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Говор бр. 1 

Мудденахалли 2017 
 

Ги понудувам нашите заеднички молитви и пранами пред стапалата 

од лотос на Бхагаван, почитуван Нарајана Анна, повозрасни следбеници, 

посветеници, браќа и сестри,   

чудно ми е да стојам сам и да зборувам пред вас. Се навикнав да 

зборувам само во името на Свами, па микрофонов поставен само за мене ми 

изгледа малку незгодно. (смеа)   

Пред многу години имаше сатсанг во Саи центарот Малешварам во 

Бенгалоре, каде што се собраа неколкумина посветеници и основаа духовен 

центар. Во одредени денови бараа студенти или учители кои беа тесно 

поврзани со установите на Свами, за да дојдат и да зборуваат. Во една таква 

прилика го запознав братот Шива Субраманјам. Не знаевме дека ќе дојде 

денот кога ќе работиме заедно, ќе се докажуваме и ќе расправаме, како што 

правиме денес! На тој ден Шива Субраманјам ме повика и ми рече: „Би 

можел ли да дојдеш и да зборуваш пред посветениците во Саи центарот 

Малешварам?“ Се согласив, бидејќи си помислив дека тоа е златна прилика 

и дека и без тоа не правам многу за мисијата на Свами; ако кажам барем 

неколку збора за Неговата слава, ќе придонесам со нешто позитивно во 

Неговата мисија.  

Подоцна, како што полека ја разбирав оваа одлука, се запрашував за 

што да зборувам, бидејќи кога некој е поканет да зборува, поголемиот дел 

од времето се сосредоточува да остави впечаток пред публиката, а јас, 

изгледа, не бев исклучок. Всушност, се обидуваме да поврземе некои 

приказни, анегдоти и учења и да ги направиме интересни за да бидеме 

сигурни дека сите се забавуваат. Затоа, и моето внимание, за жал, беше 

насочено кон тоа.   

Како што поминуваа деновите и се наближуваше денот, од внатре ми 

се појави мисла: „Зошто размислувам толку многу? Зошто толку се 

напрегам за да смислам што треба да ѝ зборувам на публиката?“ Сите 

тврдиме, сите велиме: „Свами, ние сме Твои инструменти; употреби нè како 

што сакаш. Зборувај низ нас; оди низ нас и зборувај низ нас.“ Постојано го 

кажуваме ова, а и самиот сум го сторил тоа многупати додека бев Негов 

студент. Па, си помислив: „Ајде да ја проверам оваа теорија. Денеска имам 

можност да ја применам оваа молитва.“ Затоа, не се подготвував за говорот 

и оставив да се случи. 
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Беше сабота попладне, дента кога требаше да го одржам говорот во 

Малешварам самити. Излегов од дома на време и со мајка ми се одвезовме 

до местото на настанот. По пат си мислев: „Не се грижам веќе за тоа. 

Одлучувам веќе да не мислам на тоа. Нема да го планирам говорот. Само ќе 

отидам и ќе застанам пред микрофонот. Ајде еднаш да видам дали мојата 

молитва стварно дејствува и дали сум толку предаден. Ај да видам дали 

стварно го применувам она што го зборувам сиве овие години. Свами нека 

преземе и нека зборува низ мене. Секако, верувам дека Свами е оној што 

дише, јаде, зборува и прави сè преку сите нас.“  

Мајка ми ме праша: „За што ќе зборуваш денеска?“   

Ѝ реков: „Не подготвив говор. Не сакам да мислам на тоа.“ 

Се изненади и забележа: „Што зборуваш? Ти сè планираш и добро си 

организиран. Размислуваш за сè; се подготвуваш и добро ги планираш 

нештата. Но, сега едноставно одиш вака, неспремен?“   

Одговорив прилично мирно: „Да, сакам еднаш да видам дали можам 

да зборувам без подготовка.“ Природно, бидејќи ми е мајка, ја знаеше и 

мојата ексцентрична страна и ме остави на мира.   

Пред самото влегување во Малешварам, срцето почна забрзано да ми 

чука во градите. Си помислив: „Во што се впуштам? Ќе направам ли будала 

од себе пред толку многу луѓе? Заборави го правењето будала од себе, 

веројатно ќе направам будала од Свами! Луѓето може ќе речат: „Свами нè 

учи: ʼНаправете најдобро што можете, а Мене оставете Ми го другото.ʼ Ти 

не направи ништо, освен што се појави целосно неспремен и сакаше Свами 

да направи сè?“ Секакви мисли почнаа да ми паѓаат на памет и како што 

свртевме во уличката, станував нервозен. Додека го паркирав автомобилот, 

мајка ми повторно загрижено ме праша: „Дали барем сега помисли за што 

би зборувал?“   

Бев потресен затоа што немав поим за која тема би зборувал, бидејќи 

не планирав, а сега се замислив и си реков загрижено: „Можеби требаше да 

размислам за тоа.“ Знаете како работи умот, особено кога се сомневаме. До 

сега срцето велеше: „Не грижи се, само верувај Му на Свами, Тој ќе се 

погрижи.“ Сега умот влета и рече: „Гледај колку чевли има пред вратата. 

Внатре има многу луѓе!“ Според изгледот на чевлите, сфатив дека внатре 

има постари и возрасни луѓе. Да беа само деца, можеш да им раскажеш 

некоја приказна и да направиш претстава. Но, овие се сериозни постари 

посветеници – само да ви кажам, за да оставиш впечаток на постарите од 

Малешварам, треба многу! (смеа)  
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Затоа, си реков: „Сега ова не ќе биде лесно.“ Како и да е, влегов во 

големата сала во подрумот на куќата со фотографија на Свами на ѕидот. 

Како што влегувавме, нè поздравија како на ВИП-овци. Знаете како е ако си 

говорникот на денот – добиваш многу внимание без да бараш. Така, Шива 

Субраманјам дојде забрзано кај нас и ни посака добредојде, додека повеќе 

глави се свртеа љубопитно за да нè видат како влегуваме и сето тоа 

внимание ме направи понервозен. Седнавме токму во толку пожелниот прв 

ред, додека претходниот говорник речито предаваше за чудата на Свами, 

зголемувајќи ја мојата мака. И пред да се свестам, бев најавен како следен 

говорник. Се почувствував папсан, бидејќи помислив: „Свами, каков живот 

живеев? Останав со Тебе со години; зборував за верба; држев говори за 

вербата; држев говори за предаденоста; за моќта на посветеноста и на 

намасмараната, а сега имам мала можност само да застанам и да кажам 

неколку збора за Тебе, а јас се тресам како сув лист. Каде ми е вербата? Каде 

ми е предаденоста?“ Некако преовлада подобро чувство, се прибрав и се 

молев од внатре: „Добро, Свами, ќе си го стишам умот. Што и да излезе од 

мојата уста, не се грижам, бидејќи Ти ќе зборуваш и Ти ќе ја водиш оваа 

претстава.“  

Со тоа силно чувство што постоеше во мене, се исправив на моите 

вкочанети и студени стапала, застанав пред микрофонот и ги затворив 

очите, испраќајќи го последниот повик за помош: „Свами, само Ти ќе 

зборуваш. Јас нека бидам инструмент низ кој ќе тече Твојот глас.“ Она што 

се случи следно за мене остана тајна до ден денес, зашто не се сеќавам што 

зборував. Мислите, зборовите, гласот само поминуваа низ мене, но не од 

мене. Гласот се движеше низ мене како да бев микрофон. Микрофонот не 

се сеќава што се зборува преку него, така? Тоа беше фантастично искуство!  

Кога упорно се обидував да се сетам што зборував, сè на што можев 

да се сетам беше укажувањето на Свами за светот на тој посебен ден: „Од 

оној кому му е дадено повеќе, повеќе ќе се бара.“ Внатрешниот глас се 

обидуваше да им каже на оние посветеници што беа блиску до Свами, кои 

Го искусија и кои имаа корист од Неговото директно божествено присуство, 

дека тие носат далеку поголема одговорност во споредба со оние што 

допрва треба да се родат на Земјата: дека треба остатокот од светот да ја 

искуси љубовта на Свами преку нив. 

Секако, во тоа време, ни на крај памет не ни беше дека Свами наскоро 

ќе го напушти Неговото физичко тело, бидејќи беше околу средината на 

2009 г. 

Но, гледате, доаѓаше времето кога Свами ќе нè напушти, а мислата 

што излезе од мене беше: оние што беа со Свами, кои можеа да Го видат и 
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да уживаат во Неговата љубов, мора да им ја предадат на другите, кои не 

можеа да ја примат директно Неговата божествена љубов. 

Денес оваа посебна идеја е подеднакво важечка и е уште посилна. 

Поради Неговата неизмерна сочувствителност, Свами нè донесе до Себе од 

далечни места. Јас не сум од оваа држава или од некое место близу 

Путтапарти. Моето семејство е од централниот дел на Индија. Сите сме 

како „врапци врзани со жица“, како што Свами рече за време на Неговото 

аватарување како Ширди. Сите бевме донесени од далечни места во едно 

место што се вика Прашанти Нилајам и потоа Свами одлучи изобилно да ја 

излее Својата љубов врз сите нас и тоа нè преобрази. Сите уживавме во тоа. 

