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Nurodymai, kaip skaityti  
„Pasakojimą apie Šri Satją Sai, Satją Narajaną“ 

1. Atsisėskite maldų kambaryje. 
2. Uždekite lempelę arba žvakę. 
3. Uždekite smilkalą. 
4. Priešais altorių padėkite prasado (vibhūčio, vaisių ar saldumynų). 
5. Atlikite pudžą individualiai arba su grupe. 

Nurodymai pudžai 
1. Pakartokite šventąjį skiemenį „Om“ tris kartus. 
2. Sukalbėkite maldą Ganešai. 
3. Sukalbėkite maldą Guru. 
4. Perskaitykite šventąjį „Pasakojimą apie Šri Satją Sai, Satją 

Narajaną“ (I–V skyrius). 
5. Pakartokite Sai Gajatri mantrą tris kartus, 
6. Pagiedokite dvi ar tris bhadžanas, pradėdami bhadžana, skirta 

Ganešai. 
7. Sugiedokite Sarva Dharma maldą. 
8. Atlikite Arati. 
9. Sukalbėkite maldą Samasta Loka. 
10. Padalykite vibhūčio prasadą giedodami Vibhūčio mantrą. 

Pastaba: jei negalite atlikti visko pagal nurodytas instrukcijas, 
perskaitykite „Pasakojimo apie Šri Satją Sai, Satją Narajaną“,  

I–V skyrius.  

Šį pasakojimą galima skaityti per pilnatį, ketvirtadieniais arba kasdien. 

Tie, kurie visiškai tikėdami ir pagarbiai skaito norus išpildantį  
pasakojimą arba jo klausosi, bus užlieti malonės bei palaimos 

srautu ir į jų maldas bus atsakyta. 
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Malda Ganešai 
 

Vakra Tunda Maha Kaja 
Surja Koti Sama Prabha 

Nirvigham Kuru Mei Deva 
Sarva Karješu Sarvada 

 

O Viešpatie riestu straubliu ir galingu kūnu, 
Tavo spindesys prilygsta dešimčiai milijonų saulių, 

Meldžiu Tavęs, prašau, pašalink kliūtis 
Visiems mano geriems veiksmams, visada. 

 

 

Malda Guru 
 

Gurur Brahma Gurur Višnu 
Gurur Devo Mahešvara 

Gurur Sakšath Para Brahma 
Tasmai Šri Gurave Namah 

 

Būk pasveikintas, kilnusis Mokytojau, 
Tu esi Brahma, Višnus ir Mahešvara. 

Guru iš tiesų yra Aukščiausiasis Brahmanas. 
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I skyrius: Adventas ir dieviška vaikystė 

Bhagavanas Šri Satja Sai Baba gimė mažame Putaparčio 

kaimelyje Andhros srityje pietų Indijoje. Jo tėvas buvo vardu Šri Peda 

Venkapa Radžu (Sri Pedda Venkappa Raju), o Jo dieviškoji motina 

buvo vadinama Yšvarama (Easwaramma). 

Motina Yšvarama buvo labai pamaldi moteris; norėdama 

pamaloninti Viešpatį ji nuolat vienaip ar kitaip atgailaudavo. Viešpats 

Narajana, labai patenkintas jos tikra dieviška Meile, nusprendė vėl 

gimti ir dar kartą suvaidinti Savo Dieviškąją dramą. Todėl pasirinko 

brangiąją Yšvaramą Savo motina, o Pedą Venkapą Radžu – tėvu. 

Kaip liudijo motina Yšvarama, jai iš šulinio semiant vandenį, iš 

dausų nusileido žėrinti mėlyna šviesa ir įėjo į jos įsčias. Moteris apalpo 

ir parkrito. Yšvaramos anyta buvo ją perspėjusi neišsigąsti, jeigu jai kas 

nors nutiks Dievo Valia. Ši paslaptis niekam nebuvo atskleista. 

Bhagavanas gimė ne apvaisinus kūną, – tai buvo Adventas. Likus 

kelioms dienoms iki Yšvaramos mahasamadhi, Bhagavanas paprašė 

jos papasakoti, ką ji patyrusi prie šulinio. 

Artėjant devintajam Yšvaramos nėštumo mėnesiui, muzikos 

instrumentai namuose patys užgrodavo dieviškais garsais. Būgneliai 

bumsėdavo, vyna brungzdavo, cimbolai žvangėdavo – visus namiškius 

pažadindavo jų dieviška melodija ir pasklidęs aromatas. 

Pagaliau atėjo 1926-ųjų lapkričio 23-ioji. Išaušo pirmadienis, 

Viešpaties Šivos diena. Tai buvo Gausos metai ir Šviesų mėnuo. 

Yšvaramos anyta atliko Satja Narajana pudžą ir pasiūlė marčiai 

dieviškojo prasado. Vos Yšvarama suvalgė prasadą, gimė Sai Narajana. 

Kūdikis buvo nepaprastai gražus. Jam duotas vardas Satja Narajana. 
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Vieną dieną, kai kūdikis miegojo lopšyje, šalia buvusi moteris 

nustebo išvydusi, kad patalai po kūdikiu juda. Pakėlusi mažąjį Satją, 

aptiko gyvatę; ši nuvinguriavo tolyn nuo Viešpaties ir dingo už kelių 

jardų. Ką gi! Viešpats Adišeša, pasigedęs savo Viešpaties Vaikuntoje, 

atėjo Jo aplankyti!  

