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Przewodnik do 
Śri Sathya Sai, Sathya Narayana Katha 

1. Usiądź w swym pokoju do modlitwy/medytacji. 
2. Zapal lampkę lub świeczkę. 
3. Zapal kadzidełko. 
4. Połóż przed ołtarzykiem prasadam (wibhuti, owoce lub słodycze). 
5. Rozpocznij modlitwę indywidualnie bądź w grupie.  

Przebieg modlitwy 
1. Zaintonuj trzy razy Om. 
2. Odmów modlitwę do Ganeszy. 
3. Odmów modlitwę do Guru. 
4. Czytaj boską Śri Sathya Sai, Sathya Narayana Kathę 

rozdział 1 do 5.  
5. Zaśpiewaj trzy razy mantrę Sai Gajatri. 
6. Zaśpiewaj dwa lub trzy bhadżany rozpoczynając od  

bhadżanu do Ganeszy. 
7. Zaśpiewaj modlitwę Sarwa Dharma. 
8. Wykonaj Arati. 
9. Zaśpiewaj trzy razy modlitwę Samasta Loka. 
10. Śpiewając mantrę Wibhuti weź je i rozdaj uczestnikom. 

Uwaga: Jeśli nie możesz wypełnić powyższych zaleceń, to czytaj  
Śri Sathya Sai, Sathya Narayana Kathę, rozdział 1 do 5. 

Tę boską opowieść można czytać przy pełni księżyca,  
we czwartki, ale również w każdym innym dniu. 

Ktokolwiek z pełną wiarą i oddaniem czyta lub słucha tej 
opowieści, doświadczy łaski i błogosławieństwa,  

a jego modlitwy zostaną wysłuchane. 
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Modlitwa do Ganeszy 
 

Wakra Tunda Maha Kaja 
Surja Koti Sama Prabha 

Nirwighnam Kuru Mej Dewa 
Sarwa Karjeszu Sarwada 

 

Panie z zakrzywioną trąbą i o mocnym ciele, 
którego blask równy jest blaskowi milionów słońc, 

modlę się do Ciebie i proszę, na zawsze usuń przeszkody 
stojące na drodze moich dobrych czynów. 

 

 

Modlitwa do Guru 
 

Gurur Brahma Gurur Wisznu 
Gurur Dewo Maheśwarah 

Guruh Sakszat Para Brahma 
Tasmaj Śri Gurawej Namah 

 

Chwała najszlachetniejszemu nauczycielowi, 
który jest Brahmą, Wisznu i Maheśwarą. 

Guru to w istocie najwyższy brahman. 
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Rozdział 1: Przyjście na świat i boskie dzieciństwo 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba urodził się na południu Indii w 

stanie Andhra Pradesh, w małej wiosce - Puttaparthi. Jego ojciec 

nazywał się Śri Pedda Wenkappa Radżu (Pedda Venkappa Raju), a 

matka miała na imię Iśwaramma (Eaśwaramma). 

Iśwaramma była niezwykle pobożną kobietą, zawsze odprawiała 

takie czy inne rytuały, by zadowolić Boga. Pan Narayana, wzruszony 

jej szczerą miłością, postanowił narodzić się po raz kolejny, by 

ponownie odegrać boski dramat. Zatem wybrał drogą Mu Iśwarammę 

jako swoją matkę i Peddę Wenkappa Radżu jako ojca. 

Wierzymy słowom Iśwarammy, która opowiedziała, że gdy 

nabierała wodę ze studni, schodzące z nieba promienie niebieskiego 

światła wniknęły do jej łona. Iśwaramma zemdlała i upadła na ziemię. 

Tymczasem przed tym zdarzeniem teściowa w sekrecie uprzedziła 

Iśwarammę, że jeśli niebawem spotka ją coś niezwykłego, nie powinna 

się bać, ponieważ będzie to wolą Boga. Zatem Bhagawan nie urodził 

się w wyniku poczęcia, ale w rezultacie zstąpienia. Na kilka dni przed 

mahasamadhi (odejściem) Iśwarammy, Bhagawan osobiście poprosił 

ją, by opowiedziała o tym zdarzeniu przy studni. 

Ciąża Iśwarammy rozwijała się, a gdy kończył się dziewiąty 

miesiąc, instrumenty muzyczne w domu same zaczęły grać boską 

melodię. Bębny bębniły, struny winy drgały, cymbały brzęczały - 

wszystkich domowników obudziła boska melodia i niezwykły aromat. 

Wreszcie nastąpił świt 23 listopada 1926 roku. Był to 

poniedziałek, dzień Pana Śiwy. Był to rok obfitości i miesiąc świateł. 

Teściowa Iśwarammy właśnie skończyła pudżę do Sathya Narayany i 

podała synowej boski prasadam. Gdy tylko Iśwaramma zjadła 

prasadam, Sai Narayana przyszedł na świat. Dziecko było nadzwyczaj 

urokliwe. Nadano mu imię Sathya Narayana.  
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Pewnego dnia, gdy mały Sathya spał w swej kołysce, kobiety 
siedzące przy nim z wielkim zdziwieniem zauważyły, że w pościeli 
dziecka coś się rusza. Gdy uniosły małego Sathyę, z pościeli wysunął 
się wąż. Niezwykłe! Pan Adisesza, z tęsknoty za swoim Panem zszedł 
z wajkunty (nieba), by dotrzymać Mu towarzystwa! 