Бидејќи добивме таква милост без посебна причина, сега носиме огромна 

одговорност да ја споделиме со десетмина други.  

Наскоро, времето одминуваше и Свами стигна до Неговото свастхана 

– Неговото стварно место. Тој се симна од друг лока (свет) за да биде со нас 

и да биде како нас, но штом еднаш го достигна Своето свастхана, Неговото 

стварно место, вечното се втопи во вечноста. Секако, Свами повторно се 

манифестираше во Неговиот најтаинствен и прекрасен сукшма шарира 

(суптилен облик) и ја продолжи мисијата. Свами даде многу значајна изјава 

на почетокот на оваа фаза на сукшма рупа. Во овој момент морам да ви 

кажам дека не сакаше да Му се припишуваат придавки – суптилно или 

физичко или суперсуптилно или помалку физичко. Тој е Едниот и 

единствен Свами. За родители кои починале, некој може да рече „покојниот 

господин или покојната госпоѓа итн.“, но Свами не можеме да Го 

нарекуваме никако поинаку, бидејќи Тој е вечен. Така, нарекувајќи Го 

„суптилен Свами“Го именуваме погрешно, бидејќи Тој е истиот; Тој е само 

Свами. Секако дека за општа употреба и за да се разбереме јасно, ги 

користиме овие изрази и тоа е в ред. 

Во Кодеиканал во мај 2014 Свами објави нешто важно. „До вчера вие 

бевте познати по Мене. Ве нарекуваа „студент на Саи“ или „посветеник на 

Саи“. Но, денес Јас ќе бидам познат по вас. Како живеете, како се 

однесувате, како зборувате, како ги градите односите, како ги водите своите 

животи – сето тоа ќе води до вашиот Учител.“ Така, кога гледаме бучни 

деца како трчаат наоколу, очигледно е дека родителите не ги воспитале 

добро. Во исто време, ако видиме деца кои добро се однесуваат, 

забележуваме: „Ох! Родителите мора да се одлични.“ Ист е случајот и со 

нас и Свами: нашето однесување Го одразува Него. 

Денес, исто така, во утринската сесија, кога Свами зборуваше за 

Неговата посета на домот на г. С. М. Кришна, поранешниот премиер на 

Карнатака и долгогодишен посветеник, се присети дека г. Кришна покажа 

на два портрета, едниот на мајка му и другиот на татко му, за да го сврти 
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вниманието кон нив, на што Свами забележа: „Да, да, го познавам татко ти. 

Беше многу добар човек; добро му служеше на општеството.“  

Г. Кришна беше трогнат и понизно одговори: „Да, Свами. Сè добро 

што сум направил во животот го наследив од татко ми.“ 

Тогаш Свами рече: „Какво е дрвото, такви се плодовите, нели? Ако 

дрвото е лимоново дрво, јасно е дека ќе добиете лимони. Затоа што татко ти 

беше добар, имаше ум склон кон служење на општеството и ти си добар. 

Исто така, начинот на кој ги одгледувате децата ќе ги одреди нивните 

животи. Ако ги одгледате добро, на начинот на кој татко ви ве одгледал вас, 

ќе завршите добра работа како родители.“ 

Свами ни рече: „Какви ќе бидете отсега натаму, ќе одреди каков бил 

вашиот Учител. Луѓето треба да речат: ‘Ако посветениците на Саи Баба, ако 

студентите на Саи Баба, ако персоналот на Саи Баба се вакви, колку добар 

мора да бил нивниот Саи Баба!’“ Можеби не сме примиле 100% од 

особините на нашиот Учител, но ако сме усвоиле и одразуваме само мал дел 

од љубовта и сочувството на нашиот Учител, луѓето кои ќе нè гледаат ќе 

сфатат колку мора да бил голем нашиот Учител во сета Негова слава.  

Гледајќи го плодот паднат на земја, човек лесно може да каже на кое 

дрво му припаѓал; исто така, гледајќи толку многу љубов во нашите срца, 

луѓето ќе речат: „Ако овие луѓе биле подготвени, обучени и благословени 

од Саи Баба, Саи Баба мора да бил многу голем!“ 

Животот ми беше многу поудобен на почетокот. Немаше многу 

работа и секогаш Го имав Свами со мене, цело време. Каде и да отидев, 

можев да Го видам Свами. Не постоеше место без Свами. Ако бев во 

трговски центар, можев да Го видам Свами; ако бев на железничка станица 

или на автобуска постојка или на аеродром и таму можев да Го видам 

Свами. Свами ми беше на располагање цело време, 24/7. Така Свами ме 

подготвуваше од самиот почеток и истото продолжува и денес. 

Верувале или не, восхитен сум од сета ваша верба во Свами, бидејќи, 

кога дојде во таканаречениот суптилен облик, Свами на многу начини 

мораше да ми докажува дека е Тој. Не Му поверував лесно додека вртев со 

главата во неверување и си велев: „Ова не може да е Свами, ова е некаква 

халуцинација. Нешто не е в ред со мене!“ Мораше постојано да ми докажува 

дека стварно е Тој. Ќе дојдеше и ќе ми кажеше работи што ми беа непознати, 

но ќе се случеа набрзо потоа и така почнав да Му верувам. Да бидам искрен, 

многу Го проверував пред целосно да се уверам и да Го прифатам во 

суптилниот облик. Кога ве гледам сите вас и многу други кога патуваме низ 

светот со толку многу верба, со толку многу љубов, со толку многу 
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понизност кон Свами кога патуваме, јас сум посрамен секојпат кога ве 

среќавам. Поверувавте во Него толку лесно. Никогаш нема да разберам како 

можевте да Го прифатите и да Го богослужите Свами толку спонтано, дури 

и кога дојде без физички облик.   

Како што вели шри Б. Н. Нарасимха Мурти, верното куче секогаш го 

препознава својот господар, какви и да се неговите изглед или облека, 

бидејќи кучето го знае својот внатрешен господар и не се поведува по 

неговата облека, по неговиот надворешен изглед. Секогаш сум изненаден, 

секогаш сум благодарен и понизен пред посветениците низ целиот свет кои 

можат брзо да Го препознаат Свами. Ми требаше долго време да Го 

прифатам на овој начин. Навистина се чувствувам многу понизен. 

Свами наскоро започна мисија; па, Тој секогаш беше на мисија. Како 

што тоа го срочи шри Ч. Шринивас: „Тој беше човек на мисија.“ Животот 

на Свами беше Неговата мисија – за Него не постоеше ништо освен тоа. 

Секако, целта беше преобразба на човечкото срце, што го постигнуваше на 

различни начини – дали преку основањето голем ашрам дозволувајќи им на 

луѓето да ги поминат своите животи во посветеност и молитви, или преку 

изградба на болница дозволувајќи им на луѓето да тропаат од врата на врата 

за да тргне работата, или преку отворање образовни установи и собирање 

на децата од целиот свет и нивно обучување – или преку средби и 

подготовка на посветениците со Неговата љубов во тек на даршан. Овие беа 

Неговите начини како да се преобразат луѓето. Ова го прави дури и денес. 

Но, моето лично чувство е дека сега Свами ги пречисти и ги избра 

само оние на кои може да им ја довери целата Негова работа. Верува во нив, 

па ги донесе овде. Еднаш Свами рече: „Многу се трудам да ги донесам до 

Себе оние што сакам, но уште повеќе се трудам да ги држам на страна оние 

што не сакам да бидат до Мене!“ Сум видел колку многу работеше до сега 

и сè уште работи. Еднаш ми рече: „Нацртав голема лакшмана рекха (линија 

за контрола нацртана од Лакшмана за да ја заштити мајка Сита) околу 

целово ова место. Ако случајно некој што не треба да биде тука зачекори 

внатре, не ќе може да остане долго; ќе биде згаден од вознемирувачката 

енергија на оваа лакшмана рекха што ја нацртав. Човек без отворен ум, без 

љубов или понизност не ќе може да остане долго. Дури ако, по грешка, 

таков човек заврши овде, нема да остане.“ Затоа, постојано треба да 

внимаваме да продолжиме да ја заслужуваме Неговата милост за да 

останеме блиску до Него. 

Зошто Свами ја започна целава суптилна мисија? Зошто почна 

одново, или наместо тоа, ајде да речеме, продолжи сега да го прави она што 

го правеше со многу поголема сила и страст отколку претходно? Еден ден 

Свами ми рече: „Имав многу планови. Сакам да сторам многу нешта, но за 
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несреќа, поради проблемите во светот што морав да ги преземам врз Себе, 

Моето тело не можеше да издржи и да Ме поддржи да продолжам со она 

што сакав да го сторам.“ Свами имаше планови да основа неколку 

училишта, неколку болници. Планираше многу проекти, но некако, 

Неговото тело не Му дозволи да продолжи. Па, немаше друг избор, освен 

да се пресели од физичката фаза во астралната фаза за да го забрза целиот 

процес. 