Vaikystėje Satja Narajana niekuomet neliesdavo nevegetariško 

maisto ir nesilankydavo namuose, kur toks buvo gaminamas. Kaime 

gyveno Karnam Subama – labai dora moteris, karštai mylėjusi brangųjį 

Satją, ir Jis daugiausia laiko praleisdavo jos namuose. Net ir šis Avatara 

turėjo Savo Jašodą! 

Nė vienas elgeta, atėjęs į Satjos tėvų namus, neišeidavo 

tuščiomis. Satja rūpindavosi, kad elgetos būtų sočiai pamaitinti, kartais 

net atiduodavo Savo valgį. Sesuo ir motina pykdavo dėl tokio Jo 

dosnumo. Pakviestas pietų Jis ištiesdavo mažyčius lotosų delniukus ir 

prašydavo sesers ir motinos pauostyti. Dieviški rausvi delniukai 

skleisdavo gardžiausius, apetitą žadinančius kvapus. Paklaustas, kur 

valgė, Satja skubiai atsakydavo: „Pamaitino vienas senas žmogus.“ 

Dar vaikas Satja pradėjo atskleisti Savo tikrąją prigimtį – Meilę. 

Nepakeldavo draugų liūdesio, tad dažnai sukurdavo vaisių, saldainių ar 

pieštukų, norėdamas juos pradžiuginti. Surinkęs visus mažylius Jis 

pastatydavo lėlių namelį, vidun įkeldavo mažus Dievų paveikslėlius ir 

mokydavo draugus bhadžanų. 

Baigęs pradinę mokyklą Satja toliau mokėsi gretimame 

Bukapatnamo kaime. Satją mokslo draugai labai mylėjo. Ypač Jį 

mylėjo vienas mokytojas – Mehabubas Khanas (Mehaboob Khan). 
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Kartą per pamoką kitas mokytojas pastebėjo, kad Satja 

neužsirašinėja, kas diktuojama. Mokytojas įsižeidė, buvo užgautas jo 

ego. Jis skyrė Satjai bausmę – stovėti ant suolo. Pamoka baigėsi, bet 

mokytojas neįstengė pakilti nuo kėdės! Kai į klasę įėjo kitas mokytojas, 

Mehabubas Khanas, Satja tebestovėjo ant suolo.  

Priėjęs prie visiškai sutrikusio kolegos, mokytojas Khanas 

paprašė užleisti kėdę. Deja, sėdintis nelaimėlis vos neverkė. Jis atsakė: 

„Pone, kėdė prie manęs prilipo!“ Mokytojas Khanas apžvelgė klasę. 

Girdėdami mokytojų pokalbį, vaikai kikeno. 

Priblokštas Khanas pamatė šaunųjį Satją, stovintį ant suolo ir 

besigėrintį vykstančiu spektakliu. Sukrėstas jis paprašė mokytojo leisti 

Satjai nulipti nuo suolo, nes tik tada kėdė paleis ir savo belaisvį. 

Pažemintas ir sugėdintas mokytojas paprašė Satjos lipti žemyn. Vos 

Jam nulipus, mokytojas taip pat galėjo atsistoti. Taip Satja pradėjo 

rodyti, kas esąs. 

Kartą vienas vežėjas pasigedo į vežimaitį kinkomo arklio. Veltui 

visur jo ieškojo, bet niekur nerado. Kažkas tam žmogui papasakojo, kad 

kaimo mokykloje mokosi dieviškas berniukas, Jis ir pasakys, kur dingo 

arklys. Satja, kaip tai darydavo ir Avatara iš Širdžio, mandagiai 

pasikvietė tą žmogų ir paaiškino, kad arklys ganosi už kaimo, mangų 

giraitėje. Taip ir buvo: kur Satja nurodė, ten žmogus aptiko savo arklį 

ir labai džiaugėsi. Nuo tada visi vežėjai melsdavo Satją sėsti į jų 

vežimaičius, trokšdami būti palaiminti ir pritraukti daugiau keleivių. 

Štai ir baigiasi pirmasis knygos  

„Pasakojimas apie Šri Satją Sai, Satją Narajaną“  

skyrius, žadantis visiems sėkmę. Lenkiamės Šri Sai. Ramybė visiems! 
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II skyrius. Sai Babos misija prasideda 

1940-ųjų kovo 8 dieną Satja, kraupiai surikęs, krito be sąmonės. 

Jis laikė sugriebęs dešinės kojos pirštą. Visi manė, kad Jam įkando 

skorpionas, bet iš tikrųjų Satja paliko Savo fizinį pavidalą gelbėdamas 

sekėjus. Jį supantys žmonės to nesuprato, nes, kitiems matant, Satja dar 

nieko panašaus nebuvo daręs. Visi ieškojo skorpiono, bet ar galėjo jį 

rasti, jei ne skorpionas buvo Satjos būklės priežastis? 

