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Danes je veliko ljudi ljubosumnih na Saija, ker se Njegovo ime in slava širita daleč po svetu. 
Ne samo, da so jim dobra dejanja tuja, ampak jih niti ne prenesejo, če se jih loteva kdo drug. 
Že za časa britanske vladavine je pokrajina Rajalasima trpela pomanjkanje pitne vode. 
Voditelji in vplivni možje so prihajali in odhajali, nihče pa ni poskrbel, da bi prebivalci te 
pokrajine dobili vodo. Sai Baba je bil tisti, ki je potešil žejo več sto tisoč prebivalcem 
Rajalasime. 
Danes operacije srca stanejo na sto tisoče rupij. Zopet je bil Sai Baba tisti, ki je ustanovil 
specialistično bolnišnico, kjer je še tako draga operacija srca brezplačna. 
Danes je šolstvo zaradi denarja tako pokvarjeno, da je potrebno za vpis otroka v osnovno šolo 
plačati prispevek v znesku 20.000 rupij. In zopet je Sai Baba tisti, ki nudi brezplačno šolanje 
od najnižje stopnje osnovne šole do podiplomskega študija. Noben posameznik in nobena 
vlada ni bila sposobna zagotoviti brezplačnega šolanja ali zdravstvenih storitev. Srečneži z 
visokošolsko izobrazbo so postali tako podli, da so izgubili vse razumevanje in spoštovanje 
do svetosti teh dejavnosti. Ali je kdo izmed njih storil vsaj tisočinko tega, kar počne Sai 
Baba? Ne, ne, ne! Samo Sathya Sai Baba se brez trohice sebičnosti loteva takšnih plemenitih 
dejanj. Saievo srce je čisto, njegovi občutki so sveti in je popolnoma nesebičen. Sathya Saievo 
drugo ime so čistost, potrpežljivost in vztrajnost (v angleščini 3P's: purity, patience, 
perseverance op. p.). V Sai Babi od glave do peta ne najdete niti trohice sebičnosti. Njegovo 
služenje je popolnoma nesebično. Zakaj inteligentni ljudje ne razumejo te resnice? Zakaj 
širijo laži? To počnejo iz pohlepa po denarju. Ne samo to. Nekateri za denar celo prestopijo v 
drugo vero. Celo tisti, ki si nadevajo meniška oblačila, podlegajo temu slabemu nagnjenju. 
Tako je nek duhovni učitelj iz ljubosumja do drugega premožnejšega duhovnega učitelja začel 
o njem širiti laži. 
 
»Svet in predan ne postaneš tako, da si nadeneš meniška oblačila. Nič bolj zaslužen ne boš, če 

boš samo recitiral verze iz Bhagavad gite.«                                                                                                                     

 
Celo nekateri tako imenovani sveti možje (sadhuji) se vdajajo podlim dejanjem. Sploh mi ni 
treba omenjati vloge, ki jo pri tem igrajo voditelji hindujskih verskih ločin. Nikogar ne 
smemo kritizirati, vendar pa moram zaradi sedanjih razmer spregovoriti o tem. Ne bojte se 
lažne propagande. 
 
KDOR OVIRA SVETE PODVIGE, SPLOH NI ČLOVEŠKO BITJE 
Pričel sem graditi še eno specialistično bolnišnico v Bangaloreju, ki bo stala tri milijarde 
rupij. Ali lahko v tej ogromni deželi Indiji najdete vsaj enega vplivnega politika, ki bi 
sodeloval pri tako plemenitih podvigih? Nasprotno, brez sramu opravljajo druge ljudi. Kdor 
ovira svete podvige, sploh ni človeško bitje. Je demon! Vendar pa bo Sai ostal neomajen tudi, 
če ves svet preplavijo demoni. V svoji podlosti nekateri poskušajo omadeževati Sai Babov 
ugled. Ne želim si slave in časti. Zato me njihove laži ne prizadenejo. Moja slava bo rasla iz 
dneva v dan. Nič je ne bo zasenčilo, tudi če bi svoje laži glasno oznanjali po vsem svetu. 
Očitno so nekatere slednike te lažne izjave vznemirile. To sploh niso pravi sledniki! Če 
poznate Saievo vsemogočnost, zakaj se bojite kričanja srak? Naj vas ne zavedejo napisi na 
zidovih, izjave na političnih srečanjih in umazane zgodbe v časopisih. Odločno se zavežimo, 
da bomo širili načela resnice, pravičnosti in ljubezni. Sathya Sai Baba ne premore niti trohice 
sebičnosti. Pripravljen je potrošiti na milijone rupij, da bi olajšal trpljenje revnih in zatiranih. 
Odločen sem nahraniti lačne in izšolati revne otroke. Na tem svetu je veliko milijonarjev, ki 



so tako podli in ozkosrčni, da na berače na svojem pragu ščuvajo pse. Sramota bi jih bilo 
imenovati človeška bitja. 
 