Sathya Narayana, już jako kilkuletnie dziecko, nigdy nie tknął 
niewegetariańskiego pożywienia ani też nie odwiedzał domów, gdzie 
takie jedzenie było przyrządzane. W pobliżu mieszkała Karnam 
Subbamma, bardzo dobra i pobożna kobieta, która uwielbiała małego 
Sathyę, a on większość czasu spędzał w jej domu. Również i przy tym 
boskim wcieleniu musiała być obecna Jaśoda! 

Żaden z odwiedzających dom rodziców Sathyi żebrak nie mógł 
odejść z pustymi rękami. Sathya uważał, że ubogich należy hojnie 
obdarować. Często oddawał im własny posiłek, co irytowało matkę i 
siostry. Zdarzało się, że gdy wołały go na obiad, Sathya podsuwał im 
do powąchania swoją małą rączkę, która pachniała pysznym 
jedzeniem. Na pytanie, skąd miał posiłek, Sathya odpowiadał: 
„Nakarmił mnie pewien staruszek”. 

Już jako dziecko Sathya przejawiał swą prawdziwą naturę -  
miłość. Nie mógł patrzeć na smutek swych przyjaciół. Materializował 
owoce, słodycze, ołówki, by sprawić im przyjemność. Dla małych 
dzieci robił domki dla lalek, umieszczał w nich obrazki Boga i uczył 
dzieci śpiewać bhadżany. 

Po ukończeniu szkoły podstawowej Sathya rozpoczął naukę w 
gimnazjum w wiosce Bukkapatnam. Również tam szybko stał się 
popularny wśród szkolnych kolegów. 

Jeden z tamtejszych nauczycieli, Mehaboob Khan uwielbiał 
małego Sathyę. Zdarzyło się, że inny nauczyciel ukarał Sathyę za to, że 
nie zapisywał w zeszycie notatek z lekcji. Ego tego nauczyciela zostało 
urażone.  
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Za karę kazał Sathyi stać na ławce. Gdy zadźwięczał dzwonek 
oznajmiający koniec lekcji, nauczyciel nie mógł oderwać się od 
krzesła, na którym siedział! Sathya nadał stał na ławce, gdy do klasy 
wszedł Mehaboob Khan.  

Podszedł do nauczyciela i poprosił o ustąpienie mu miejsca. 
Zawstydzony nauczyciel niemal ze łzami w oczach powiedział: 
„Kolego, to krzesło przykleiło się do mnie”. Pan Khan spojrzał na 
klasę. Gdy uczniowie usłyszeli skargę nauczyciela, zaczęli chichotać.  

Wówczas Khan ze zdziwieniem zauważył, że jego drogi Sathya, 
ukarany, stoi na ławce. Poprosił kolegę, by pozwolił Sathyi zejść 
wyjaśnił mu, że dopiero wówczas będzie mógł odkleić się od krzesła. 
Nauczyciel poczuł się wystarczająco upokorzony i zawstydzony. 
Pozwolił Sathyi zejść, a wówczas krzesło uwolniło go. W taki oto 
sposób Sathya zaczął przejawiać swą boską naturę. 

Pewnego dnia wiejskiemu woźnicy zginął koń. Szukał go 
wszędzie, niestety na próżno. Ktoś mu powiedział, że w pobliskiej 
szkole uczy się Boski Chłopiec, który na pewno będzie wiedział, gdzie 
znajduje się koń. Podobnie jak Shirdi Baba, Sathya grzecznie 
przywołał woźnicę i powiedział mu, że jego koń pasie się właśnie po 
drugiej stronie wsi w gaju mangowców. Ku swej radości woźnica 
znalazł zwierzę w miejscu, które wskazał Sathya. Od tego dnia wszyscy 
powożący modlili się, by Sathya zechciał przejechać się ich powozem, 
licząc, że w ten sposób zdobędą boskie błogosławieństwo i zapewnią 
sobie pomyślność w biznesie. 

Tak oto kończy się pierwszy rozdział przynoszącej wszelką 
pomyślność Śri Sathya Sai, Sathya Narayana Kathy.  
Pokłońmy się Śri Sai. Niech wszyscy żyją w pokoju! 
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Rozdział 2: Początek misji Sai Baby 

08 marca 1940 roku Sai nagle głośno krzyknął, stracił 
przytomność i upadł. Otaczający go ludzie byli przekonani, że ukąsił 
go skorpion. Jednak w rzeczywistości Swami opuścił ciało, by ratować 
życie swego wielbiciela. Nikt o tym nie wiedział, gdyż w ich obecności 
zdarzyło się to po raz pierwszy. Zatem wszyscy szukali skorpiona, ale 
jak mieliby go znaleźć, skoro to nie skorpion był powodem zaistniałej 
sytuacji? 

Po pewnym czasie Sathya otworzył oczy i był spokojny jak 
przedtem. Następnego dnia ponownie stracił przytomność i upadł. Po 
odzyskaniu świadomości powiedział, że czczona w wiosce bogini 
Mutjalamma była niezadowolona, ktoś zatem musiał pójść do świątyni, 
rozbić kokosa i zapalić kamforę. 