Po valandėlės Satja atsimerkė ir elgėsi taip pat ramiai, kaip ligi 

tol. Kitą dieną Jis vėl krito be sąmonės. Atsigavęs aplink 

susirinkusiems žmonėms pranešė, kad kaimo deivė Muthjalama labai 

pykstanti, todėl reikia sudaužyti kokosą ir uždegti priešais deivę 

kamparo lempelę. 

Šventykloje buvo sudaužytas kokosas, ir Satja, likęs namie, 

pranešė, kad riešutas skilo į tris dalis. Tai buvo tiesa! Kai kurie žmonės 

pagalvojo, jog Satją apsėdo dvasios. Buvo imta Jį gydyti visokiais 

vaistais ir žolelėmis. Kiti manė, kad Satja išprotėjo, ir nusiuntė žinią 

tėvams. 

Atvykę ir pamatę mylimą sūnų tokios būklės, tėvai buvo sukrėsti. 

Jie taip pat nežinojo, ko griebtis, ir nuvežė berniuką pas egzorcistą. 

Egzorcisto metodai buvo žiaurūs – aštriu peiliu įrėžęs galvos odą, 

žaizdą jis šlakstė citrinų sultimis ir barstė aitriais milteliais. Satjos 

veidelis siaubingai ištino, akys užburko. 

Motina ir sesuo labai sielojosi, bet nieko negalėjo pakeisti. 

Matydamas artimųjų sielvartą, Satja pasišaukė seserį, paprašė išspausti 

netoliese augusios žolės syvų ir patepti Jam akis.  
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Motina ir sesuo meldė egzorcistą Satją paleisti, žadėdamos vėl Jį 

atvesti, kai tik šis pasijus geriau, ir egzorcistas labai nenoriai sutiko. 

Kaip Satja ir buvo sakęs, įlašinus kelis lašus žolės syvų akių patinimas 

atslūgo, Jo žvilgsnis vėl šelmiškai suspinduliavo. 

Bėgo dienos, ir Satja pradėjo kaimo žmonėms skelbti 

aukščiausiąją vedų filosofiją, kalbėti apie šventąjį, vardu Sai Baba. Bet 

Satjos tėvas Peda Venkapa Radžu to negalėjo pakęsti. 

Vieną dieną priėjo prie Satjos su lazda, norėdamas „išvyti velnią“, 

ir paklausė: „Kas tu? Sakyk tiesą!“ Satja ramiai, meiliai, bet tvirtai 

atsakė: „Aš esu Sai Baba. Stenkitės, kad jūsų namai visada būtų švarūs, 

o protas tyras. Aš juose gyvensiu amžinai.“ 

Pedai Venkapai Radžu lazda iškrito iš rankų – jis  neteko žado. 

Atsitokėjęs tarė: „Jei tikrai esi Sai Baba, įrodyk!“ Satja paėmė saują 

jazminų žiedų ir metė juos ant žemės. Šie nukrito užrašydami vardą 

telugų kalba – „SAI BABA“. 

Nuo tos dienos visi to kaimo ir aplinkinių kaimų žmonės Satją 

pradėjo vadinti Sai Baba. Nuoširdžiai Jį garbino ir kiekvieną 

ketvirtadienį aukodavo Jam pudžas. 

Baigėsi antrasis knygos  

„Pasakojimas apie Šri Satją Sai, Satją Narajaną“  

skyrius, žadantis visiems sėkmę. Lenkiamės Šri Sai. Ramybė visiems! 
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III skyrius. Jaunojo (Bala) Sai Dieviškosios lylos 

Satja paūgėjo, ir kaimo žmonės ėmė pastebėti Jo slaptas galias. 

Dabar Jį pagarbiai vadino Svamiu. 

Vieną dieną Svamis su šeima lankėsi Šri Virupakšos šventykloje 

Hampyje. Prisiartinus prie šventyklos, Svamis nėjo su visais vidun, liko 

prie vartų. Kai šventovėje prasidėjo pudža, visi nustebo išvydę Svamį, 

stovintį lingamo vietoje. 

Juk jie ką tik paliko Jį prie įėjimo į šventyklą. Kaip Jis staiga 

pateko šventovės vidun? Išskubėję laukan, rado Svamį stovintį ten pat, 

kur ir buvo, visiškai vieną ir žiūrintį į dangų. Rausvos lūpos nekaltai 

šypsojosi. Apimti pagarbios baimės visi puolė Svamiui prie kojų. 

Kartą Svamis grįžo iš mokyklos namo, numetė Savo mokyklinį 

krepšį ir garsiai paskelbė: „Maja (iliuzija) išsisklaidė. Daugiau nebesu 

jūsų. Manęs laukia Mano sekėjai.“ Namie buvusi Svamio brolienė 

išskubėjo laukan. Jos vos neapakino aura aplink Svamio galvą. Moteris 

užsimerkė, nes švytėjimas buvo nepaprastai stiprus. 

Motina Yšvarama meiliai paprašė Svamio: „Sūnau, jei turi mus 

palikti ir eiti pas Savo sekėjus, prašau pasilikti čia, Putapartyje. Saugok 

visus Savo vaikus ir suteik jiems malonę.“ Svamis maloningai priėmė 

kuklų motinos prašymą. 