Kdor širi laži, bo zagotovo pogubljen. Kdor to spodbuja, ga bo prav tako doletela zaslužena 
kazen. Denar je potrebno namenjati za pravična dejanja. Ne bi ga smeli uporabljati za slabe 
namene. Služite soljudem z ljubeznijo in sočutjem. Usmerite jih na pravo pot in jih osrečite. 
Ne bojim se nikakršnega obrekovanja. Zakaj bi se bal, če sledim poti resnice, pravičnosti in 
ljubezni? Naj ljudje govorijo kar hočejo. Ne pustim se vznemirjati. 
 
NA LASTNEM PRIMERU KAŽEM, KAKO ŽIVETI POPOLNO ŽIVLJENJE 
Danes vam podrobno pojasnjujem načelo ljubezni, za katerega se zavzemam. Zlobni ljudje 
rovarijo proti vsakemu avatarju. Krišno so demonska bitja Kamsa, Sisupala in Dantavakra na 
vsak način poskušala prizadeti. Rama, ki se je utelesil, da bi ponovno vzpostavil pravičnost 
(dharmo), je prav tako moral veliko pretrpeti. Štirinajst let je preživel v izgnanstvu v gozdu. 
Ravana mu je nasilno ugrabil družico. Vendar, kaj na koncu doleti vse tiste, ki poskušajo 
ovirati božanske osebnosti? Kdor božanske osebnosti obtožuje in jim povzroča trpljenje, greši 
na najhujši možni način. Če že sam ne zmoreš zaslužnih dejanj, potem vsaj miruj in ne 
podlegaj grehu. Nekateri trdijo, da so sledniki, pa vseeno zaidejo na slabo pot. Mislijo, da si 
bodo ugled pridobili s svojim telesnim videzom. Nekdo z dobro osebnostjo ni nujno dober v 
vseh pogledih. Beseda osebnost izvira iz besede oseba, ki predstavlja svetost. Zato bi morali 
živeti življenje resnice in pravičnosti. Načelo ljubezni je enako v vseh. Vsi bi se morali 
povezati v ljubezni. Takrat bo ves svet postal ena sama družina. Kdor drobi ljubezen in goji 
sovraštvo, ne bo nikoli srečen. 
 
Od zore do mraka je moje življenje prežeto z ljubeznijo. Nudim brezplačno šolanje tisočim 
študentom. Poleg tega jim na lastnem primeru kažem, kako živeti popolno življenje. Ko 
študentje odidejo, jim nekateri skušajo onesnažiti um s podlimi občutki. Naj govorijo kar 
hočejo, naši študentje so kot zlato. Že samo prah njihovih stopinj prežene podlost drugih ljudi. 
Diplomanti, fantje in dekleta naših ustanov živijo sveto in vzorno življenje. Organizacija 
diplomantk imenovana Sathya Saieve glasnice (Messengers of Sathya Sai) se loteva različnih 
dejavnosti služenja v številnih državah. Na pot služenja usmerjajo celo svoje može. Naše 
bivše študentke delajo v različnih državah, kot so Švica, Amerika, Japonska, Kitajska in 
Rusija. Nekateri tujci jih skušajo podkupiti, da bi širile laži o Sathya Sai Babi. V Švici se je 
neko naše dekle, ko jo je nekdo nagovarjal, da bi obrekovalo Sai Babo, tako razjezilo, da si je 
v trenutku snelo čevelj in malo je manjkalo, da ni z njim lopnilo tega človeka, rekoč: »Ali te 
to uči tvoja vera? Je to ideal, ki ga širi tvoja vera? Sram te bodi! Izgini!« Vendar pa obstajajo 
izdajalci, kot je Judež, ki so se pustili podkupiti in sedaj obrekujejo Sai Babo. 
Ljubezen naj vam bo tako dragocena kot lastno življenje. Samo kdor premore ljubezen je 
človeško bitje. Ljubezen je človek. Človek je ljubezen. Človek je Bog in Bog je ljubezen. 
Ljubezen združuje vse. Zato gojite ljubezen! Hodite po poti resnice in pravičnosti in živite 
mirno življenje. Te štiri vrednote so življenjska načela. Ni močnejše sile, bolj vzvišenih 
idealov in trdnejših temeljev od človeških vrednot resnice, pravičnosti, miru in ljubezni. 
Sledite tem štirim vrednotam in živite naprej. 
 
