, tako kot vi, in govorim tako, da me razumete. Vaše zaupanje, ljubezen 

in predanost rastejo, ko sem med vami in Me lahko vidite, slišite, se z Menoj pogovarjate, se Me dotaknete, ste do 

Mene spoštljivi in ste Mi predani. Tako vas usmerjam k Božanskemu. Moj načrt je preobraziti vas v iskalce Resnice. 

Sem vseprisoten in večen, Moja volja premaga vse ovire, poznam preteklost, sedanjost in prihodnost, vaše 

najgloblje misli in skrbno varovane skrivnosti. Sem vseprisoten, vsemogočen in vseveden. Svojih sposobnosti 

ne kažem zaradi lastne nečimrnosti ali želje po razkazovanju. Z vsem, kar počnem oziroma ne počnem, sem 

namreč zgled in navdih. Moje življenje je Moje sporočilo.

Sathya Sai Speaks, 10. zv./30. pogl., 11. oktobra 1970
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/commentary-message

Moje življenje je Moje sporočilo

Hudobni ne bodo uničeni, preobraženi bodo

Rama, Krišna in drugi avatarji so morali ubiti enega ali več posameznikov, ki so jih prepoznali kot sovražnike 

pravičnega načina življenja. Tako so vzpostavili ponovno udejanjanje plemenitih lastnosti. Toda danes 

ni nikogar, ki bi bil popolnoma dober; torej, kdo si zasluži Božjo zaščito? Vsak nosi v sebi kanček zla. Kdo 

bi preživel, če bi se Avatar odločil izkoreniniti pokvarjenost? Zato moram na razne načine korigirati intelekt 

(buddhi). Svetujem, pomagam, ukazujem, grajam in stojim ob strani kot prijatelj ter dobrotnik vseh ljudi, da 

se bodo lahko odrekli zlim težnjam, prepoznali pravo pot, stopili nanjo in dosegli cilj. Ljudem moram razkriti 

vrednost Ved, svetih spisov (šastra) in drugih svetih besedil, ki vzpostavljajo norme. 

Sathya Sai Speaks, 4. zv./30. pogl., 23. novembra 1964
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/karma-and-karuna

Moja glavna naloga je vnovič uveljaviti Vede

Moja naloga ni le, da zdravim, tolažim in ljudi rešujem nadlog. Je veliko pomembnejša. Pomembna naloga 

mangovca je roditi plodove. Listi, veje in skorja drevesa so nedvomno koristni, vendar so sadeži glavni 

cilj. Banane so glavna korist bananovca. Listi in celo užitno jedro stebla so drugotnega pomena. Tudi odstran-

jevanje težav je drugotnega pomena pri Mojem poslanstvu. Moja glavna naloga je ponovna uveljavitev Ved in 

svetih spisov (šastra) v osrčju Indije (Bharatvarša) in oživitev tega znanja v ljudeh. Ta naloga bo uspela, nobena 

ovira je ne bo preprečila. Ne bo omejena ali upočasnjena. Ko se Bog odloči in hoče, njegove volje (sankalpa) ni 

mogoče ovirati; nič ne bo zadržalo njegove volje. 

Sathya Sai Speaks, 4. zv./49. pogl., 17. decembra 1964
 https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/no-srama-aashrama
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Zaprosite in dobili boste tisto, kar vas bo osvobodilo, ne tistega, kar bi vas vezalo

Večina med vami je prišla k meni po drobtine, minljive stvari, ozdravitve, napredovanje v službi, radost in 

udobje. Le malo je takih, ki od Mene želijo, kar sem prišel dat, se pravi osvoboditev – in tudi med njimi je 

le peščica takih, ki sledijo poti duhovne vadbe in dosežejo cilj. Mnogi so zavedeni z zunanjimi znaki svetništ-

va, kot so dolga halja, brada, rožni venec in razmršeni lasje. Sledijo takim ljudem, ti pa jih zavedejo v zablodo. 

Izredno težko je jasno razpoznati Božji izraz, zato oznanjam sebe in opisujem svoje poslanstvo in nalogo ter 

značilnosti in lastnosti, ki Avatarja razlikujejo od drugih. Ne hrepenite po udobju ali bogastvu; hrepenite po 

anandi, blaženosti! Če imate vero in če je Ramovo ime vaš stalni spremljevalec, ste ves čas v nebesih (Vaikuntha 

ali Kailasa). To ni oddaljen kraj, do katerega vas pripelje vijugava pot, temveč je izvir miru v vašem srcu. Nikjer 

na svetu nimate priložnosti biti tako blizu največjega izvora radosti. Tu je tako blizu, tako enostavno dosegljiv 

in tako poln milosti. Če odnehate, boste težko dobili novo priložnost. Zaprosite in dobili boste tisto, kar vas bo 

osvobodilo, ne tistega, kar bi vas vezalo. Od mene želite tisoč posvetnih stvari, a le redko zaprosite Zame.