Ако погледнете од близу на она што се случува сега, ќе забележите 

нешто извонредно. Со илјадници луѓе околу Себе, во Путтапарти или каде 

и да отиде, Тој основаше две суперспецијалистички болници, универзитет 

и три колеџа. Беа отворени во текот на многу децении. Секако, Тој ги 

подготви посветениците во текот на 30–40 години за да стигне до моментот 

кога можеше да ја основа првата бесплатна суперспецијалистичка болница, 

првиот бесплатен колеџ и првиот бесплатен проект за питка вода, набрзо 

еден по друг. Г. Тајгрет, кого сите го знаете како оној што го понуди целото 

свое богатство за првата суперспецијалистичка болница во Путтапарти, 

мораше да чека 17 долги години пред Свами да проговори со него. За тоа 

време Свами го обликуваше, така што тој несебично можеше да го даде 

своето богатство и да се зафати со застрашувачката задача за изградба на 

првата бесплатна суперспецијалистичка болница од таков вид. Тој се 

откажа од бизнисот на вносното Хард Рок Кафе, што го изгради од самиот 

почеток. Можеше да го остави бизнисот од многу милиони долари и да Му 

го понуди на Свами со целосна одврзаност. Да го викнеше Свами по 10, 

наместо по 17 години чекање, тој можеби не ќе беше спремен за тоа. Беше 

инструмент кого Свами го подготвуваше 17 години и кога беше спремен, 

Свами го започна посакуваниот проект. 

Еден ден Свами ми рече: „Само помисли: денес само неколкумина 

околу Мене работат толку многу проекти.“ Тој отвора ново училиште или 

установа речиси секој втор месец. Тоа стана вообичаено како да јадеш оброк 

или да се напиеш шолја чај. Проектите пораснаа многу брзо. Сите мислевме 

дека е невозможно да се изгради училиштето во Хасан, сè до пред три 

месеца; сега е стварност. Не знаеме како сето тоа се случува, и тоа толку 

брзо! 

Свами објави дека ќе се отвори нова болница на 26 ноември 2016 во 

Делхи. Шест месеци потоа, дури и пред да се потпише договорот со 

изведувачот, ја немавме ископано ниту првата дупка за да се постават 

темели! Ве потсеќам дека тоа требаше да биде болница за врвна нега! Не 

требаше да биде само мала клиника или диспанзер или аптека. Таму ќе се 

вршат операции на отворено срце кај мали деца. Но, Свами потврди: „Да, 

ќе се отвори за 6 месеци.“ Со еден Негов збор посветениците ги здружија 
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сите свои средства и рекоа: „Ќе направиме зборовите на Свами да станат 

вистина. Нема да Го разочараме.“ 

„Гледај, порано се заврши толку многу работа со илјадници луѓе. Но, 

овде се врши многу повеќе работа со грст луѓе. Како е тоа можно?“, ме 

праша еднаш Свами. Тогаш се присетив на првите лекции по менаџмент 

дека, општо, 20% од луѓето извршуваат 80% од работата во секоја 

компанија; останатите се само гледачи. Најголемиот дел од работата, дури 

и претходно во Путтапарти или овде, го работат грст благородни и способни 

инструменти. Останатите се само гледачи; доаѓаат само да гледаат 

претстава. На едни им се допаѓа тоа, на други не; едни го фалат, други го 

кудат; едни го оправдуваат, проучуваат и потоа си одат по својот пат. Но, 

низ целата работа, само неколкумина посветеници, кои беа инструменти на 

Свами, работеа напорно – и Свами секогаш ги памети. 

Еден ден Тој се сети на Рамабрахмам Гару, кој беше надлежен за 

ашрамот во Бриндаван; друг пат се сети на Џога Рао Гару, кој беше Негов 

главен инженер за големите проекти, како што е суперспецијалистичката 

болница; а во друга прилика со нежност се присети на служењето на шри 

Кутумба Рао. Одвреме-навреме ќе отпатува во мислите и ќе се сети: „Оној 

посветеник имаше обичај да зборува вака, имаше обичај да прави онака и 

така натаму.“ Но, една работа што сум ја забележал за посветениците кои 

сега се блиски до Свами и кои Тој ги одбра многу внимателно од многуте 

посветеници, е дека се многу несебични. За нив не е важно ништо освен 

зборот на Свами. Не се грижат дали другите се согласуваат со нив или не, 

ниту дали ги фалат или ги исмеваат; сè што им е важно е што сака Свами. 

Тие се кристално јасни во своето мислење дека: „Ако Свами сака така, 

морам така да сторам, тоа е тоа.“ Не постои ништо друго. За Шринивас и за 

Нарасимха Мурти, Свами рече: „Овие двајца се како Моите десна и лева 

рака. Кога им кажувам да основаат установа, не прашуваат – како, каде, 

кога, на кој начин? Едноставно велат: „В ред, Свами, ќе го сториме тоа.“ 

Дури и со сите проекти на кои работат со полни раце, тие сè уште 

продолжуваат и прават сè што ќе заповеда Свами.“ 

Бев сведок на целиот овој феномен уште од самиот почеток, кога 

живеев во Бенгалоре. Имав столица за Свами во една мала соба и Свами 

секој ден доаѓаше и седнуваше на неа. Тоа беше моја соба и Свами ја делеше 

со мене. Тој едноставно ќе седнеше таму и ќе зборуваше за многу нешта и 

немаше што друго да се прави. Убаво си разговаравме секој ден. Ќе ме 

однесеше во многу различни светови и ќе ми покажеше различни богови и 

божици. Ќе ми речеше: „Само затвори ги очите“ и јас ќе го сторев тоа. 

Потоа, во трансцендентална состојба, ќе одевме на еден вид астрално 

патување низ универзумот. Ќе ме водеше и ќе ми кажуваше за сè што 

гледавме: „Ова е оваа лока, она е онаа лока; види, овде живее Ганеша, онде 
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живее Хануман.“ Сите тие беа групирани и многу добро организирани. 

Имаше различни нивоа на постоење и различни богови беа надлежни за 

секое од овие нивоа. Имаше обичај да ми покажува секакви видови 

прекрасни нешта. Многу убаво си поминувавме и си мислев дека животот 

ќе продолжи така, бидејќи секој ден беше многу забавен. (смеа) Не требаше 

да работам ништо, освен да седам секое утро, да ја запалам светилката и да 

почекам да дојде Свами, кој ќе се манифестираше на столицата, спремен да 

зборува! Потоа ќе ме одведеше на одлично патување во световите зад 

границите, ќе ми покажеше нови работи секој ден и ќе ме држеше возбуден 

како дете. 

Потоа, еден судбински ден, Тој ненадејно кажа: „Во ред, тоа сега 

заврши, готово е. Сега имаме многу работа. Треба да основаме болница во 

Раипур.“ 

 Реков: „Многу добро, Свами. Ако сакаш да отвориш болница, добро.“ 

Свами рече: „Не, не, ти ќе ја изградиш болницата; ти треба да ја 

завршиш работата!“ (смеа) 

Бев зачуден: „Јас? Не знам ништо за градење болници.“ 

Но, Тој настојуваше: „Но, не, ти треба да одиш и да ја изградиш.“ 

На крајот морав да одам во Чатисгарх со шри Шринивас за да основам 

болница. И со водството на Свами, за шест месеци беше купена земјата, а 

за една година болницата беше свечено отворена. Сега секојдневно се 

извршуваат операции на срце. Денес сето тоа е историја (англ. history) или 

од „Неговата сторија“ (англ. His story)!  

Друг ден рече: „Мадијал Нарајана Бхат сонуваше да отвори училишта 

во сите области на Карнатака“ и му рече на Нарасимха Мурти: „Во 

Мудденахалли за тебе нема работа. Оди во Гулбарга и основај училиште.“ 

Така започна целава работа. Живо се сеќавам на сите средби со Свами за 

време на изградбата на училиштето во Гулбарга. Останав таму околу три 

месеци и морав да издржам многу, а тоа немаше да можам да го сторам 

поинаку, ако не беше настојувањето и секојдневното присуство на Свами. 

Секое утро Свами ќе дојдеше околу 9 часот и ќе објаснеше многу 

прекрасни работи. Многу прецизно ќе дадеше совет за градежните работи, 

од она што треба да се сработи тој ден, преку она што треба да се постигне 

до наредната седмица, до насоки за градење за наредниот месец. Тој го 

водеше сето тоа, што стварно му помогна на новајлија како мене. Секако, 

се обидувавме да држиме чекор со Него, но тоа беше предизвик, зашто 

бевме во голем дел зависни од изведувачите и од работниците кои не ја 
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разбираа итноста. Со многу борба, конечно ја завршивме изградбата 

доволно добро за да се случи свеченото отворање на зградата на одредениот 

ден. Свами секогаш вели: „Цели високо, летај високо; да целиш ниско е 

злостор. Ако целиш кон ѕвездите, нема да завршиш со прашина. Ако не 

целиш, нема да бидеш никаде.“ 

Така, Свами ќе ни дадеше високи цели што беше невозможно да се 

замислат, а сепак сите чекореа понатаму за љубов на Свами. Во текот на 

овие почетоци, Свами дозволуваше да Го видат многу ученици од кампусот 

во Гулбарга и нивната верба се зацементира. Многумина Го видоа Свами 

како чекори по терасата; дури и работниците можеа да Го видат. Ќе известеа 

дека има некој со портокалова облека што стои на врвот на терасата! Тој ја 

надгледуваше работата одозгора. На овој начин Свами ја заврши целата 

работа Самиот. Беше многу забавно – своевидна авантура. Секако, секогаш 

беше забавно и стануваше сè позабавно секој ден, бидејќи, како што велат, 

што повеќе – тоа позабавно. Многу повеќе луѓе се вклучуваат во оваа мисија 

и во установите за служење, а ашрами почнуваат да никнуваат низ целиот 

свет. 