VSAK SE MORA SOOČITI S POSLEDICAMI SVOJIH DEJANJ 
Utelešenja ljubezni! Bodite neustrašni. Ne bojte se niti strele, ki vas udari v glavo. Smrt pride 
samo enkrat in ne dvakrat. Gotovo bo nekega dne potrkala na vrata, zato se je ne bojte. Bodite 
pripravljeni na vse. Ne bojte se slediti resnici. Napolnite svoje življenje z ljubeznijo, saj ga 
boste le tako posvetili. Nobena duhovna vaja, kot je ponavljanje Božjega imena ali meditacija 
vas ne more odrešiti, če ne spoštujete resnice in ljubezni. Naj se zgodi karkoli, držite se teh 



vrednot. Samo te vrednote prinesejo srečo in blagostanje celemu svetu. Kar najbolj negujte 
ljubezen. Ne menite se za kritiko, če ne grešite. Kako bi grešili, če ljubite Boga? Naj bo vaša 
ljubezen do Boga neomajna vse do vašega poslednjega diha. Ne pustite, da vas načnejo 
nesoglasja in dvomi. Vsak se mora soočiti s posledicami svojih dejanj. Nihče ne more 
predvideti kje in kako, vendar se bo vsak nedvomno soočil z njimi. Če pa neneno razmišljate 
o Bogu, ne boste nikoli trpeli. Bog vas bo ščitil pred vsakršnim trpljenjem. Vedno bo z vami, 
v vas in okrog vas ter vas varoval. Ne pustite, da se v vas prikrade podlost. Boga lahko častite 
kot Jezusa, Ramo ali Krišno, vendar pomnite, da je Bog samo eden, cilj je eden, resnica je ena 
in ljubezen je ena. Trdno verujete v to! Ne okrnite svoje ljubezni z zlonamernimi dejanji. 
Razumite načelo enosti in se ravnajte po njem. Potem bo Bog nedvomno poskrbel za vas, 
kjerkoli že ste, v gozdu ali na nebu, v mestu ali na vasi, na gorskem vrhu ali sredi globokega 
morja. Nihče nima pravice zanikati vašega Boga. Zaradi vpliva sedanje železne dobe 
(Kalijuge), ljudje iz pohlepa po denarju tavajo po stranpoteh. Za denar celo ubijajo. Denar jim 
pomeni vse. Ne trudite se kopičiti denar, temveč si raje prizadevajte za bogastvo ljubezni. 
 