Sathya Sai Speaks, 3. zv./3. pogl., 4. februarja 1963
 https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/ask-me

Vprašanja

• V čem se Svamijevo poslanstvo razlikuje od poslanstev prejšnjih avatarjev – Rame in Krišne?

• Svami pravi, da je prišel prižgat luč ljubezni. Kaj Svami pričakuje od nas, kako naj mu pomagamo pri tem?

• Za kaj bi morali prositi Svamija?
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Zakaj je treba ponavljati Božje ime? Zakaj bi morali moliti k Bogu? Ali ni naša dolžnost izraziti hvaležnost Bogu, 

ki je ustvaril ta prostrani svet in vsa živa bitja na njem ter jim priskrbel hrano, ki jo lahko jedo, zrak, ki ga 

vdihujejo in vodo, ki jo pijejo? In ne le to, vsem živim bitjem je priskrbel vse, kar potrebujejo za svoj obstoj na zemlji. 

Če vam robček pade na tla in ga nekdo pobere in vam ga izroči, se mu zahvalite. Že za tako majhno pomoč se 

zahvalite. Ali ni potemtakem vaša dolžnost izraziti hvaležnost Bogu, ki vam je dal tako veliko?

Izražanje hvaležnosti je že samo po sebi molitev. Kaj molitev vzbuja? Prebuja notranjo božanskost človeka, ki je 

neizmerna, nevidna in transcendentalna.                                

                                                                                                           

Izražanje hvaležnosti je že samo po sebi molitev

Čaščenje, ki mi je najbolj všeč

Manasa bhajare guru charanam

Dustara bhava sagara taranam

Vse, ki trpijo v neskončnem krogu rojstev in smrti, pozivam, naj častijo stopala duhovnega učitelja, Guruja, 

ki je bil napovedan in je vnovič prišel, da bi prevzel nase breme tistih, ki v njem najdejo svoje zavetje. To je 

bilo moje prvo sporočilo človeštvu. Manasa bhadžare - čaščenje v mislih! Ne potrebujem cvetnih vencev in sadja, 

stvari, ki jih kupite za drobiž; to ni resnično vaše. Dajte mi nekaj svojega, nekaj čistega in odišavljenega s parfumom 

kreposti in nedolžnosti, umitega s solzami kesanja! Sadeži in cvetni venci, ki mi jih prinašate, so kot predmeti 

na razstavi, razkazovanje vaše predanosti. Revni sledniki, ki si jih ne morejo privoščiti, so ponižani in žalostni, 

ker ne morejo izraziti svoje vdanosti tako kot vi. Umestite Gospoda v svoje srce in ponudite mu sadove svojih 

dejanj ter cvetje zaupnih misli in občutkov. Takšno čaščenje mi je najbolj všeč, takšno predanost najbolj cenim. 

Sathya Sai Speaks, 1. zv./1. pogl., 17. oktobra 1953
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/worship-mind

Hvaleznost

Sathya Sai Speaks, 29. zv./34. pogl., 17. avgusta 1996
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/be-ever-grateful-god-alternative-translation
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Ali veste, kako se počutim, ko vidim, da kljub mojem prihodu in poučevanju ter duhovnim napotkom še 

vedno niste pričeli z duhovno vadbo? Hvalite me in me obsipavate s komplimenti, da sem zakladnica 

milosti, ocean blaženosti itd. Vzemite Ime in se osredotočite na njegovo milino; vsrkajte ga in ga ponavljajte, 

okušajte njegovo bistvo, premišljujte o njegovi veličini, naj postane del vas in okrepite se v duhovni radosti! To 

Me resnično veseli. 
Sathya Sai Speaks, 1. zv./35. pogl., 28. decembra 1960

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/dangers-doubt

Ponavljajte sveto Ime in osredotočajte se na njegovo milino

Kako mi naklonite blaženost (ananda)? Tako, da si vzamete k srcu moj nauk in ga prenesete v vsakodnevno 

prakso. S tem, ko ste se odločili za vzvišeno, a vas privlači nizkotno, varate samega sebe. Popravite svoj 

značaj in obnašanje! Ko vaša čustva in nagnjenja postanejo čista, lahko vidite Mojo obliko v njeni Resničnosti. 

Na kratko povedano, osvobodite svoj intelekt vseh zvijač. Da bi me mogel dojeti, naj postane oster in buden. Zdaj 

sem vam na dosegu roke in lahko dosežete prav tisti zaklad, ki ste ga iskali, saj je najin odnos duševen – atmičen, 

ne pa posveten ali izumetničen.