Свами ми рече: „Ти ја давам сева оваа одговорност затоа што ти 

верувам. Од сите луѓе, тебе те доведов кај Себе; те избрав тебе.“ Сигурен 

сум дека секој од нас овде има приказна за тоа како Тој нè донел сите овде 

кај Себе. Кога беше во Путтапарти, сите имавме приказна за раскажување, 

а сигурен сум дека сега имаме уште позаплеткана и повозбудлива приказна. 

Како се обидел да нè врати назад кај Себе и зошто нè довел овде е 

единствено за секој од нас. Повеќе од сè друго, мораме да сфатиме дека сме 

ја добиле оваа огромна чест да ја носиме оваа мисија на Свами на своите 

плеќи. Почестени сме, благословени и привилегирани со тоа што Свами ни 

верува. 

Потоа, еден судбоносен ден ме изненади, велејќи: „Знаеш, не можам 

да подигнам ниту пехар, зашто немам раце; не можам ниту да одам, немам 

нозе. Немам тело; не можам да сторам ниту една од овие работи. Дури и за 

мала работа, морам да зависам од тебе. Ти мораш да одиш да го сториш ова 

за Мене; мораш да одиш и да го правиш тоа за Мене, бидејќи немам тело. 

Твоите раце се Мои раце; твоите нозе се Мои нозе; твоето тело е Мое тело. 

Денес немам ништо освен рацете на сите Мои посветеници и ќе ги користам 

за да ја извршувам Мојата работа. Вишну Сахасранама вели: „Сахасра пани 

падам“, Господ има илјадници раце и нозе. Така, Јас имам илјадници раце 

и нозе на Моите посветеници.“ 

Сето тоа го прочитавме во Ведите. Тој дејствува преку секој од нас; ја 

продолжува Својата работа. 
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Многу е возбудливо да Го чуеш Свами како вели: „Немам ништо; 

зависам само од вас луѓето. Ако ја вршите Мојата работа, таа ќе се случува; 

во спротивно, нема да се случува.“ 

Секогаш Му велиме на Свами: „Ти си Бог и Ти правиш да се случат 

нештата, без разлика дали сме ние тука или не.“ Тоа е еден дел од вистината. 

Но, како Тој ќе направи да се случуваат нештата? Ќе направи само преку 

некој инструмент како вас или мене. Нешто нема да падне од небо. Ако 

сакаше, само ќе заповедаше: „Училиште во Гулбарга, појави се!“ и во 

следниот момент училиштето ќе се појавеше. Но, не е така. Не е замислено 

да се направи како што е создадена Дварака, или како што е создадена 

палатата на Кучела. Мора да се случи преку вас и мене. 

Нам ни е дадено да правиме и ќе се случи само кога правиме. Што 

побрзо правиме, толку побрзо ќе се случи. Колку поголема жестина и напор 

вложуваме, толку подобро ќе излезе. Тој убаво ни разјасни дека ова не е за 

да се случуваат чуда секој ден, туку за овој славен предизвик да направи 

многу срца да чукаат заедно за една цел – тоа е вистинското чудо. Да се 

добие ваков вид единство од толку различни луѓе е стварното чудо. Да се 

направат толку многу луѓе да бидат вдахнати и да работат заедно, сосема 

заборавајќи на себе, запоставувајќи ги своите посебности, намалувајќи ги 

своите разлики е вистинското чудо. А тоа чудо се случува овде, токму пред 

нашите очи. Вака Тој продолжува да прави толку многу чуда. 

Одговорноста што Тој ни ја остави е огромна. Еден ден, еден човек во 

Сингапур праша: „Свами, Ти си Бог. Зошто поминуваш низ целава оваа 

драма? Знаеш дека можеш да ја завршиш; можеш само онака да го сториш 

тоа. Не Ти треба никој од нас.“  

Свами го поправи: „Не, грешиш. Сите сте Ми потребни. Ако не сте 

Ми потребни, зошто би ве имал сите овде? Ве повикувам овде за да ве 

забавувам? За секој од вас постои задача. Секое камче има место во 

мозаикот. Од завртката до најголемиот дел од локомотивата, секој од вас, 

млад или стар, има улога што треба да ја одигра во Мојата мисија. Секој од 

вас е од суштинско значење.“ 

Да се откажеме од сè друго и да се запрашуваме: „Што би сакал Свами 

да правам? Што очекува од мене? Како можам да го сторам тоа подобро? 

Како да го сторам побрзо? Како да го сторам понесебично?“ е сè што треба 

да правиме денес. 

Патувањето со Свами е патување само нагоре; не постои патување 

удолу – во тоа можам да ве уверам. Тој никогаш не ќе ви дозволи да се 

слизнете и да се вратите; Неговата заштитничка рака секогаш ќе биде тука 
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за да нè извлече и да нè води напред, нагоре. Можеби понекогаш кривината 

е остра и можеби малку предизвикувачка, но таква е. Еден ден Свами ми 

рече: „Ако теренот станува пострмен, тоа значи дека се приближуваш до 

врвот. Биди среќен! Само на рамнините е лесно.“ Како што одиме погоре, 

тлото ќе станува пострмно. Така, ни станува потешко да станеме подобри 

одошто сме биле вчера. Ако ни станува потешко да работиме со повеќе 

искреност отколку порано, ако стане посложено, потешко да сториме што и 

да е во мисијата на Свами отколку порано, тоа само значи дека растеме и 

дека одиме нагоре. 

Ако секој ден ни станува поудобно, тогаш треба стварно да се 

замислиме дали одиме нагоре или се лизгаме надолу, бидејќи лизгањето е 

најприродната и најлесната работа што се случува, додека одењето нагоре 

бара напор. 

Затоа, секој ден ќе има проверка, мало протресување, мало 

дотерување на целата приказна. Тоа е прилика да се потсетиме: „Треба да 

станам подобар; треба да работам подобро отколку во минатото.“ Веќе не 

станува збор само за тоа да се собереме, да ја опеваме Неговата слава и да 

си одиме дома. Нему не Му е потребно да Го славиме. Како што вели Свами: 

„Ако го славиш Сонцето или ако го обвиниш, тоа не е засегнато. Ќе 

продолжи да изгрева во точното време и ќе продолжи да му служи на 

светот.“ Тој се шегува и вели: „Биди како Сонцето! Сонцето има ден со 

своето име, недела (англ. Sun – Сонце; Sunday – недела). Во недела сите си 

поспиваат подолго, но не и Сонцето. Гледајте каква мака си има Сонцето – 

тоа не добива одмор, иако има ден посветен на неговото име!“ Тој 

продолжува: „Ме нарекувате со многу имиња, а едно од нив е „гуру“ и 

постои ден посветен на гуруто – „гурувара“ (четврток), но Јас немам 

гурувара (четврток), немам равивара (недела), зашто работам во сите 

денови. Сите денови се Мои и продолжувам да работам секој ден. И вие 

мора да бидете такви!“ 

Причината поради која ви ги кажувам сиве овие работи е бидејќи од 

овде натаму, патувањето ќе биде пострмно. Кога ќе ти тргне наопаку, 

наопаку ќе ти оди – така велат. Треба да бидеме посилни отколку порано. 

Треба да бидеме пообврзани, треба да одиме подлабоко, треба да бидеме 

посплотени отколку порано за да го продолжиме ова патување.  

Брат ми зборуваше со Свами и правеше споредби со ашрамот 

Прашанти Нилајам, кој е огромен. Таму има многу земја и Свами изгради 

многу стамбени простории, едно по друго: источен Прашанти, западен 

Прашанти, јужен Прашанти и двокатни згради – до таму, што сега стигнаа 

речиси до западните ритчиња. Сепак, во Прашанти Нилајам недостасува 

место и сместување, особено за време на празниците. Затоа брат ми се 
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интересираше: „Свами, толку многу луѓе сега доаѓаат во Мудденахалли, а 

сепак нема место. Како ќе го водиме целиов овој ашрам?“ Оние што биле 

овде во последниве три или четири години и оние, како Нарајана Рао Анна 

и другите постари, кои се овде во последниве 35–40 години, никогаш не 

виделе волку народ да дојде овде порано, како што е сега. Никогаш не 

морале да готват за толку многу луѓе секој ден. Не морале да се грижат за 

благосостојбата и да прават подготовки за толку многу луѓе кои 

престојуваат во ашрамот. Одвреме-навреме, родителите ќе дојдеа во 

ашрамот за да си го видат детето, но тоа беше сè, тука немаше гужва. 

Веќе извесно време доаѓам тука и долго време не сум видел нешто 

што и од далеку може да се нарече гужва. Целиот Саи Дхам обично беше 

празен. Да шепневте, во Саи Дхам ќе се чуеше ехо, зашто беше празен. 