Podczas gdy w świątyni leżał rozbity kokos, Sathya, który w tym 
czasie był w domu, oświadczył, że rozpadł się on na trzy części. Była 
to prawda! Ludzie nie rozumiejąc, co się stało przypuszczali, że Sathyę 
opanowały duchy. Niektórzy zaczęli nawet podawać mu różne leki i 
zioła. Inni sądzili, że oszalał i posłali po jego rodziców. 

Rodzice przybyli natychmiast. Doznali szoku na widok swego 
ukochanego syna w takim stanie. Nie mieli pojęcia, co robić. Zabrali 
go do egzorcysty, który stosował okrutne metody. Ostrym nożem 
naciął on skórę na głowie Sathyi, wcisnął w ranę sok z cytryny i 
posypał piekącym proszkiem. Słodka twarz Sathyi zmieniła swoje 
proporcje, a jego oczy spuchły. 

Widząc co się dzieje, matka i siostra Sathyi poczuły się 
zrozpaczone i bezsilne, gdyż same przyprowadziły go do okrutnego 
egzorcysty. Sathya dostrzegł ich troskę, przywołał siostrę i powiedział, 
że w pobliżu rośnie pewne zioło. Polecił, by wycisnęła z tej rośliny sok 
i wkropliła mu do oczu.  
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Matka i siostry poprosiły egzorcystę, by pozwolił im zabrać 

Sathyę i obiecały, że przyprowadzą go, gdy tylko poczuje się lepiej. 

Egzorcysta przystał na to, jednak bardzo niechętnie. Zgodnie z sugestią 

Sathyi zastosowanie wyciągu z ziół sprawiło, że po chwili jego oczy 

nabrały swego normalnego wyglądu i blasku. 

Podczas kolejnych dni, Sathya rozpoczął objaśniać filozofię 

wedyjską miejscowej ludności. Zaczął także opowiadać o świętym, 

który miał na imię Sai Baba. Jego ojciec, Pedda Wenkappa Radżu miał 

już tego dosyć.  

Pewnego dnia podszedł do Sathyi z kijem z zamiarem 

wypędzenia z niego diabła.  Zawołał: „Kim ty jesteś? Powiedz mi 

prawdę!”. Sathya spokojnie, z miłością i szacunkiem odpowiedział: 

„Jestem Sai Baba. Utrzymujcie swoje domy i umysły w czystości. 

Zostanę ich mieszkańcem na zawsze”. 

Wenkappa Radżu osłupiał, a kij wypadł mu z ręki. „Jeśli jesteś 

Sai Babą, udowodnij to” - powiedział. Sathya wziął do rąk płatki 

jaśminu i rozrzucił je na ziemi, a one ułożyły się w słowa Sai Baba w 

języku telugu. 

Od tego dnia mieszkańcy wioski i okolic nazywali Sathyę Sai 

Babą. Zaczęli z wielkim oddaniem modlić się do niego i w każdy 

czwartek ofiarowywać mu specjalne pudże. 

Tak oto kończy się drugi rozdział przynoszącej wszelką  

pomyślność Śri Sathya Sai, Sathya Narayana Kathy.  

Pokłońmy się Śri Sai. Niech wszyscy żyją w pokoju! 
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Rozdział 3:  Boskie cuda małego Sai 

Gdy Sathya podrósł, ludzie we wsi zaczęli zauważać jego 
niezwykle moce. Z szacunku zwracali się do niego Swami. 

Pewnego dnia Swami wraz z rodziną postanowili odwiedzić 
świątynię Sri Virupaksha w Hampi. Gdy tam przybyli, Swami nie 
wszedł z nimi do środka, lecz pozostał przed wejściem. Jednak podczas 
pudży wszystkich zaskoczył widok Swamiego stojącego w świątyni na 
miejscu lingamu.  

Przed chwilą zostawili go przed wejściem, jak zatem mógł tak 
szybko znaleźć się w centralnym punkcie świątyni? Wybiegli na 
zewnątrz i zobaczyli Swamiego - stał w tym samym miejscu i z 
niewinnym uśmiechem na ustach patrzył w niebo. Zdumieni ludzie z 
wielką czcią padli do jego stóp. 

Pewnego dnia Swami wrócił ze szkoły do domu, rzucił w kąt 
szkolną torbę i głośno oznajmił: „Koniec maji (złudzenia). Nie należę 
już do was. Czekają na mnie moi wielbiciele”. Bratowa wybiegła za 
nim z domu, ale oślepił ją blask aury otaczającej głowę Swamiego. 
Zamknęła oczy, gdyż nie mogła znieść jasności tego światła. 

Iśwaramma czule poprosiła Swamiego: „Synu, jeśli już musisz 
nas opuścić dla swoich wielbicieli, to zostań tutaj, w Puttaparthi, i stąd 
obdarzaj łaską wszystkie swoje dzieci”. Swami w swej łaskawości 
zgodził się spełnić pokorną prośbą matki. 

Przez długi okres Swami mieszkał u Karnam Subbammy. Jej dom 
był duży i z łatwością mieścił coraz to większą liczbę odwiedzających 
go wielbicieli. Sama Subbamma była gorliwą wielbicielką i kochała 
Swamiego całym sercem. Wkrótce wielbiciele zaczęli napływać ze 
wszystkich okolic. 