Sathya Sai Speaks, 1. zv./31. pogl., 29. septembra 1960
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/sathya-sai-gita-iii

Hvaleznost

Gospodu izročite čisto srce

Ne pozabite, da zmago doseže, kdor preseže posvetnost. Gospoda ne zadovolji zunanjost. Gospod stremi za 

občutki, za notranjo gorečnostjo. Nočem cvetja in sadja ter raznih daril, ki Mi jih prinašate, ko pridete k 

Meni. Pridite praznih rok in recite: “Kaj ti lahko podarim, kar ni prišlo od tebe samega? Ko si mi dal to srce, je 

bilo čisto in nedolžno. Potem sem v posodi življenja pripravljal hrano, zdaj pa ti jo vračam tako čisto kot takrat, 

ko si mi jo izročil. Odstranil sem vse sledove vonjav hrane, kuhane v njej." Recite to in mi ponudite svoje srce.

Sathya Sai Speaks, 2. zv./22. pogl., novembra 1961
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/sweet-abode-lord 

Popravite svoj značaj in obnašanje



Zanesite se name

Ne štejte in ne preračunavajte, kaj daje Sai Baba iz Putaparthija. Ne dajem, da bi vas pritegnil k sebi; dajem 

zato, da vas napolnim z blaženostjo (ananda). Širjenje blaženosti je moja naloga. Nočem, da me povzdigujete; 

zadovoljen bom, če se boste zanesli name. 

Sathya Sai Speaks 1. zv./30 pogl., 29 september 1960
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/sathya-sai-gita-ii

Vprašanja 

• Za kaj bi morali biti hvaležni Svamiju? 

• Včasih se kot sledniki soočamo s težkimi izzivi. Kako lahko v takih trenutkih ohranjamo hvaležnost Svamiju?

• Kaj Svami pričakuje od nas?
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Prišla bo zlata doba

Mnogi oklevajo in ne verjamejo, da se bodo stvari izboljšale, da bo življenje za vse srečno in 

polno veselja, da se bo zlata doba ponovila. Naj vam zagotovim, da ta poosebljena Pravičnost, 

Dharmasvarupa, ni prišla zaman. Uspelo ji bo zaustaviti krizo, ki se je zgrnila nad človeštvo. 

Sathya Sai Speaks, 5. zv./11. pogl., 3. marca 1965
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/aspire-nobler-role

Zagotovilo

Če verjamete ali ne, v naslednjih petindvajsetih do tridesetih letih se bo človeški rod poenotil. Pripadniki 

vseh religij – hindujci, muslimani, kristjani itd. – se bodo združili. Na svetu bo vladala popolna enotnost. 

Iz Indije (Bharat) se bo duh predanosti Bogu razširil po vsem svetu. Nosite to resnico v svojem srcu kot zaklad!

Sathya Sai Speaks, 41. zv./8. pogl., 31. maja 2008
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/seeing-unity-diversity-true-spirituality

Štiri noge so: resnica, sočutje, pokora in dajanje miloščine (sathja, daja, tapas, dana). Za človeka, ki udejanja 

vse štiri lastnosti, lahko rečemo, da živi v zlati dobi (krita juga), ne glede na datum na koledarju. Če koleba 

glede resnice, vendar premore ostale tri lastnosti, pravimo, da živi v srebrni dobi (treta juga). Če resnica in 

sočutje nista prisotni, vendar nekdo izvaja pokoro in daje miloščino, živi v bakreni dobi (dvapara juga). Če od 

štirih lastnosti ostane le dajanje miloščine, je tako, kot bi dharma stala le na eni nogi. Ta oseba živi v železni dobi 

(kali juga), četudi je kronološko takrat zlata doba. 

Dobe ( juga) se spreminjajo s spreminjanjem dharme, ne zgolj časovno. Hudobni Hiranjakašipu in 

odkritosrčni Prahlada sta živela v istem časovnem obdobju. Prav tako Dharmadža, poosebljenje 

pravičnosti in miru, in glavni goljuf Durjodhana. Torej, dharma je tista, ki naredi dobo za 

vsakega drugačno; človek lahko vedno živi v zlati dobi (krita juga),  če premore vse štiri lastnosti 

dharme. Obnašanje človeka ustvarja in kvari zgodovino ter zlato dobo spremeni v železno dobo. 

Reka pravičnosti (Dharma Vahini), 9. pogl.9
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/all-may-seek-spiritual-wisdom
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Od mene zahtevajte milost

Ne ravnajte z mano kot s tujcem, ampak kot z nekom, ki vam je zelo blizek. Vztrajajte, zahtevajte, terjajte 

milost od mene; ne hvalite, ne poveličujte in ne klečeplazite. Prinesite mi svoje srce in osvojite moje. Nihče 

od vas mi ni neznan. Prinesite mi svoje obljube in dal vam bom svojo obljubo. Toda najprej se prepričajte, da je 

vaša obljuba pristna in iskrena, in pazite, da je vaše srce čisto. To zadošča.