Svamis ilgai gyveno pas Karnam Subamą. Subama buvo 

atsidavusi moteris ir mylėjo Svamį visa širdimi. Jos erdviuose namuose 

galėjo apsistoti sekėjai, kurių vis gausėjo. Kartais Subamai pritrūkdavo 

maisto visiems pamaitinti, ir ji prašydavo Svamio pagalbos. 

Svamis įeidavo į virtuvę nešinas dviem kokosais, sudauždavo 

juos vieną į kitą ir jų pienu apšlakstydavo maistą. Akimirksniu maisto 

atsirasdavo tiek, kad pakakdavo visiems ir dar likdavo!  
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Kadangi sekėjų atvykdavo vis daugiau, jie pasiūlė šalia Subamos 

namo pastatyti bhadžanų salę. Kartą atkeliavo šventikas Lakšmaja 

(Laxmaiah) ir jo draugas su žmona. Ta moteris turėjo proto negalią. 

Šventikas, draugą su žmona palikęs prie Čitravatės, atėjo prie Subamos 

namų. Čia susitiko Svamį ir, nežinodamas, kas Jis, kreipėsi: „Girdėjau, 

čia gyvena berniukas, kuris išgydo ligas. Gal galėtum mane pas Jį 

nuvesti, noriu prašyti pagelbėti draugui ir jo sergančiai žmonai?“  

Svamis pakvietė juos vidun, paprašė, kad svečiai nusipraustų ir 

atsisėstų kartu su kitais sekėjais. Tada visiems išdalijo prasadą. Jis 

sukūrė dieviškojo vibhūčio ir įbėrė jo sergančiai moteriai į burną.  

Paskui pjaustė vaisius, kuriuos tie žmonės buvo atnešę Jam 

dovanų, ir davė jiems valgyti. Ligonė tą pačią akimirką pasveiko. 

Pagarbiai nusilenkę Svamiui, laimingi žmonės išvyko namo. 

Karnam Subamos gyvenimas artėjo į pabaigą, ir Svamis skatino 

ją daryti labdaringus darbus.  

Vieną dieną Svamiui išvykus į Bangalorą, Subamos sveikata 

labai pablogėjo. Lūpos, kartojusios Jo šventą vardą, sustingo, bet ji 

nesiliovė galvoti apie mylimą Svamį ir su paskutiniu atodūsiu ištarė 

Svamio vardą. 

Staiga Jis atsirado nežinia iš kur ir meiliai pašaukė: „Subama! 

Subama, praverk burną!“ Subama, jau mirusi, pravėrė lūpas, jos 

virpančios rankos ieškojo Svamio pėdų. 

Svamis meiliai paėmė jos rankas ir Savo dešiniąja ranka į jos 

ištroškusią sielą įliejo šventosios Gangos vandens. Subama, ištikima 

Svamio sekėja, paliko savo mirtingą kūną, žvelgdama į Svamio 

dievišką Lotoso Veidą ir įsiliedama į Jį.  
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Svamis Savo sekėjams pasirodo jų pasirinktu Dievo pavidalu: 

vieniems – kaip  Viešpats Ganeša, kitiems – kaip Viešpats Muruga, 

tretiems – kaip Šri Rama ar Šri Krišna, dar kitiems – kaip Kristus. Taip 

visiems suteikia džiaugsmo. 

Kartą iš Penukondos į Putapartį atvyko teisininkas Krišnamačaris 

(Krishnamachari). Jis turėjo vienintelį tikslą – demaskuoti Svamį, neva 

šarlataną. Pas Svamį jį atvedė Svamio tėvas. Kviesdamas svečią į 

kambarį, Svamis paprašė, kad šis užsimerktų, o įžengęs vėl atsimerktų. 

Teisininkas nustebo išvydęs Širdi Sai Babos samaadhi (kapą) su padėta 

girlianda; šalia stovėjo dvasininkas, rankose laikydamas pudžos 

reikmenis. 

Svamiui paliepus, teisininkas pažvelgė į kitą pusę ir pamatė 

Hanumano šventyklą, nimbamedį, Gurusthaną1 ir kitas švento Širdžio 

miestelio vietoves. Teisininkas buvo uolus Širdi Sai Babos sekėjas! 

Pamatęs Širdi Sai Babos samaadhi, jis puolė prie Svamio Lotoso Pėdų 

ir prašė atleidimo. Užuojautos Įsikūnijimas (Daja Murti) Svamis 

patapšnojo jam per nugarą ir iškart atleido. 

Svamis yra visagalis. Kas tik Jį pašaukia su Meile, nesvarbu, 

kokiu vardu, Jis atsiliepia ir palaimina. 

Taip baigiasi trečiasis knygos  

„Pasakojimas apie Šri Satją Sai, Satją Narajaną“  

skyrius, žadantis visiems sėkmę. Lenkiamės Šri Sai. Ramybė visiems! 