Niekiedy nie wystarczało poczęstunku dla wszystkich 
przybyłych.  
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Subbamma zwracała się wtedy do Swamiego o pomoc, a On 
wstępował do kuchni, rozbijał o siebie dwa kokosy i przygotowane 
pożywienie polewał wodą kokosową. Wówczas poczęstunku 
wystarczało dla wszystkich zebranych, a często pożywienie nawet 
zostawało.  

Wielbiciele, którzy przybywali coraz liczniej, zaoferowali 
wybudowanie holu bhadżanowego obok domu Subbammy. Pewnego 
razu, gdy Swami był u Subbammy, do wsi przyjechał kapłan Laxmaiah 
wraz ze swym przyjacielem i jego psychicznie chorą żoną. Pozostawił 
ich na brzegu rzeki Chitravathi.  

Sam udał się do Subbammy, gdzie spotkał Swamiego, ale nie znał 
go, więc zapytał: „Mam nadzieję, że to tutaj przebywa chłopiec, który 
leczy. Czy mógłbyś zaprowadzić mnie do niego, ponieważ 
przywiozłem przyjaciela z jego psychicznie chorą żoną?”. 

Swami powiedział mu, by przyprowadził tę parę. Polecił, też aby 
wzięli kąpiel i usiedli wraz z innymi wielbicielami. Następnie rozdał 
wszystkim prasadam, a potem zmaterializował wibhuti i włożył 
szczyptę w usta chorej kobiety. 

Później pokroił owoce, które para ta przywiozła w darze, i 
poczęstował ich nimi. Wszyscy obecni zobaczyli na własne oczy, że w 
jednej chwili ta kobieta została uleczona. Oddając hołd Swamiemu 
małżonkowie szczęśliwie odjechali do domu.  

Gdy życie Subbammy dobiegało końca, Swami okazał jej wiele 
łask. Pewnego dnia, gdy był w Bangalore, zdrowie Subbammy 
raptownie się pogorszyło. Jednak mimo to nieustannie myślała o swym 
ukochanym Swamim powtarzając Jego imię. W pewnym momencie jej 
oddech zatrzymał się. I tak Subbamma odeszła z imieniem Swamiego 
na ustach.  

Nagle Swami pojawił się nie wiedzieć skąd. Przemówił do niej 
ciepłym głosem: „Subbamma, Subbamma, otwórz usta!”. Subbamma, 
która fizycznie już nie żyła, otworzyła usta, a jej trzęsące się ręce 
szukały Jego lotosowych stóp. 
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Swami z miłością ujął jej ręce w swoje dłonie i prawą ręką wlał 
przez jej usta świętą wodę Gangesu do jej spragnionej duszy. 
Subbamma, szczera wielbicielka Swamiego, opuściła ciało patrząc na 
jego boskie lotosowe stopy i połączyła się z nim na zawsze. 

Wedle życzeń wielbicieli, Swami pojawiał się im w postaci 
wielbionego przez nich bóstwa. Niektórym jako Pan Ganesza, innym 
jako Pan Muruga, niekiedy jako Śri Rama lub Śri Kriszna, a jeszcze 
innym jako Jezus – w ten sposób zadawalał wszystkich. 

Pewnego razu prawnik Krishnamachari z Penukondy przybył do 
Puttaparthi, by zdemaskować Swamiego jako szarlatana. Przywiózł go 
tu jego ojciec. Swami polecił prawnikowi zamknąć oczy i poprowadził 
go do swego pokoju. Tam poprosił, by otworzył oczy. Z wielkim 
zdziwieniem prawnik ujrzał samadhi Shirdi Sai Baby ozdobione 
girlandami kwiatów oraz kapłana odprawiającego pudżę. 

Potem Swami poprosił prawnika, by spojrzał w drugą stronę. 
Wówczas ukazała mu się świątynia Hanumana, drzewo neem, 
Gurusthan i inne części świętego miasta Shirdi. Prawnik ten był 
gorącym wielbicielem Shirdi Baby. Gdy zatem otrzymał darszan 
samadhi Shirdi Baby, padł do stóp Swamiego błagając o wybaczenie. 
Swami, jako dajamurti - ucieleśnienie współczucia, klepnął go tylko po 
plecach w geście przebaczenia. 

Swami jest wszechmocny. Jakimkolwiek imieniem przywołujesz 
Go z miłością, zawsze odpowiada i błogosławi. 

Tak oto kończy się trzeci rozdział przynoszącej wszelką  
pomyślność Śri Sathya Sai, Sathya Narayana Kathy.  
Pokłońmy się Śri Sai. Niech wszyscy żyją w pokoju! 
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Rozdział 4: Ochrona wielbicieli 

 Pani Srimathi Sakamma była właścicielką wielkiej plantacji 
kawy. Jako dobra i sattwiczna (uczciwa) osoba wykonywała 
działalność charytatywną - karmiła biednych, ofiarowała im odzież, itd. 
Doceniając jej wielkoduszność maharadża z Mysore nadał jej tytuł 
Dharma Parajane (oddana dharmie). 