Денес е полн. Го прашав надлежниот за сместување колку соби во моментов 

се слободни, а тој рече можеби 3 или 4. Бев шокиран! Од 100 соби останале 

само 3 или 4. И тие се чуваат резервирани за сместување на гостите кои 

може да се појават одненадеж. Звучи речиси неверојатно, а Свами вели дека 

ќе се изградат илјада станови и целото место ќе стане нов град! 

Затоа брат ми праша: „Свами, овде немаме доволно земја и изгледа 

дека немаме доволно простор. Како ќе го средиме тоа?“  

Свами рече: „Не грижи се за тоа; имам план.“ Па, Свами има план за 

сè! Тој рече: „Види, во училницата има ограничен број места, така? Оние 

што ќе положат, се примаат во наредниот клас; останатите мора да си 

заминат. Сега ќе продолжам да давам тестови и тогаш, на тој начин, ќе 

продолжам да ги проверувам бројките што се собираат во ашрамот. Оние 

што не се вклопуваат, што нема да го положат тестот – тие ќе си одат. Така 

бројот на соби ќе биде доволен.“ (смеа) 

Како што вели Свами: „Тестот е Моја проба. Морате да се издигнувате 

повисоко.“ Во обично училиште има распоред и тестовите се одржуваат на 

одреден ден, а вие можете добро да се подготвите за нив на време. Со Свами 

никогаш не знаете. Тој сака изненадувања и може да се појави со тест во 

секој миг, ненајавен. Може да е тест додека во кантината послужуваме 

самбар некому кој можеби е незадоволен што не сме му послужиле доволно 

зеленчук! Да, може да започне токму од најмалите и, навидум, 

најбезначајни секојдневни задачи, што може да ги провери нашето 

внимание и љубов еден за друг. Може да е кога двајца кои работат на 

одреден проект не се согласуваат и учат сè уште да работат заедно со 

меѓусебна почит и хармонија, занемарувајќи ги нивните разлики и 

несогласувања. Може да е во ден кога вашето тело одбива да се движи и 

сакате да лежите во својот удобен кревет малку подолго, но има итен случај 
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и морате да брзате да го извршите без да се пожалите за тоа. Неговите 

тестови може да се секаде во секое време. 

Сè што се обидувам да кажам е дека Свами ќе ви поставува тестови 

на патот, а нашиот пат ќе станува сè пострмен, бидејќи ќе се доближуваме 

до врвот. Сигурен сум дека сите ќе го искусиме ова речиси без исклучок, 

дали денеска, утре или задутре. Додека сме тука, во истиов ашрам, во ова 

прекрасно чисто и мирно опкружување, нашиот мир може одненадеж да се 

скрши од некој настан што може многу да нè вознемири или може да се 

случи нешто во нашите животи, на нашите фамилии или на нашите друштва 

што може да ја тестира нашата верба и предаденост како никогаш порано. 

Свами е скулптор кој нема да нè поштеди од ударот на длетото и чеканот, 

сè додека не станеме совршени скулптури, откажувајќи се од сето она што 

е непосакувано, што не е божествено, што не е Тој во нас. 

На еден посветеник кој постојано имаше врска со Свами, Тој 

прилично често му кажуваше дека една работа што тој ја посакуваше, ќе му 

се случи на одреден ден, но тоа не се случи тој ден. Затоа посветеникот се 

пожали: „Свами, рече дека тоа ќе се случи денеска, но не се случи.“ 

Свами одговори: „Не грижи се, ќе се случи на подобар начин друг 

ден.“ И другиот ден дојде и помина, а тоа сè уште не се случи. 

Човеков беше прилично нетрпелив кога се расправаше: „Свами, не се 

случи ниту сега.“ 

„Не грижи се, имам поголем план. Ќе се случи на друг ден“, беше 

вообичаениот одговор од Свами. Тој ден, исто така, помина без настани. 

Посветеникот беше речиси бесен. „Свами, Твојот збор не би требало 

да потфрли. Ти треба да си отелотворение на вистината. Ти треба да си...“, 

почна да Му држи лекции на Свами за тоа што треба Тој да прави. Значи, 

во текот на сите овие разговори, јас сум само сведок. Не знам како да се 

справам со посветениците кои вака се однесуваат со нивниот Господ, 

бидејќи секој си има свој единствен однос со Свами. Понекогаш луѓето дури 

и се караат и се вознемирени поради Свами. Така беше и во овој случај, кога 

посветеникот продолжуваше да се кара и не сакаше да чуе што и да речеше 

Свами, а сепак Свами беше смирен и воздржан, иако јас станував малку 

напнат поради начинот на кој продолжуваше и се чудев како ќе заврши.  

Конечно, Свами сочувствително му објасни со споредба: „Види, 

понекогаш мајка која има мало дете излегува на прошетка и брзо се враќа 

дома. Меѓутоа, бидејќи детето е уморно и му е досадно и не сака да оди, 

почнува да станува бесно ‘Не сакам веќе да одам.’ Се тркала по земја; 

седнува долу и воопшто не мрда. Ако мајка му го повлече, тоа плаче и 
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писка. Што прави мајката? Го одвлекува детето од неговото непопустливо 

однесување велејќи: „Добро, почни да броиш до сто и ќе стигнеме дома 

додека завршиш.“ Детето невино почнува да брои, но дури и кога ќе стигне 

до сто, тие не се стигнати дома. Детето станува неуморно: „Ох, избројав до 

сто и не стигнав дома.“ Несакајќи да оди понатаму, повторно седнува. Што 

прави кутрата мајка? Смислува друг начин да го оттргне детето од бесот: 

„Добро, сега број од сто до еден и сигурно ќе стигнеме дома додека 

завршиш.“ Детето повторно почнува да брои, иако обратно, како што му 

рече мајка му: „Сто, деведесет и девет, деведесет и осум...“ и така прави 

уште неколку чекори. Наскоро, броењето е готово и детето повторно сфаќа 

дека сè уште не стигнале дома, дека има уште. Детето се разочарува, 

седнува и почнува повторно да плаче. Мајката доаѓа до уште една идеја да 

го држи детето зафатено и да го натера да го поминат растојанието 

занимавајќи го со еден разговор или со друг: „Мило мое, ајде да ги броиме 

чекорите. Во следните 40 чекори сигурно ќе стигнеме дома“ и ова се 

повторува сè додека конечно не стигнат дома. 

Оние меѓу вас што се родители знаат дека децата многу брзо го губат 

трпението, особено кога не добиваат она што сакаат и единствен начин да 

ги натерате да одат е да им раскажувате приказни. Ако мајката на тоа дете 

рече дека домот им е далеку, детето веднаш ќе се откаже од одењето. 

Нашиот Свами не е различен. Нашиот божествен родител, иако знае многу 

добро кога ќе се случи одредена работа за која сме се молеле, покрај тоа 

што знае дека не можеме да го прифатиме одложувањето, постојано ни 

зборува дека тоа ќе се случи наскоро за да нè одржи во надеж и да нè спаси 

од потиштеност и очај. Ако му каже на посветеникот дека целта е сè уште 

многу далеку, посветеникот може да не се ни обиде. Поради својата 

сочувствителност, Тој продолжува да нè подбуцнува, охрабрувајќи нè да 

одиме; во спротивно, може да се откажеме од духовното трагање многу 

брзо. Тој често вели: „Јас сум учител кој секогаш им дава самодоверба на 

учениците велејќи им: ‘Можеш да го сториш тоа’.“ Не е како лош учител 

кој ги обесхрабрува учениците велејќи: „Заборави, не можеш да постигнеш 

ништо. Оваа работа е претешка за тебе.“ 

Добар учител е оној што охрабрува велејќи: „Возможно е, можеш да 

го постигнеш тоа. Потруди се. Со тебе сум. Ќе се случи.“ Тој или таа полека 

го бутка детето над неговите граници. 

Еднаш Свами рече: „Секојпат кога ќе добиете удар од чекан, знајте 

дека Бог работи на вас.“ Зошто? Зашто Тој кове клинец длабоко во ѕидот за 

да биде доволно цврст за да ја држи сликата на Бог. Ако клинецот е слаб, 

Бог нема да ја обеси Својата слика на него. Ако ве удира со некакви неволи 

или проблеми, тоа значи дека го кове клинецот на посветеноста подлабоко, 

оти не е доволно длабоко, а вие не сте спремни да ја добиете Неговата 



17 
 

фотографија на ѕидот. Гледам дека ова почесто се случува сега отколку 

порано. 

Кога завршивме основно училиште и продолживме понатаму, 

мислевме дека сме постигнале многу. Одненадеж се најдовме во средно 

училиште и беше далеку понапорно отколку основното училиште, но 

некако е боревме и ги поминавме тестовите и во средното училиште. Потоа 

отидовме на факултет и учењето таму беше уште поголема борба. Имаше 

повеќе да се научи, бараше повеќе напор и беше посложено. Понекогаш 

требаше да напуштиме многу од нашите стари концепти и теории. На 

пример, идејата дека Сонцето изгрева на исток и заоѓа на запад мораше да 

се отфрли, бидејќи на крајот научивме дека Сонцето воопшто не изгрева и 

не заоѓа. Така, нешто да се научи и нешто да се заборави е дел од нашето 

образование, составен дел од процесот на напредок. Со Свами не е 

различно. Нашето разбирање на Свами и на духовноста се менува со текот 

на времето како што растеме и напредуваме, учејќи нови работи во едно 

време и заборавајќи ги старите работи во друго време. 