 

 

                                                            
1 Gurusthan reiškia „Guru vieta“. Tai vieta, kurioje Baba praleisdavo daugiausia laiko Širdyje. Taip 
pat ir vieta, kur, pasak Babos, po nimbamedžiu yra Jo guru kapas. Taigi Gurusthanas – viena 
svarbiausių vietų Širdyje (pagal https://www.shrisaibabasansthan.org/new_eng%20template_shirdi/ 
shirdi/gurusthan.html). 
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IV skyrius. Sekėjų prieglobstis 

 Šrimati Sakama (Srimathi Sakamma), labai dora ir pamaldi 

moteris, valdė didžiulę kavos plantaciją. Ji darė daug gerų darbų: 

maitino vargšus, duodavo jiems drabužių ir pan. Už nuopelnus  

Maisoro maharadža Sakamai suteikė titulą Dharma Parajane. 

Vieną rytą, apie devintą valandą, kai Sakama darė rytinę pudžą, 

atėjęs tarnas pranešė, kad atvažiavo keli žmonės ir nori nedelsiant ją 

pamatyti. Išėjusi Sakama pamatė seną automobilį su užrašu „Kailas 

Committee“ („Kailašo komitetas“). Priekyje sėdėjo šešiolikmetis 

vaikinas papurusiais vešliais plaukais, ant galinės elnio oda dengtos 

sėdynės buvo įsitaisęs didingas senis ilga barzda, kūną ir kaktą išsitepęs 

šventaisiais pelenais. 

Sakama pasveikino senolį ir pamaldžiai jį pagarbino, nuplaudama 

jam kojas ir paaukodama gėlių bei vaisių. Vyras paprašė ją tapti Kailašo 

komiteto nare ir sumokėti vieną tūkstantį rupijų. Ji mielai sumokėjo, 

bet pinigai ir čekis buvo jai grąžinti. Senasis vyras pažadėjo ją dar 

aplankyti. Praėjo keleri metai, bet „Kailašo komitetas“ daugiau 

nepasirodė. 

Kartą Sakama lankėsi Bangalore. Viešėdama draugų namuose ji 

labai nustebo, išvydusi tą patį jaunuolį vešlia šukuosena. Jai bežiūrint, 

vaikinas virto seniu, paskui vėl jaunuoliu. Sakama buvo priblokšta. Ji 

priėjo prie vaikino ir paklausė, ar ne jis buvo atvykęs pas ją kaip 

„Kailašo komitetas“.  

Vaikinas atsakė: „Prieš daug metų tu turėjai sumokėti tūkstantį 

rupijų, bet to nepadarei. Todėl turėjau ateiti jų pasiimti.“ Sakamos akys 

pasruvo ašaromis. Ji puolė kniūbsčia prieš Svamį ir pelnė Jo Malonę. 
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Vieną popietę Svamis kalbėdamas su Savo sekėjais staiga sušuko 
„nešáuk, nešáuk!“ ir krito be sąmonės. Maždaug po valandos pakilo ir 
liepė sekėjams išsiųsti tokio turinio telegramą: „Tavo revolveris pas 
Mane. Nesirūpink.“ 

Kažkas patarė Svamiui geriau nerašyti žodžio „revolveris“, nes 
pašto tarnautojams tai gali pasirodyti įtartina. Žodis buvo pakeistas 
„įrankiu“, ir telegrama išsiųsta. Visi stebėjosi ir klausinėjo Svamio apie 
šį netikėtą įvykį. Svamis atsakė, jog netrukus jie viską sužinos. 

Po keturių dienų atėjo laiškas iš Bhopalo, kurį parašė armijos 
karininkas. Tam tikrų aplinkybių slegiamas šis karininkas buvo 
nusprendęs nusišauti. Tikrindamas revolverį, vieną šūvį jis paleido į 
orą. Kai kitame Indijos pakraštyje Svamis sušuko „nešáuk! nešáuk!“, į 
karininko duris kažkas pabeldė. Karininkas skubiai paslėpė revolverį ir 
atidarė duris. Atvyko jo buvęs klasės draugas su žmona ir tarnu. 
Karininkas pakvietė svečius į vidų. Po kelių minučių šie nusprendė 
aplankyti karininko kaimyną, taip pat gerą jų draugą. Svečiams išėjus, 
šeimininkas uždarė duris ir norėjo vėl griebtis revolverio, bet negalėjo 
jo rasti. Vėl pasigirdo beldimas į duris: paštininkas atnešė telegramą: 
„Tavo įrankis pas Mane. Nesirūpink.“ Siuntėjas pasirašė „Baba“. 

Tų, kurie Jį garbina, Svamis nepaliks ir neapleis. Reikia tik 
pašaukti, ir Jis iškart atskubės į pagalbą nešinas Tiesa, Dora, Ramybe 
ir Meile. Šiame pasakojime minimo karininko žmona buvo uoli Svamio 
sekėja.  

Svamio stebuklai (mahima) neapsakomi žodžiais. 

Baigiasi ketvirtasis knygos  
„Pasakojimas apie Šri Satją Sai, Satją Narajaną“  

skyrius, žadantis visiems sėkmę. Lenkiamės Šri Sai. Ramybė visiems! 
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V skyrius. Visad gailestingas Sai 

Kartą Svamis lankėsi vienuose namuose Bangalore. Susirinko 

daugybė žmonių, norinčių gauti Jo daršaną. Kai kurie atsinešė gėlių ir 

vaisių paaukoti Svamiui. Kiti kalbėjo apie Svamio stebuklus ir 

gailestingumą.  