Sathya Sai Speaks, 2. zv./15. pogl., 10 oktobra  1961
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/limits-and-progress

Vse moči, ki jih premorem, so namenjene tebi

Ti si Moj zaklad, četudi Me zanikaš. Jaz sem tvoj zaklad, tudi če rečeš 'ne'. Naklonjen ti bom in navezal se 

bom nate. Potrudil se bom ohraniti svojo lastnino na varnem, se pravi v skrbništvu Gospoda, ne glede 

na to, s katerim imenom ga kličeš. Vse moči, ki jih premorem, so namenjene tebi: jaz sem le shramba, ki jih 

varuje, pripravljene, da ti jih izroči, kadar koli zaprosiš zanje. Dal ti bom ljubezen (prema), tudi če ne boš prosil 

zanjo, saj je njen delež tvoja pravica. Nekateri se pritožujejo, da jim nisem dal tega ali onega, saj je njihova vizija 

omejena na neposredno prihodnost ali sedanjost; ker jaz vem, kaj se obeta, jih moram zaščititi pred še večjo 

žalostjo. Krivijo me in me blatijo, vendar se jim ne bom odrekel. Ne pozabite, nihče nima vpliva name. Nihče 

ne more spremeniti moje poti in niti najmanj vplivati na moje delovanje. Sem gospodar. Ampak naj vam nekaj 

povem. Včasih govorim ostre besede in koga 'kaznujem', vendar to naredim iz ljubezni, ker ga želim popraviti 

in iz njega narediti boljši instrument. Če ne bi bil moj, bi se mu odpovedal in me ne bi zanimale njihove napake. 

Imam pravico grajati tiste, za katere menim, da so moji. Vem tudi, da še vedno cenijo mojo besedo, in da bodo 

žalostni, ker nisem zadovoljen z njimi. Zaradi tvojega muhastega uma so te besede nekaterih nespametnih oseb 

zlahka oddaljile od mene.

Sathya Sai Speaks, 1. zv./31. pogl., 29. septembra 1960
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/sathya-sai-gita-iii 

Moja milost je vedno tu

V           meni ni ne jeze ne sovraštva; kri mojega življenja je ljubezen. Sem poln sočutja. Razumite Mene in Mojo 

pravo naravo! Videti je, kot da lunin odsev v globini jezera migota zaradi valov. Toda ozrite se v nebo in 

Luna je stabilna, kakor vedno. Jaz sem vedno stabilen. Moja milost je vedno tu. Zunanjim očem so moja dejanja 

čudež, notranjemu očesu pa je vse le božanska igra (lila). Roka, ki ustvarja, je roka, ki daje. Vedno je zate in 

samo zate. To je Moja resnica; zavedaj se je in bodi srečen.

Sathya Sai Speaks, 2. zv./18. pogl., 21. oktobra 1961
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/hands-and-feet-everywhere
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Gospod vas ne bo nikoli zapustil

Ni prav, da zavračate Gospoda, ki je z vami v večnem sorodstvu, in da vas zavaja svet, s katerim ste povezani 

zgolj dva dni! Kot je zapisano, sorodniki pridejo na obisk ali na pokopališče, toda vaše pravo sorodstvo je 

Gospod!

Gospod vas nikoli ne bo zapustil. Glede na število rojstev ste imeli nešteto mater, očetov, žena, mož, sinov, hčera, 

prijateljev in sovražnikov. Ali danes še obstajajo? Ali se spominjajo razmerja z vami? Zanje ste nihče in oni so 

za vas nihče. Toda ti in oni imate skupnega Gospoda, nespremenljivega sorodnika. On je bil z vami skozi vsa 

življenja. On je večen. Bdi nad vami od rojstva do rojstva. Kaj je lahko večja tragedija, kot pozabiti na takšnega 

Gospoda?

Tok meditacije (Dhyana Vahini), 8. pogl.
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/one-pointed-attention-essential

Prišel bom k tebi, kjer koli že boš!

Le tisti, ki so prepojeni z božanskostjo, so mi dragi in so mi ljubi prijatelji. Če želiš biti Svamijev prijatelj, se 

obnašaj na božanski način. Tedaj ti ni treba priti k meni. Jaz bom prišel k tebi, kjer koli že si. Jaz sem s teboj, 

v tebi, okoli tebe in za teboj. Nisem ločen od tebe. Jaz in ti sva eno!

Sathya Sai Speaks, 32. zv./29. pogl., 21. novembra 1999
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/seek-god-within

Vprašanja

• Kako vemo, da duhovno napredujemo?

• Ali lahko Svamijeva milost premaga posledice naših preteklih dejanj?

• Kako lahko okrepimo svojo vero, ne da bi prosili za izkušnje?

• Kaj Svami pravi o enotnosti človeštva?
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