Pewnego ranka około godziny dziewiątej, gdy odprawiała 
poranną pudżę, służący poinformował ją, że przybyła grupa ludzi, 
którzy chcą się z nią natychmiast spotkać. Sakamma wyszła przed dom, 
gdzie stał samochód z napisem Komitet Kajlasy. Z przodu siedział 
młody, może szesnastoletni chłopak z burzą rozwianych włosów, a z 
tyłu na skórze jelenia spoczywał majestatycznie starszy mężczyzna z 
długa brodą, którego ciało i czoło posypane było popiołem. 

Sakamma powitała starca z czcią i oddaniem, obmyła mu stopy i 
ofiarowała owoce oraz kwiaty. Starzec poprosił ją, by została 
członkiem Komitetu Kajlasy i wpłaciła na rzecz komitetu tysiąc rupii. 
Kobieta uczyniła to z radością, jednak zarówno pieniądze jak i 
pokwitowanie zostało jej wręczone z powrotem, a starzec obiecał, że 
wkrótce ją znów odwiedzi. Mijały lata, jednak nikt z Komitetu Kajlasy 
nie pojawiał się. 

Pewnego dnia Sakamma udała się do Bangalore, by odwiedzić 
przyjaciół. Nagle na ulicy zobaczyła chłopca z tą samą czupryną 
włosów. Gdy zaczęła mu się przyglądać, chłopak zmieniał się na jej 
oczach w starca, a potem z powrotem w chłopca. Sakamma nie mogła 
uwierzyć własnym oczom. Podeszła bliżej do chłopca i zapytała: „Czy 
to nie ty byłeś kiedyś pod moim domem jako przedstawiciel Komitetu 
Kajlasy?” 

Chłopiec odpowiedział: „Wiele lat temu chciałaś ofiarować 
tysiąc rupii, ale faktycznie ich nie zapłaciłaś. Teraz przyszedłem, by je 
odebrać.” Oczy Sakammy zalały się łzami. Skłoniła się do stóp 
Swamiego i otrzymała jego błogosławieństwo.  

Innym razem podczas rozmowy z wielbicielami Swami zaczął 
nagle krzyczeć: „Nie strzelaj! Nie strzelaj!”, po czym stracił 
przytomność i upadł.  
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Po godzinie wrócił do świadomości i poprosił wielbicieli, by wysłali 
telegram o treści: „Twój rewolwer jest u mnie. Nie martw się!”. 

Ktoś zwrócił uwagę, by nie używać słowa rewolwer, gdyż może 
to wywołać sprzeciw urzędników poczty. Słowo rewolwer zastąpiono 
więc słowem instrument i wysłano telegram. Wszyscy byli bardzo 
zaciekawieni i wypytywali Swamiego o znaczenie tego zdarzenia. 
Swami obiecał, że wkrótce się dowiedzą. 

Cztery dni później nadszedł list z miejscowości Bhopal od 
pewnego oficera. Z powodu wielu kłopotów oficer załamał się i chciał 
odebrać sobie życie. Najpierw wystrzelił jeden nabój, by sprawdzić 
broń. W tym samym czasie, w innej części Indii, Swami zawołał: „Nie 
strzelaj! Nie strzelaj!”. 

W tej właśnie chwili rozległo się pukanie do drzwi pokoju 
oficera. Szybko ukrył on rewolwer i otworzył drzwi. W drzwiach stał 
jego szkolny kolega, który wraz z żoną i służącym przybył w 
odwiedziny. Gospodarz zaprosił gości do środka. Po kilku minutach 
goście zdecydowali odwiedzić jego sąsiada, który był także ich dobrym 
znajomym. Gdy tylko oficer zamknął za nimi drzwi, poszedł po 
rewolwer, który wcześniej ukrył, jednak nie mógł go znaleźć. W tym 
momencie usłyszał kolejne pukanie do drzwi. Tym razem był to 
listonosz, który wręczył mu telegram o następującej treści: „Twój 
instrument jest u mnie. Nie martw się! Nadawca: Baba”. 

Nasz ukochany Swami nigdy nie opuści i nie zawiedzie swego 
wielbiciela. Trzeba tylko zawołać, a Swami natychmiast przybędzie na 
pomoc ze swymi „czterema ramionami” prawdy, prawości, pokoju i 
miłości. Jego cudów nie da się opisać słowami. W tym przypadku 
gorącą wielbicielką Baby była żona oficera.  

Tak oto kończy się czwarty rozdział przynoszącej wszelką 
pomyślność Śri Sathya Sai, Sathya Narayana Kathy.  
Pokłońmy się Śri Sai. Niech wszyscy żyją w pokoju! 
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Rozdział 5: Wiecznie miłościwy Swami 

Któregoś dnia Swami odwiedził pewien dom w Bangalore. Wiele 

osób zebrało się tam, by otrzymać jego darszan. Niektórzy przynieśli 

kwiaty i owoce. Inni dyskutowali o jego miłosierdziu i cudach.  

Biedny szewc podsłuchiwał ich rozmowy. Nagle w jego głowie 

zrodził się piękny pomysł. Zapragnął choćby na chwilę zwrócić na 

siebie uwagę awatara. Z miłością zerwał różę z ogrodu i zaczął 

przeciskać się przez tłum w kierunku Baby. W chwili, gdy zbliżał się 

do Swamiego, Swami spojrzał w jego stronę. Ich oczy spotkały się i 

nagle szewca ogarnęło niezwykłe uczucie miłości.  