Jų kalbas išgirdo vargšas kurpius. Staiga jam į galvą šovė puiki 

mintis. Jis panoro bent žvilgterėti į Avatarą. Su meile nuskynė sode 

rožę ir lėtai spraudėsi pro minią link vietos, kur sėdėjo Svamis. Kurpius 

į Jį dirstelėjo, o Svamis tuo metu pakėlė žvilgsnį. Jų akys susitiko, ir tą 

pačią akimirką kurpių užliejo nenugalima meilė Svamiui. 

Svamis maloniai pakvietė jį prieiti arčiau. Kurpius prisiartino ir 

įteikė rožę. Gėlę Svamis maloningai priėmė ir paklausė kurpiaus jo 

gimtąja tamilų kalba: „Brangusis, ko tu nori?“ Kurpius nebuvo 

pasiruošęs klausimui. Jis tarė: „Svami, prašau apsilankyti mano 

trobelėje.“ Svamis pažadėjo: „Žinoma, apsilankysiu.“ 

Kurpius apsipylė džiaugsmo ašaromis. Kuo pagarbiausiai jis 

suklupo prie Svamio Lotoso Pėdų. Susijaudinęs užmiršo paklausti, 

kada gi Svamis palaimins jo lūšnelę. Kai Svamis išvyko iš rezidencijos, 

kurpiaus galvoje ėmė kirbėti visi šie klausimai. Dienos bėgo, bet apie 

Viešpaties vizitą kurpiaus trobelėje nebuvo nė ženklo. 

Vieną dieną, kurpiui taisant suplyšusius ir sudilusius sandalus, 

priešais jį kelkraštyje sustojo automobilis. Pamanęs, jog tai – policija, 

kurpius skubiai rinkosi savo daiktus ir rengėsi sprukti. Jis manė, kad 

policininkai jį nuvys šalin. Bet iš automobilio išlipo Svamis ir, liepęs 

nesibaiminti, pakvietė į automobilį. Kurpius buvo taip priblokštas, kad 

nė žodžio negalėjo ištarti. Automobilis pajudėjo. Svamis rodė 

vairuotojui kelią tiesiai į kurpiaus lūšnelę. 
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Kurpius išlipo iš automobilio ir nuskubėjęs vidun paprašė žmonos 

paruošti svečiui vietą atsisėsti, paskui išskubėjo Jo pasitikti. Sielojosi, 

kad namuose nėra nieko, ką galėtų pasiūlyti Viešpačiui. Jautėsi 

pakliuvęs į keblią padėtį ir sielvartaudamas grąžė rankas. 

Tai matydamas Svamis paliepė nesirūpinti. Paaiškino kurpiui, 

kad atėjo duoti, o ne ką nors imti, išskyrus meilę. Pasukęs ranką Svamis 

sukūrė saldumynų ir vaisių, išdalijo juos visiems susirinkusiems. Tada 

dar sukūrė šventojo vibhūčio ir patepė kurpiaus kaktą. 

Prieš išvykdamas Svamis pasakė: „Dabar atsisveikinu. Bet 

nesirūpink. Aš visada su tavimi.“ Sėdo į automobilį ir išvažiavo, 

šeimininkui nespėjus tarti nė žodžio. Paprasto kurpiaus lūšnelę Jis 

pavertė šventove.  

 Kartą Svamiui išvykus į Tričinopolį, apie Jį ėmė sklisti 

melagingos kalbos. Tą vakarą Svamis kalbėjo susirinkusiems ir 

pakvietė ant pakylos visiems pažįstamą elgetaujantį nebylį berniuką. 

Minios akivaizdoje Svamis paklausė berniuko vardo, ir šis garsiai 

atsakė: „Venkatanarajana“. Melagingus gandus skleidę žmonės 

susigėdę nuleido galvas. Svamio stebuklai nesuskaičiuojami. 

Kartą svečiuodamasis Thiruvanamalajuje Svamis sukūrė vaistų 

Amrithanandai ir pagydė jį nuo įsisenėjusios ligos. Kitą kartą Svamis 

Pats operavo dr. Bhagavanthamo sūnų. Jis sukūrė ir instrumentus, 

kuriuos dr. Bhagavanthamas tebeturi. 

Dr. Šankaras (Shankar) yra uolus Svamio sekėjas. Daug kartų 

Svamis „įėjo“ į dr. Šankaro fizinį kūną ir sėkmingai atliko labai 

sudėtingas operacijas. 

Svamis Karunjananda (Karunyananda) Andhra Pradeše buvo 

įkūręs ašramą. Ašramo ligoninėje jis pakabino kelias Svamio 

nuotraukas.  
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Kartą į ašramą pagalbos kreipėsi nėščia moteris. Svamidžis 

paguldė ją į ligoninę. Naktį, palikusios nėščiąją vieną, akušerės išėjo į 

kiną. Vargšei moteriai tuo metu prasidėjo gimdymo skausmai. 

Matydamas ją kenčiančią ir bejėgę, Svamis išėjo iš nuotraukos, 

kabėjusios ant sienos, ir pagelbėjo moteriai saugiai pagimdyti kūdikį. 

Motina Sai net nuprausė naujagimį ir švelniai paguldė šalia, kad 

gimdyvė vaikelį pažindytų.  