Свами вели: „Само добар учител не може да ве натера да учите. 

Потребни се и добар ученик и добар учител.“ Свами работи многу напорно 

за да нè подучи, но дали ние доволно се трудиме да научиме? 

Еден ден Свами ми рече: „Моето ограничување си ти, бидејќи не 

сакаш да работиш понапорно. Затоа и Мојата работа не напредува побрзо.“ 

Реков: „Ако ова не е брзо, не знам што е!“ (смеа) 

„Ти ме ограничуваш. Не сакаш да работиш понапорно, па не можам 

да сработам повеќе отколку што можам!“ Настојуваше. 

Мислам дека никогаш во животот не сум работел толку напорно! 

Работев во корпорација, а знаете колку насилни можат да бидат приватните 

банкарски корпорации со огромен бизнис. Вообичаено, кога и да се собереа 

незадоволните вработени, без исклучок и недвосмислено ги проколнуваа 

извршниот директор, одговорниот за човечки ресурси и шефовите, жалејќи 

се дека се пресурови затоа што ги тераат да работат толку напорно. Но, кога 

дојдов овде, сфатив дека никогаш во животот не сум работел толку напорно 

како сега, иако сум работел за многу насилна и брзорастечка банка во 

приватниот сектор. Оваа работа сега е стварно напорна работа! И гледам 

како Свами работи напорно секој ден. 

Бевме во Алике и денот беше исполнет со задолженија. 

Температурата беше висока и бевме мокри од глава до петици, а јас не 

можев да правам речиси ништо во тоа пеколно жешко место. Само да 

функционираш беше Херкулов подвиг. Но, Свами забележа некои деца 
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покрај патот како се молат: „Свами, Те молиме, дојди во нашиот хостел“ и 

Тој веднаш се согласи: „Во ред, ајде да одиме во нивниот хостел.“ Потоа 

некои од медицинскиот персонал, кои стоеја покрај патеката, побараа: 

„Свами, Те молиме, дојди и во нашата болница и благослови нè.“ Тој отиде 

и таму. Потоа виде друга група ученици кои токму тогаш пристигнаа и 

молеа: „Свами, Те молиме, дојди во салата за молитва што е штотуку 

изградена.“ Тој ги посети и нив. Од 8 часот наутро до 9 часот вечерта Тој 

неуморно се среќаваше со ученици, учители, лекари, поранешни студенти, 

управители, ополномоштеници и посветеници, без одмор. 

Толку многу кажал во сиве овие години и сè уште продолжува да 

зборува. Толку многу сторил во сиве овие години и сè уште продолжува да 

прави. Тоа понекогаш ме тера да се замислам – барем сега не треба да Го 

мачиме да ни зборува. Што и да ни кажал до сега, требаше да го усвоиме и 

да пораснеме, да се развиеме применувајќи го тоа, за да не мора Тој да ни 

ги повторува истите лекции. Во публикава има многу учители и ќе ме 

разберат што зборувам. Би биле среќни ако можат да ја предадат лекцијата 

само еднаш и детето да може да ја научи, да ја примени и да ја следи. Тогаш 

работата на учител би била лесна, а и детето би било среќно. Но, ако 

учителот мора да му ја повторува истата лекција на невнимателно, 

неодговорно дете, тоа е бескрајна задача што бара исцрпувачко трпение. 

Тоа е непотребна работа. Свами може да ги употреби Своите време и 

енергија за далеку поважни работи, отколку за истите лекции. Но, некако 

Тој одбра да нè задржи нас неколкумина овде, во ашрамот, како што одлучи 

и продолжува да работи, да подучува и да повторува. 

Јас лично сум тежок ученик за Свами, бидејќи Тој ми рече да се 

откажам од многу нешта и ми беше тешко постојано да бидам послушен. Ќе 

си замислам желба: „Се откажав од многу работи на Негова заповед, но 

барем ова мало нешто нека биде со мене. Секако сè друго ми се одзема, нека 

остане барем ова.“ Но, Тој продолжува да притиска; и ова мора да си оди, и 

ова мора да си оди. Тој продолжува да нè подбуцнува, да нè поттурнува и 

да нè притиска бидејќи сака да ја достигнеме таа совршена состојба на 

постоење што е Тој. 

Чувствувам дека сме многу среќни, но не само затоа што сме родени 

како луѓе и сме родени во времето кога Сатја Саи Баба беше жив и знаеме 

дека Сатја Саи Баба е Бог – туку поради тоа што Тој ни ја доверува Својата 

работа и сè уште вели: „Да, овие се луѓето кои ќе бидат до Мене и ќе Ми го 

обезбедат она што сакам. Ќе го сторат тоа без разлика на цената.“ 

Многу одамна, кога ни зборуваше еден од нашите учители во 

кампусот Бриндаван, цитираше еден прекрасен куплет од еден светец, 

Кабирдас. Бидејќи учев на север и хинди ми е мајчин јазик, ги разбрав овие 
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дохи (песни) и ми беа многу инспиративни. Кабирдас вели: „Прем гали ати 

саанкари, Џа меин до на самаај.“ И продолжува: „Џаб меин тха Саи наји, 

Аб Саи хаи меин наји.“ Ова значи: „Патот на љубовта е многу тесен и таму 

не можат да поминат двајца наеднаш. Кога јас бев таму, Бог не беше. Сега 

Бог е таму, а јас не сум.“ 

На овој пат на животот, пат на љубовта, не можат да стојат двајца. 

Или може да си ти, или може да е Бог. Ако си ти, не ќе биде Бог; ако е Бог, 

не ќе бидеш ти. Свами самиот ја предава оваа идеја прекрасно: „Каде што 

постои „јас“, таму не може да постои „Саи“, а каде што постои „Саи“, таму 

не може да постои „јас“.“  

Во раните години на појавата на суптилниот облик, Свами имаше 

обичај да дава интервјуа повикувајќи многу нови луѓе и работеше многу 

напорно бидејќи многумина не знаеја за Него на ваков начин. Сите сакаа да 

го искусат тоа за да разберат што се случува. Многу сочувствително, од 8.00 

наутро па натаму, Тој даваше интервјуа до доцна навечер, ден по ден. 

Можеби знаете за сесиите „Према правахам“, каде што Тој ќе ги повикаше 

поранешните студенти и студентки и нивните семејства и им зборуваше во 

неколку последователни викенди. Постојано им ја кажуваше истата работа: 

„Бидете несебични“, но на различни начини. Некои луѓе ќе го разбереа тоа 

и го применуваат како главна цел на нивниот живот. За другите, тоа ќе беше 

само пријатно искуство и ќе си се вратеа дома среќни и задоволни.  

Ова се случува и сега повеќе отколку порано. Но, она што ме прави 

да се чувствувам толку понизен и што ме воодушевува е тоа што Тој го 

прави сево ова само за да ни даде насока во нашите животи, да ни обезбеди 

сила да одиме по патот на духовноста и да не застраниме во сокаците на 

световноста. Тоа повеќе не е нешто што треба да се сфати лесно. Немаме 

избор или можност да избереме дали ќе ја следиме или ќе бидеме против 

неа. Тоа сега е единствениот начин со Свами. Мораме да бидеме тоа што 

Тој сака да бидеме и сè друго мора да се отфрли. Не можеме да имаме ова и 

она и сè останато, а да Го бараме и Свами. Тоа нема да може така. Ова е 

сериозна духовност; а не е лесна разонода каде можеме да дојдеме, да пееме 

бхаџани, да слушнеме по некој говор и да почувствуваме дека сме готови со 

духовниот дел од нашиот ден. Таа фаза заврши. 

Сега Тој е многу сериозен. Секој ден е значаен настан. Јасно ми е дека 

имаме многу среќа што Тој лично нè држи за рака и нè води. Дури и ако не 

успеваме да Го видиме или да зборуваме со Него, зарем Тој не е Жителот? 

Зарем не знае што се случува во нас? Зарем не прави по нешто околу тоа 

секој ден, за да ни помогне да станеме подобри? Прави! Она што јас го знам 

е можеби надворешниот дел на работата на Свами, но, секако, Тој работи 

понапорно како Жител во секој од нас. 
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Единствената мисла што сакам да ја споделам со сите вас е оваа: 

поминаа деновите кога можевме да бидеме среќни што сме добиле даршан, 

сме поминале малку време во мандирот, дента сме учествувале во пеење 

бхаџани и така сме задоволни од себе. Но, сега е време да го посветиме сето 

свое време на Саи. Мораме да најдеме начин да Го држиме во својот ум и 

срце во секое време, земајќи го предвид само она што Тој го очекува од нас, 

избегнувајќи сè останато. Мора да размислуваме за тоа како да Го усреќиме. 