Swami czule przywołał go bliżej. Szewc podszedł i ofiarował 

Swamiemu różę. Baba przyjął ją i zapytał w języku tamilskim -

ojczystym języku szewca: „Mój drogi, czego byś chciał?”. Mężczyzna 

nie był przygotowany na takie pytanie i spontanicznie odpowiedział: 

„Swami, proszę, odwiedź mą chatę”. Swami odpowiedział: „Z 

pewnością cię odwiedzę!”. 

Łzy szczęścia popłynęły z oczu szewca. Z wdzięcznością padł do 

lotosowych stóp Sai Baby. Z przejęcia zapomniał zapytać, kiedy 

Swami zaszczyci go swą łaską. To pytanie pojawiło się w jego głowie, 

gdy Swami już odjechał. Dni mijały i nic nie wskazywało na to, że 

Swami odwiedzi dom szewca. 

Pewnego dnia, gdy naprawiał stary pozrywany sandał, zatrzymał 

się przy nim samochód. Rzemieślnik sądził, że to policja, więc szybko 

spakował swoje narzędzia i był gotów do ucieczki, gdyby policjant 

chciał go przepędzić. Tymczasem z samochodu wysiadł Swami, 

powiedział mu, by się nie obawiał i zaprosił do samochodu. Z wrażenia 

szewc nie był w stanie wyksztusić słowa. Samochód ruszył, a Swami 

podał kierowcy dokładny adres chaty szewca. 
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Gdy tam dotarli, szewc wyskoczył z auta i pobiegł do domu. 
Powiedział żonie, by wyciągnęła materac i wybiegł witać gościa. 
Swami usiadł na materacu. Szewc zorientował się, że w domu nie ma 
niczego, czym mógłby Swamiego ugościć. Poczuł się niezręcznie i 
zaczął nerwowo zaciskać ręce.  

Widząc to Swami uspokoił go i wyjaśnił, że przybył, by go 
obdarować, a nie by coś otrzymać, poza jego miłością. Następnie 
zakręcił ręką i zmaterializował owoce oraz słodycze, którymi 
poczęstował szewca i wszystkich zebranych. Potem zmaterializował 
wibhuti i posypał nim czoło szewca. 

Przed odjazdem Swami powiedział: „Muszę już iść, ale nie martw 
się, zawsze jestem z tobą”. Zanim szewc zdążył coś powiedzieć, Swami 
wsiadł do samochodu i odjechał. Swą wizytą przemienił chatę prostego 
szewca w świątynię.  

Pewnego dnia Swami udał się do Trichinopoly. Wówczas 
niektórzy ludzie zaczęli rozpowiadać fałszywe informacje o Swamim. 
Tego wieczoru, gdy Swami przemawiał do zebranych, przywołał do 
siebie żebraka - głuchego chłopca, którego wszyscy znali. Poprosił go, 
by stanął na scenie, po czym głośno zapytał go o imię. Chłopiec, który 
od urodzenia nie słyszał, teraz głośno odpowiedział: „Mam na imię 
Venkatanarayana”. Osoby, które źle mówiły o Swamim, ze wstydu 
pospuszczały głowy. Chwała Swamiego nie zna granic. 

W Thiruvannamalai Swami zmaterializował lekarstwo dla 
Swamiego Amrithanandy i wyleczył go z pewnej ciężkiej choroby. 
Innym razem sam zoperował syna doktora Bhagavanthama, przy czym 
zmaterializował sobie narzędzia do tej operacji, które do dziś są w 
posiadaniu doktora. 

Dr Shankar to również oddany wielbiciel Swamiego. Wiele razy 
Swami przenikał jego ciało i wykonywał za doktora niezwykle 
skomplikowane operacje.  
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Swami Karunyananda miał swój aszram w stanie Andhra 
Pradesh. Powiesił zdjęcia Sai Baby w aszramowym szpitalu. Pewnego 
razu przybyła tam kobieta w ciąży z prośbą o pomoc. Swamidżi 
umieścił ją w szpitalu. Którejś nocy pielęgniarki zostawiły pacjentkę 
samą i wyszły do kina. Właśnie wtedy biedna kobieta zaczęła 
odczuwać bóle porodowe. Widząc jej cierpienie i bezsilność Swami 
wyszedł z obrazu wiszącego na ścianie. Pomógł jej szczęśliwie urodzić, 
a nawet - jako Matka Sai, obmył dzieciątko i ułożył obok kobiety, by 
je nakarmiła. 

Gdy pielęgniarki wróciły, nie mogły się nadziwić, że ktoś 
wykonał ich pracę. Gdy zapytały kobietę, kto jej pomógł, ta wskazała 
na portret Swamiego i powiedziała: „Sadu Mata wyszła z obrazu i 
pomogła mi”. Nie wiedziała, że Sadu Mata to sam Bóg Narayana we 
własnej osobie! 

Śri Sathya Narayana urodził się raz jeszcze, by nas chronić. 
Zawsze będzie dbał o każdego, kto mu ufa. To, że mogliśmy 
doświadczać jego boskiego darszanu, sparszanu i sambhaszanu, jest 
naszym wyjątkowym szczęściem, na które zapracowaliśmy w ciągu 
wielu, wielu wcieleń. 