Grįžusios akušerės labai stebėjosi: kažkas atliko jų darbą. Kai 

paklausė moters, ši tik parodė į Svamio nuotrauką ir pasakė, kad tai 

Sadhu Matha atėjo jai pagelbėti. Laiminga moteris nežinojo, kad toji 

Sadhu Matha buvo Pats Viešpats Narajana! 

Šri Satja Narajana gimė vėl ir saugo mus visus. Jis visada saugos 

tuos, kurie Juo pasikliauja. Per daugybę gyvenimų pelnyta mūsų geroji 

lemtis leidžia regėti Viešpatį (daršan), Jį liesti (sparšan) ir kalbėtis su 

Juo (sambhašan). 

Svamio esmė yra Meilė. Jis saugo tuos, kurie eina atsidavimo 

(bhakthi) ir doros (dharma) keliu. Vieni Jį vadina Yšvara (Easwara), 

kiti – Maha Višnumi, dar kiti – Tėvu ar Alachu. 

Lygiai taip pat Bhagavanas Šri Satja Sai Baba įgyja įvairius 

Dievo pavidalus, nes visi pavidalai yra Jo ir visi vardai yra Jo. Savo 

sekėjams Jis suteikia Malonę ir pildo jų norus. Jis sako, kad 

žmogiškosios vertybės yra tikrasis mūsų gyvenimas. Jeigu nėra tiesos 

(satja), doros (dharma), ramybės (šanti) ir meilės (prema), 

išsilavinimas nieko vertas. Be tiesos, teisingumo, ramybės ir meilės 

labdara ir aukos neturi vertės. Be tiesos, teisingumo, ramybės ir meilės 

vadinamoji šventa veikla yra beprasmė.  
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Amžinosios žmogiškosios vertybės – satja, dharma, šanti ir 
prema – tai keturios Sanathana Dharmos kolonos. Sanathana 
Bhagavanas primena mums nuolat galvoti apie Dievą ir niekada 
nesiliauti! Išsigelbėti galima vien kartojant Dievo vardą. 

Visiems, kurie atlieka šią pudžą su tikra meile ir atsidavimu, 
Viešpats Šri Satja Sai, Satja Narajana suteiks laimingą ir ramų 
gyvenimą ir panaikins jų rūpesčius bei liūdesį. 

Taip baigiasi knyga  
„Pasakojimas apie Šri Satją Sai, Satją Narajaną“, 

žadanti visiems sėkmę. Lenkiamės Šri Sai. Ramybė visiems! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mylimas Bhagavanas palaimino šią Kathą Prašanti Nilajame  
2002 m. vasario 7 d., ketvirtadienį, per dr. H. S. Bhat ir  

2009 m. spalio 22 d., ketvirtadienį, per Sri M. N. Mohan Kumar. 
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 Sai Gajatri mantra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Om Sai Yšvaraja Vidmahe 

Satja Devaja Dhymahi 

Tan Nah Sarvah Pračodajat 

 
Savo kūnu, protu ir siela atsiduodu Tau. 

 
[Kartokite šią mantrą kasdien.] 
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Sarva Dharma malda 
 

Om Tat Sat Šri Narajana Tu, Purušotama Guru Tu 
Sidha Buda Tu, Skanda Vinajaka 

Savita Pavaka Tu, Savita Pavaka Tu 
Brahma Mazda Tu, Jehova Šakti Tu, Išu Pita Prabhu Tu 

Rudra Višnu Tu, Rama Krišna Tu 
Rahim Tao Tu, Rahim Tao Tu 

Vasudeva Go Višvarūpa Tu, Čidananda Hari Tu 
Advityja Tu, Akala Nirbhaja, 

Atmalinga Šiva Tu, Atmalinga Šiva Tu, 
Atmalinga Šiva Tu 

 
Om, Tu esi Tai, Tu Narajana, Dievas žmogaus pavidalu. 

Tu esi tobulumo Įsikūnijimas ir Tobulas Mokytojas. 
Tu esi nušvitęs Buda, Tu esi Subramanja ir Ganeša; 

Tu esi Saulė – ugnis, Tu esi Brahma – Kūrėjas, Mazda – Didingasis, 
Tu esi Jehova ir Dieviškoji Motina, kuriančioji Energija. 

O Viešpatie! Tu esi Jėzaus Tėvas, 
Tu esi Rudra, Transformuotojas, ir Višnus, Saugotojas; 

Tu esi Rama ir Krišna; Tu esi Rahim, gailestingasis,  
visad duodantis ir besiplečiantis; Tu esi Tao. 

Tu esi Vasudeva, visko Palaikytojas, Visagalis ir visur Esantis; 
Tu esi Hari, iliuzijos Griovėjas, palaiminga Dievybė. 

Tu esi neprilygstamas, anapus laiko ir nebijantis nelaimių, 
Tu esi Šiva, Lingamo Kūrėjas, beformio Absoliuto Simbolis. 
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Arati 
 

Om Džaja Džagadyša Hare 
Svami Satja Sai Hare 

Bhakta Džana Samrakšaka x 2 
Parti Mahešvara 

Om Džaja Džagadyša Hare 
 

Būk pasveikintas, Visatos Valdove, Dieve Satja Sai! 
Tu naikini skausmą, blogį, nelaimes. Tu saugai ir globoji Savo sekėjus. 