KJERKOLI STE ŽE, NAJ BO VAŠE ŽIVLJENJE VZORNO 
Organizacija Sathya Saieve glasnice ogromno stori za skupnost. Včasih med služenjem celo 
pozabijo na hrano. To ni dobro, saj si bodo pokvarile zdravje. Želele so prispevati h gradnji 
specialistične bolnišnice. Obžalovale so, da kot ženske ne morejo poprijeti za delo na 
gradbišču in na primer nositi opeko. Iz lastnih skromnih prihrankov so zbrale 7.5 milijona 
rupij in vsoto poslale skladu Sri Sathya Sai Trust, ne da bi me o tem obvestile. Poleg njih 
zunaj delujejo tudi številni bivši gojenci naše univerze. Tudi oni so Moji. Nekateri tu čakajo 
več mesecev, ne da bi se pošteno najedli. Tako so prihranili nekaj denarja in ga prispevali za 
bolnišnico. Sathya Saievi bivši študentje so osrednjemu skladu poslali 4.5 milijona rupij. 
Vendar ne želimo vašega denarja. Želimo si vaše ljubezni. Želimo si vašega blagostanja, 
napredka in sreče. Kjerkoli ste že, naj bo vaše življenje vzorno. Nekateri mislijo, da so 
mogočneži prispevali na milijone rupij za bolnišnico. Vendar za denar ne prosimo bogatašev. 
In nam ga tudi ne dajo. Razveseli me še tako majhen prispevek, ki je dan z ljubeznijo.  
Veliko ljudi je Jezusu ponujalo različne darove, vendar nobenega od njih ni sprejel. Ko pa mu 
je neka starka podarila le novčič, ga je z veseljem vzel; nosil ga je s seboj vse do svojega 
poslednjega diha, saj je bil novčič dan z ljubeznijo. Prav tako si Jaz želim ljubezni in ne 
denarja. Na ta način bo v prihodnosti zraslo še veliko več bolnišnic. Nikogar ne prosim za 
pomoč. To je volja resnice (sathya sankalpa) in kar počnem, je dobro. Če se lotite kakršnega 
koli dobrega dejanja, boste zagotovo uspeli. Moja dobrota je tista, ki privlači vso potrebno 
pomoč. 
Študentje! Fantje in dekleta! Vzemite nazaj denar, ki ste nam ga poklonili. Kar si želim, sta 
vaša ljubezen in blagostanje. Zadovoljen bom, če boste živeli idealno življenje in se vzorno 
obnašali. Poskrbite za dobro ime Sathya Saievih študentov. Denar pride in gre, morala pride 
in raste. Bodite moralni in negujte svoj značaj. Bodite pogumni in delite svojo ljubezen z 
drugimi. Ljudje tam zunaj se ne zavedajo ljubezni in predanosti, ki jo študentje in sledniki 
čutijo do Mene. Med služenjem se ne zmenijo niti za svoje zdravje, vendar si ne želim 
takšnega služenja. Prehranjujte se zdravo in se ne obremenjujte, saj je Bog v vas. Najprej 
poskrbite za svojo srečo in šele nato služite skupnosti. V številnih vaseh služite revnim. Ni 
večjega služenja od tega. Takšno bogastvo služenja je vredno več kot milijoni rupij. Pojdite 
prav v vsako vas, služite revnim in hranite lačne! 
Otroke je nemogoče izšolati, če živijo kje drugje. Ker želimo, da bi bili bliže, smo zaprosili 
vlado za primerno zemljišče. Vendar je bila naša prošnja zavrnjena, češ kako naj vam damo 
zemljo, če ne volite za nas. Zato jih nič več ne prosim. Imamo sadovnjak in odločil sem se 
tam sezidati domove za te revne družine. Nočem sadnih dreves. Pomislil sem, da je zemljo 
bolje uporabiti za dobrobit revnih otrok, ki so tudi sami kot sladki sadeži. Zgradili bomo hiše 



s po dvema sobama, kuhinjo in kopalnico za vsako mater z otrokom. Tam bodo lahko živeli 
do konca svojih dni in se preživljali z bančnimi obrestmi. Nase prevzemam odgovornost za 
šolanje teh otrok. Imamo veliko študentov, fantov in deklet, ki jih bodo poučevali. Naši fantje 
in dekleta so pripravljeni služiti na kakršenkoli način. Ne želim poveličevati Svojih študentov, 
vendar takšnih ne najdeš nikjer. Nadvse krepostni so. Želim, da bi Moji študentje služili 
revnim in pomoči potrebnim in lajšali njihovo trpljenje. Študentje, ne menite se za besede 
drugih ljudi. Zavežite se, da boste služili skupnosti in s tem posvetili svoje življenje. 
 
Čez nekaj minut bodo Sathya Saieve glasnice uprizorile gledališko igro – vzorno igro, precej 
drugačno od televizijskih oddaj. Danes naša vlada kvari um mladih ljudi s televizijo. Nobene 
škode ni, če prikazujejo dobre programe, vendar pa vlada spodbuja prikazovanje programov, 
ki so škodljivi za otroke. Nočemo takšne vlade! Želimo si vlado, ki bi ljudi usmerjala na pot 
resnice in pravičnosti. Prava vlada (government) je božanska vlada (God-ment). Nekateri 
ljudje delajo samo za svojo korist. Ne sledite jim. Sebičnost je postala njihov življenjski slog. 
Naj ne postane še vaš. Ne ukvarjajte se s politiko. Raje se lotite prostovoljnega služenja, 
pojdite v vsako vas in služite vsem. Boga boste najbolje ljubili, če boste ljubili vse in služili 
vsem. 
Brindavan, 25.12.2000 

 

(Komentar urednika:  Specialistična bolnica v Bangaloreju, o kateri Sai govori v tem govoru, 

je imela slovesno otvoritev januarja 2001. Tudi drugi projekt, ki ga je omenil, zgradnja 

domov za revne družine, je uspešno dokončan leta 2001.) 
 