Naturą Swamiego jest miłość. Chroni on tych, którzy podążają 
drogą bhakti (oddania) i dharmy (prawości). Jedni nazywają go Iśwarą, 
inni Maha Wisznu, dla niektórych jest Ojcem, a dla innych Allahem. 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba może przyjąć każdą boską formę, 
wszystkie formy i imiona Boga są jego. Obdarza wszystkich wielbicieli 
swą łaską i spełnia ich życzenia. Naucza, że wartości ludzkie to esencja 
naszego życia. Bez satji (prawdy), dharmy (prawości), śanti (pokoju) i 
premy (miłości) edukacja pozbawiona jest swej istoty. Bez satji, śanti, 
dharmy i premy wszelka działalność charytatywna i pomoc finansowa 
nie mają prawdziwej wartości. Bez satji, śanti, dharmy i premy tak 
zwane praktyki duchowe są bezskuteczne.  
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Te odwieczne wartości ludzkie - satja, śanti, dharma i prema to 
cztery kolumny, na który stoi sanathana dharma (odwieczna religia, 
odwieczna droga prawości). Sanathana Bhagawan przypomina nam, 
byśmy zawsze, nieustannie myśleli o Bogu. Już samo imię Boga może 
zapewnić wyzwolenie. 

Każdemu, kto z prawdziwą miłością i oddaniem wypełnia tę 
pudżę, Pan Śri Sathya Sai Narayana zapewni spokojne, szczęśliwe 
życie i usunie wszelkie problemy i zmartwienia. 

Tak oto kończy się przynosząca wszelką  
pomyślność Śri Sathya Sai, Sathya Narayana Kathy.  
Pokłońmy się Śri Sai. Niech wszyscy żyją w pokoju! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ukochany Bhagawan pobłogosławił tę opowieść w Prasanthi Nilayam 

panu dr H.S. Bhatowi we czwartek, 7 lutego 2002 roku,  
oraz ponownie panu Sri M.N. Mohanowi Kumarowi  

we czwartek, 22 października 2009 roku.  
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Mantra Sai Gajatri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om Saiśwaraja Widmahe 

Satja Dewaja Dhimahi 

Tan Nah Sarwah Praćodajat 
 

Obyśmy w Panu Sai rozpoznali wcielenie Najwyższej Boskości. 
Oby Pan Sai obdarzył nas intelektem i duchową mądrością;  

W tym celu medytujmy o Bogu Prawdy byśmy zostali oświeceni. 
 

Składam u Twych stóp moje ciało, mój umysł i moją duszę. 
 

[Recytuj tę mantrę codziennie] 
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Modlitwa Sarwa Dharma 
 

Om Tat Sat Śri Narajana Tu Puruszottama Guru Tu 
Siddha Budda Tu Skanda Winajaka 

Sawita Pawaka Tu Sawita Pawaka Tu 
Brahma Mazda Tu Jehowa Śakti Tu Iśu Pita Prabhu Tu 

Rudra Wisznu Tu Rama Kriszna Tu 
Rahim Tao Tu Rahim Tao Tu 

Vasudewa Go Viśwa Rupa Tu Ćidananda Hari Tu 
Adwitija Tu Akala Nirbhaja Atmalinga Śiwa Tu 

Atmalinga Śiwa Tu Atmalinga Śiwa Tu 
 

Om. Ty jesteś Tym; Ty jesteś Narajaną, Bogiem w postaci człowieka;  
Ty jesteś ucieleśnieniem doskonałości i doskonałym mistrzem.  
Ty jesteś oświeconym Buddą; Ty jesteś Subramanją i Ganeszą, 

usuwającym przeszkody; Ty jesteś ogniem słonecznym;  
Ty jesteś Brahmą, Stwórcą i Wielkim Mazdą;  

Ty jesteś Jehową i Boską Matką, stwórczą energią. O Panie!  
Ty jesteś Ojcem Jezusa. Ty jesteś Rudrą, przekształcającym  

i Wisznu, strażnikiem; Ty jesteś Ramą i Kriszną; Ty jesteś Rahimą, 
wszelką dobrocią, zawsze dającym i rozprzestrzeniającym się;  
Ty jesteś Tao. Ty jesteś Wasudewą, odżywiającym wszystkich,  
wszechmocnym i wszechobecnym; Ty jesteś Hari, niszczącym 

złudzenia, pełnym błogości Duchem. Ty jesteś niezrównany, poza 
czasem i nieustraszony wobec przeciwności losu; Ty jesteś Siwą, 

stwórcą lingamu, symbolu bezkształtnego Absolutu. 
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Arati 
 

Om Dżej Dźagadisza Harej 
Swami Sathya Sai Harej 

Bhakta Dźana Samrakszaka x2 
Parti Maheśwara 

Om Dżej Dźagadisza Harej 
 

Bądź pochwalony, Panie Wszechświata, Swami Sathya Sai, który 
niszczysz zmartwienia, egoizm i ignorancję. Jesteś opiekunem ludzi, 

którzy Cię kochają, Jesteś Wielkim Iśwarą, objawiłeś się w 
Puttaparthi Pochwalony bądź, o Panie Wszechświata! 