Būk pasveikintas, Viešpačių Viešpatie, Parčio Valdove! 

 
Saši Vadana Šri Kara 

Sarva Prana Pate 
Svami Sarva Prana Pate 

Ašritha Kalpa Lathyka x 2 
Apad Bandhava 

Om Džaja Džagadyša Hare 
 

Maloningas ir žavingas lyg Mėnulio pilnatis!  
Palankusis Dieve Sai, Tu esi Gyvybės Jėga, esanti visuose; 

Norus išpildantis Dieviškasis Vijoklis tiems, kurie Tau atsidavė; 
Nelaimėse ir varguose – draugas, globėjas, giminaitis. 

Būk pasveikintas, Visatos Valdove! 

 
Mata Pita Guru Daivamu 

Mari Antaju Nyve 
Svami Mari Antaju Nyve 

Nada Brahma Džagan Natha x 2 
Nagendra Šajana 

Om Džaja Džagadyša Hare 
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O Dieve Sai! Tu esi Motina, Tėvas, Kilnusis Mokytojas,  
Aukščiausioji Dievybė, Tu esi mums viskas.O Visatos Valdove!  

Tu esi Pirminis Garsas. Tu ilsiesi ant gyvatės nugaros.  
Būk pasveikintas, Visatos Valdove! 

 

Omkara Rūpa Odžasvi  
Om Sai Mahadeva  

Satja Sai Mahadeva 
Mangala Arati Anduko x 2 

Mandara Giridhari 
Om Džaja Džagadyša Hare 

 

O Didingasai! O Viešpačių Viešpatie, Viešpatie Sai!  
Tavo pavidalas yra Pranava. Meldžiame Tave,  

priimk palankų ugnies liepsnojimą ir išvaduok nuo neišmanymo. 
Būk pasveikintas, Visatos Valdove, Mandaros kalno Gyventojau,  

Viešpatie Giridhari. 
 

[Paskutinįjį posmą giedokite tris kartus, kaskart vis greičiau.] 
 

Narajana Narajana Om 
Satja Narajana Narajana Narajana Om 

Narajana Narajana Om 
Satja Narajana Narajana Om x 2 

Om Džei Sadguru Deva 
 

Kartokite Dievo Satjos Sai Narajanos vardą, Kurio pavidalas yra Om. 
Būk pasveikintas, Kilnusis Mokytojau, Aukščiausiasis Dieve Satja Sai! 

 

Om Šanti Šanti Šantihi 
 

Om Ramybė, Ramybė, Ramybė. 
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Samasta Loka 
 

Samasta Loka Sukhino Bhavantu x 3 
Om Šanti Šanti Šantihi 

 

Tegu visos būtybės visuose pasauliuose būna laimingos ir ramios! 
Om Ramybė, Ramybė, Ramybė. 

 
 

Džei Bolo Bhagavan Šri Satja Sai Baba Dži Ki Džei! 
 

Šlovė Bhagavanui Šri Satjai Sai Babai! Šlovė! 

 

Vibhūčio mantra 
 

Paramam Pavitram Baba Vibhūtim 
Paramam Vičitram Lyla Vibhūtim 

Paramartha Yštartha Mokša Pradanam 
Baba Vibhūtim Idam Ašrajami 

Om Šanti Šanti Šantihi 
 

Mano prieglobstis – švenčiausias Viešpaties Šri Satjos Sai vibhūtis, 
nuostabus vibhūtis, teikiantis išsilaisvinimą –  

šventą būseną, kurią trokštu pasiekti. 
Om Ramybė, Ramybė, Ramybė. 
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Ko turėčiau Tavęs prašyti? 

Mano Viešpatie Sai, neturiu ko Tavęs prašyti. 
Esu palaimintas viskuo, ko tik galima norėti ir prašyti. 

Turiu protą galvoti. Tai Tavo Šlovė! 
Turiu akis matyti. Ir ausis girdėti. Visa tai – Tavo šlovė! 

Prieš save turiu pasaulį, tokį platų ir margą, – 
Jo pakanka save išreikšti. Vėlgi – tai Tavo šlovė! 

Galiu padaryti, galiu ir perdaryti. 
Visos šios galimybės – tai Tavo Šlovė! 

Visada galiu Tau šitaip pasimelsti. 
Šis gebėjimas Tave branginti taip pat yra Tavo Šlovė! 

Iš Tavęs aš nieko neprašau, nes suteikei man viską. 
Viduje ir išorėje Tavo buvimas 

Yra tai, ko negaliu netekti. 
Ir nenoriu netekti. Tegu liejasi Tavo Malonė  

Ne dėl to, kad ką naujo įgyčiau, bet kad įžvelgčiau Tavo Šlovę! 
Ką pasieksiu, ką pajėgsiu, – visur  

Leisk įžvelgti Tavąją Šlovę! 

Sai Ram 

 

 

 

Copyright (English) 2002. Prasanthi Jyoti. 
Translated into LITHUANIAN by Rasa Mankute 

Edited by Danguole Andrijauskaite and Vilija Vitkuniene 
Website: http://www.sathyasaikatha.com 

Email: prasanthijyoti@gmail.com 
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