Во секој мал дел на нашите животи, мораме да продолжиме со испитување 

дали стануваме поблиски до Него или не. Ако не го правиме тоа во секој 

момент, ќе се случи она што Тој му го кажа на брат ми неодамна. Ќе направи 

еден или два теста, во еден период или во друг и оние од нас кои не се 

спремни, ќе паднат и ќе останат таму. Нашите места ќе бидат ослободени за 

некој што заслужува повеќе, што е постраствен, поспремен да ја извршува 

Неговата волја. Тој сосема го разјасни ова. Тоа не значи дека Тој нема 

сочувство или љубов за некои од нас, но, едноставно, Неговите стандарди 

мора да се задоволат. Тој е како учител што го подучува целиот клас. Оние 

што учат добро одат понатаму, додека оние што не учат мора да останат на 

истото ниво за да поминат уште една година во учење пред да можат да одат 

понатаму. 

Мојата дефиниција за духовност се смени откако Го сретнав Свами 

на овој начин. Моето разбирање напредна со Свами во последниве 3-4 

години. Прво за мене духовност беше да го следам Кодексот на однесување 

од 9 точки што Свами го даде за сите. Едноставно, да го живеам животот во 

согласност со тоа, значеше дека водам духовен живот. Таа примена подоцна 

се разви во ново разбирање за тоа како да им нудам несебично служење на 

другите и така мислев помалку на себе. И таа фаза е завршена. Сега се 

работи само за мене или за Свами. Мора да постои само еден од нас; не 

може да бидат двајца. Сите наши идеи, мисли, она што ни е допаѓа или не, 

склоности, предрасуди – сè мора да се напушти. Само едно нешто треба 

секогаш да остане како наш фокус: Што сака Свами? Постојано само Свами, 

Свами, Свами. Не постои ништо друго што треба да правиме. Ова е тоа што 

многу силно го почувствував во последниве неколку месеци. 

Како што се доближуваш до планината, почнуваш да ги гледаш 

работите јасно. Од далеку изгледа како сива силуета. Како што се 

доближуваш, карпите и дрвјата стануваат видливи. Кога ќе дојдеш уште 

поблиску, можеш јасно да видиш: „Ова дрво е манго, она дрво е тамаринд.“ 

Како што доаѓаш уште поблиску, можеш да кажеш: „Ова дрво има 

недозреани зелени мангоа, а она има зрели мангоа.“ Се доближувам до 

Свами и појасно гледам што се обидува да подучи. Така и моето разбирање 

станува подобро и појасно со текот на времето. 
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Ова место и оваа можност е за оние што сакаат стварно да се нафатат 

и да работат напорно за да ја постигнат целта. За другите, во некоја точка 

во времето, тоа ќе им се лизне од раце, ќе ги одмине и тогаш ќе треба да 

почекаат, не знам колку долго, за Свами да им се врати и да ги спаси. 

Еден ден бев малку разочаран и поради егото, додека седев пред 

Свами се избрборив: „Свами, сè жртвував за Тебе.“ Денеска се смеам на тоа, 

но тој ден бев многу потиштен и реков: „Свами, сè жртвував за Тебе.“ Ме 

погледна во очи со поглед што кажува многу низ тишина, што значеше: „За 

што зборуваш?“ Ми го упати тој многу продорен поглед и рече: „Кој 

жртвуваше? Ти жртвуваше или Јас жртвував?“ Бев шокиран! Не можев да 

разберам што мислеше, па објасни: „Види, најпрво, ти си несовршен 

инструмент; ми предизвикуваш многу неволи. Не ги извршуваш работите 

како што велам Јас; ги побркуваш. Да, Јас сè уште те трпам, те користам и 

ти ја давам сета слава – а велиш дека ти се жртвуваш? Јас сум тој што се 

жртвува. Можев да изберам подобар инструмент и да ја завршам Мојата 

работа подобро. Ти си тој што предизвикува неволи.“ Сфатив дека не бев 

ни приближно таму каде што Тој сакаше да бидам и уште имав лице да 

кажам дека сум правел жртви за Него! 

Така Тој продолжува да нè притиска, а за мене секогаш е славно и 

возбудливо да истражувам нови хоризонти со Него, колку предизвикувачки 

и да изгледа. На духовно ниво, Тој е многу настојчив дека мораме да 

растеме повисоко и повисоко. Во нас не смее да остане ништо друго освен 

Свами. Секоја мала трага од „јас“ треба да отпадне, да се исчисти и да се 

испере. Ако уште постои, не сме таму каде што Свами сака да бидеме. 

Силно чувствувам дека, како што минува времето, брзината на 

Неговата работа ќе расте и ќе дојдат да Му се придружат сè повеќе и повеќе 

посветеници. Сигурен сум дека пред три години, во многу мала сала, ќе се 

собереа не повеќе од десетмина за настан како овој. Но, денеска има многу, 

а утре оваа сала ќе биде полна и ќе продолжи да расте како што минува 

времето. Сакав само да споделам дека сите ние ќе мораме да се докажеме 

како сопатници и соученици во истиот клас, а лекцијата е иста за сите. Тој 

мене не ме подучува повеќе само затоа што поминувам повеќе време на 

некое место горе на ридот, а вас помалку, зашто поминувате повеќе време 

во подножјето на ридот. Тоа не е важно. Тој подучува на истите лекции, на 

истите вистини и на истите мисли. Од нас зависи колку примаме и 

применуваме. 

Еден ден, додека Свами ми зборуваше, почна да кашла. Си помислив: 

„Тој кашла, што да правам?“ Веднаш до Него имаше бокал со вода и 

следното нешто што беше логично да го направам, беше да Му понудам 

вода. Значи, помислив да Му понудам вода на Свами. Но, постоеше онаа 
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друга страна од мене, која се расправаше, мислејќи: „Свами е во суптилниот 

облик, па, дали е ова кашлање стварно? Дали изведува драма? Дали е ова 

привид?“ Мојот ум го испитуваше однесувањето на Свами. „Зошто Свами 

би кашлал? Тој е совршен и нема тело како порано, кое би поминувало низ 

овие движења од физичка природа. Завршија тие денови кога Тој имаше 

тело што страдаше од исеченици и модринки, замор и скршеници, кашлици 

и трески. Но, ова не е тело што може да биде погодено од кашлица, треска 

или од некоја болка или болест. Зошто кашла?“ Така, седев размислувајќи 

вака, неправејќи ништо, само набљудувајќи што ќе се случи следно. Како 

што седев и гледав, можете ли да поверувате, од никаде се појави рака од 

разредениот воздух. Го откри бокалот, го подигна и му го подаде на Свами 

– само рака! Го гледав тоа во целосен шок! Свами го зема и од тој физички 

бокал излезе друг бокал, само копија на физичкиот бокал. Свами го 

подигна, се напи две-три голтки и го врати назад на непознатата рака што 

остана да виси во воздухот. Потоа Свами ме погледна и рече: „Мислиш 

дека, ако ти не го сториш тоа, нема кој друг да го стори тоа за Мене?“ 

Подоцна од Него дознав дека тоа беше раката на Хануман, Неговиот верен 

слуга, кој е секогаш присутен и секогаш спремен да Му служи. 

Во присуството на Свами, многупати сум видел чудни работи. Само 

да споделам со вас дека, кога понекогаш влегувам во Неговата соба, гледам 

многу други суштества кои стојат таму. Гледам богови, божици; гледам 

створови што не можам да ги препознаам. Гледам суштества кои имаат едно 

око во капка месо која виси во воздух. Тие немаат стапала или раце. Сум 

видел секакви видови луѓе, сум го видел Јама и сум сведочел секакви 

видови богови и божици кои Му се на располагање и повик – на кои Тој 

може едноставно да им заповеда и тие веднаш ќе извршат сè. Но, Тој не ги 

користи често, бидејќи сите тие имаат единствени улоги во целиот план.  

Така и секој од нас има улога, но понекогаш не ги играме нашите 

улоги добро. Како што рече Свами: „Јас сум оној што се жртвува кога 

употребувам вакви несовршени инструменти кои Ми ја отежнуваат 

задачата, кои не го прават она што им велат да го прават, кои прават збрка 

и потоа Јас треба да ја преработам целата работа и да си ги губам времето и 

енергијата.“ Сега ја чувствувам Неговата болка. Порано моето однесување 

беше поинакво; сега чувствувам болка кога Го гледам Свами како се 

повторува одново и одново. Ни кажува еднаш и ние не го правиме тоа. Ни 

кажува вторпат и сè уште не го правиме тоа. Чувствувам: „Аијјо папам. 

Колку многу Свами зборува, колку многу се бори да нè подобри.“ Жал ми е 

за Него.  

За секого постои време за пензионирање. Но, овде е Свами, кој 

служеше целиот Свој живот, до последниот здив. Дури и на последниот ден, 

пред да биде примен во болницата, Тој дојде на даршан, зарем не? Тој ден, 
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кога Му беше толку лошо, можеше да реши да не дојде – но, Тој се појави. 

Не знам колку можеме да трпиме; кога малку ќе се закашламе или нè фати 

треска, велиме: „О, денеска не одам на училиште, зашто имам треска или не 

доаѓам на бхаџани зашто сум настинат.“ Може да се расправаме дека Свами 

не чувствувал болка оти Тој е надвор од тоа, но тоа разбирање не е целосно. 

Тој чувствува глад и замор и Свами чувствува сè, исто како ние кога се 

смета Себе за тело – џива прагја. Но, кога ќе се издигне до атмичко ниво, 

даива прагја, нема врзаност за ништо. Но, како тело, Тој чувствува болка, 

па сепак дојде во количката само за нè благослови пред да си замине 

физички. 