 

Saszi Wadana Śri Kara Sarwa Prana Patej 
Swami Sarwa Prana Patej 
Aszrita Kalpa Latika x2 

Apad Bandawa 
Om Dżej Dźagadisza Harej 

 

Twoje oblicze jest urocze jak księżyc. Twoje czyny przynoszą szczęście 
i błogosławieństwo. Jesteś mistrzem wszystkich mocy. Dla tych, którzy 
szukają w Tobie schronienia, jesteś jak drzewo spełniające wszystkie 
życzenia. W czasach nędzy i zwątpienia jesteś wiernym przyjacielem i 

pomocą. Pochwalony bądź, Panie Wszechświata! 
 

Mata Pita Guru Dejwamu Mari Antaju Niwej 
Swami Mari Antaju Niwej 

Nada Brahma Dźagan Natha x2 
Nagendra Śajana 

Om Dżej Dźagadisza Harej 
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Jesteś naszą matką, naszym ojcem, naszym nauczycielem, naszym 

wszystkim. Jesteś pierwotnym dźwiękiem stworzenia,  
z którego wszystko wzięło początek. Jesteś opiekunem wszechświata,  

Wisznu, który opiera się na kosmicznym wężu.  
Jesteś kundalini-śakti, siłą, pomagającą urzeczywistnić Boga.  

Pochwalony bądź, Panie Wszechświata! 
 

Omkara Rupa Odżeswi Om Sai Mahadewa 
Sathya Sai Mahadewa 

Mangala Arati Anduko x2 
Mandara Giridhari 

Om Dżej Dźagadisza Harej 
 

Jesteś ucieleśnieniem przenikającego wszystko i stwarzającego 
wszystko Om. Jesteś mocą, blaskiem i światłem, o Wielki Iśwaro 

(Boże) Sai. Przyjmij tę obiecującą szczęście i przynoszącą 
błogosławieństwo ofiarę ognia Ty, który uniosłeś górę Mandara - 

Pochwalony bądź, Panie Wszechświata! 
 

[Ostatnią zwrotkę śpiewaj trzy razy, za każdym razem coraz szybciej.] 
 

Narayana Narayana Om 
Sathya Narayana Narayana Narayana Om 

Narayana Narayana Om Sathya x2 
Narayana Narayana OM 
Om Dżej Sadguru Dewa 

 

Om Śanti Śanti Śanti 
 

Pochwalony bądź, Sathya Narayano, Boski Nauczycielu. 
Om pokój, pokój, pokój. 
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Samasta Loka 
 

Samasta Loka Sukhino Bhawantu x3 
Om Śanti Śanti Śanti 

 

Niech wszystkie istoty, we wszystkich światach będą szczęśliwe. 
Om pokój, pokój, pokój. 

 
Dżej Bolo Bhagawan Śri Sathya Sai Baba Dżi Ki Dżej! 

 

Niech będzie uwielbiony Bhagawan Śri Sathya Sai Baba! 

 

Mantra Wibhuti 
 

Paramam Pawitram Baba Wibhutim 
Paramam Vićitram Lila Wibhutim 

Paramartha Iśtartha Moksza Pradanam 
Baba Wibhutim Idam Aszrajami 

Om Śanti Śanti Śanti 
 

Boski popiół Baby jest najwyższą świętością, esencją boskiej gry, 
pełnej rozmaitości i cudów. Przez niego zwracam się od 

przemijającego ku nieprzemijającemu, by zbliżyć się do celu życia, do 
którego tęsknię, mokszy - wyzwolenia. O Sai Babo, Twój święty popiół 

jest moim największym schronieniem przed światem. 
Om pokój, pokój, pokój. 
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O co mam Cię prosić, Panie? 

Panie mój, Sai, nie proszę Cię o nic. 
Mam wszystko, o czym można marzyć i czego można pragnąć. 

Mam umysł, by myśleć. I to z Twojej łaski, Panie. 
Mam oczy, by widzieć i uszy, by słyszeć.  To także Twoja łaska. 

Przed sobą mam cały świat, tak ogromny i różnorodny; 
Wystarczy, by wyrazić w nim siebie. I to też dzięki Tobie, Panie. 

Mogę tworzyć i przemieniać. Za sprawą Twojej łaski. 
Mogę też modlić się do Ciebie, gdy tylko zapragnę. 

Moje serce pełne wdzięczności; to także Twoja łaska. 
Nie proszę Cię o nic, bo dałeś mi, Panie, wszystko! 

Wewnątrz mnie, na zewnątrz mnie - czuję Twą obecność. 
Nie mogę jej przeoczyć i nie chcę jej przeoczyć. 

Otaczaj mnie zawsze Swą łaską. 
Nie żeby więcej dostawać, ale by Cię bardziej podziwiać. 

W mych wszelkich poczynaniach, w mych wszystkich talentach, 
Pozwól mi widzieć Ciebie, mój Panie. 

Sai Ram 

 

 

 

Copyright (English) 2002. Prasanthi Jyoti. 
Translated into POLISH by Maria Quoos  

Edited by Ewa Serwańska  
Website: http://www.sathyasaikatha.com 

Email: prasanthijyoti@gmail.com
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