Се сеќавам на последниот даршан, кога ги крена рацете и ни направи 

„намасте“ на сите. Не нè благослови на вообичаениот начин; наместо тоа, 

нè остави и тоа движење ми остана во глава. „Зошто Свами го прави ова? 

Никогаш порано не го правеше ова. Никогаш не сум Го видел Свами да го 

прави тоа јавно.“ Тој ден ги подигна двете раце издржувајќи многу болка, 

зашто не можеше дури ни сосема да ги крене и да ги состави. Како и да е, 

Свами одлучи да замине. Дури и на Својот последен работен ден, така да 

речам, Тој работеше. Кој воопшто го прави тоа на Земјава? Му треба слава? 

Му треба повеќе богослужење, повеќе обожување? Воопшто не! 

Не Му требаше тоа ниту во физичкиот облик. Сега воопшто не Му 

треба тоа. Но сепак, поради кого работи и прави сево ова да се случува? 

Само поради нас. Сега имаме втора можност; имаме дополнителен испит. 

Сега барем можеме да учиме и да поминеме на следното ниво. Ако сме сега 

површни или не внимаваме доволно, не знам што да кажам. Само ми е жал 

за Свами. Се разбира, се чувствувам лошо и поради нас, но настрана од тоа, 

жал ми е за Свами, бидејќи Тој се врати за да ни открие што треба да 

правиме и какви мораме да бидеме. И еве нè, сè уште борејќи се да ги 

натераме нашите умови да го прават она што Тој се обидува да нè научи. 

Уште не сме ни почнале; сè уште се подготвуваме да го правиме она што 

Тој ни кажа и тоа ни се чини толку тешко, што бараме изговори и причини 

за тоа зошто не можеме секогаш да го правиме она што Тој вели. Јас не сум 

исклучок; и јас се борам да делувам и да бидам каков што сака Тој. 

Никогаш не разбрав каков живот водеше Свами порано. Во мандирот 

во Прашанти Нилајам Неговата соба беше помала од Неговиот сегашен 

тоалет, а Тој живееше таму 50 години! На последното патување во 

Кодеиканал морав десет дена да живеам во мала соба и речиси полудев. 

Кога патувањето конечно заврши, се чувствував слободен. Десет дена во 

мала соба, без да видам сонце или дожд, излегувајќи само за даршани и 

сесии со посветениците и враќајќи се набрзо во истата соба, затворен во тие 

четири ѕида беше прилично тешко да се издржи. А Свами живееше во мала 

соба како таа пет децении, во најврелото место, Путтапарти, без клима уред, 
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со еден мал кревет во аголот и тоалет во кој едвај можеше да влезе голем 

човек. Самата помисла на тоа е неиздржлива. 

Тој живееше така 50 години. Не можам да си замислам како успеа во 

тоа. Ако требаше јас да живеам така 50 години, мислам дека денеска ќе 

дадев отказ. За мене тоа е многу тешко. Но, Тој живееше така и направи 

многу за сите нас. Сега се обидуваме да Му ја овозможиме најголемата 

удобност. Му велиме: „Свами, Те сакаме и сакаме да Ти биде удобно.“ Се 

трудиме да Му биде што е можно позгодно, но тоа не Го засега многу. Она 

за што Тој стварно се грижи е дали се преобразуваме или не. Тој не се 

грижеше колку е голема Неговата соба или колку Му е удобен креветот; 

единственото за што се грижеше е и продолжува да биде: дали ние 

(Неговите посветеници) стануваме побожествени? Дали стануваме 

пољубезни, посочувствителни или понесебични? 

Значи, што е целта на украсувањето на Неговата соба и поставувањето 

клима уред и поголем кревет, бидејќи Тој секако не се грижи за тие нешта? 

Сите овие работи нема да Го забавуваат или усреќат. Она што го прави 

вистински среќен е кога ги гледа Неговите посветеници како ги 

применуваат Неговите учења. Па, ајде да го правиме тоа. И како што Тој 

повторуваше, не знам колку илјадници пати, секој ден да се откршува по 

едно делче од нашето „јас“ сè додека не исчезне потполно и внатре остане 

само „Саи“. Најдобриот дел е тоа што тој „Саи“ веќе е таму и не мораме да 

Го донесеме „Саи“ од друго место. Тој е веќе таму. Сè што треба да сториме 

е да се ослободиме од „јас“ за да може да се открие вистинскиот „Саи“. Тоа 

е тежок процес, но тој е врвен скулптор, кој го делка нашето „јас“ во секој 

момент, додека не го добие правилниот облик. Сè што треба да направиме 

е да Му речеме „да“. „Да, Свами. Продолжи, прави го тоа. Нема да се 

опирам; нема да ја попречувам Твојата работа; нема да приговарам на 

никаков начин. Продолжи, откршувај ме, делкај ме, сè додека не станам она 

што Ти сакаш да станам. Не сакам да останам безвредно парче камен.“ 

И ова го чувствував многу силно. Затоа, денеска сакав само да го 

кажам она што ми лежи на срце. Тој им зборува на поранешните студенти, 

им зборува на посветениците, им зборува на групи млади, нè води во 

Кодеиканал и ја искажува истата работа секојпат. Оди во странство, ги 

посетува домовите на луѓето и ја зборува истата работа. Каде и да оди, 

поучува на истата работа. Значи, крајно време е да го следиме тоа. Сатја 

југа, златната ера, нема да се случи сè додека не се смениме. Златната ера е 

за нас. Ние треба да направиме да се случи. 

Кога Свами објави дека болницата во Делхи мора да биде готова за 

една година, нема да верувате што рече сопственикот на земјата. Најпрво, 

не најдовме земја две години и покрај неколку претходни обиди. Некако, 



25 
 

кога најдовме погодно парче земја, сопствениците рекоа: „Бараме исплатата 

да се направи до тој и тој ден; во спротивно, договорот не важи.“ Се 

обидувавме да ја покажеме хуманитарната страна, велејќи: „Вие ја имате 

земјата, а нам ни треба заради многу болните деца кои ќе дојдат од целиот 

свет. Имате прекрасна прилика да ја искористите својата земја. Како и да е, 

ни ја продавате, не ни ја давате бесплатно, па ве молиме да направите некои 

исклучоци и да ни дадете повеќе време.“ Но, нивните срца не омекнуваа. Со 

речиси никакви средства на располагање, можевме само да Му се молиме 

на Свами да се вмеша и Тој нè увери: „Не грижете се и не очекувајте 

великодушност од нив. Ајде да го направиме тоа со трансакции.“ Со 

Неговата негрешлива волја, се собраа многу посветеници, жртвуваа многу 

и дадоа прилог за тоа. Дадоа многу повеќе од своите можности, бидејќи 

сакаа да се исполни Неговата волја. „Ако Свами сака да биде во ноември, 

мора да направиме да биде така“, беше нивната единствена мисла. 

Значи, може да се случи и мораме да направиме да се случи. Да, тоа 

значи дека можеби треба да работиме прекувремено и да се стегнеме 

повеќе. Зошто? Затоа што тоа Го усреќува Свами; тоа Му носи радост. Оние 

што можат да го сторат тоа се оние што немаат ниту трошка од „јас“ во нив. 

Ако имаат малку его, тоа нема да се случи. Затоа, ако Свами рече нешто, 

наша одговорност е да го оствариме тоа. Што и да треба, треба да се 

искршиме од работа, да пресметуваме, да изведеме обратно планирање, 

наречете го како сакате и направете го. Ако тоа не се случува, последното 

нешто што треба да направиме е да се свртиме и да Го обвиниме Свами: 

„Свами, не ни даде доволно милост; недостасуваа Твоите благослови.“ 

Наместо тоа, мора да бараме во себе и да откриеме што ни недостасува за 

Неговата волја да не се манифестира преку нас. 

Свами Вивекананда имаше обичај да каже: „Ако нешто добро се 

случи преку мене или поради мене во мојот живот, тоа е благодарение на 

сочувството и милоста на мојот учител, Шри Рамакришна. Ако нешто беше 

погрешно, не испадна добро, тоа е поради моите сопствени неспособности.“ 

Додека ние вообичаено велиме: „Направивме сè што можевме, можеби тоа 

не беше волјата на Свами. Можеби милоста на Свами не беше доволна.“ 

Сè што се обидувам да кажам е дека ова е најповолното време; нема 

подобро време од ова за наша лична преобразба. Свами повторно дојде и нè 

донесе поблиску до Него и вложува многу повеќе енергија и труд за да нè 

направи како Него. Треба да се ослободиме од целата ‘рѓа и прашина. Дури 

и да е болно, првото нешто што мораме да Му го кажеме на Свами е „да“, 

никогаш „не“. Ако Свами побара: „Можеш ли да го сториш ова?“ „Да!“ 

Потоа Тој ќе направи некако да се случи. Ако речеме: „Ах, не знам, Свами, 

не сум  сигурен“, тогаш веќе сме изгубиле. Нема повторно да ни ја даде 

истата можност. 
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Свами прекрасно ја прикажа Неговата основна намера: „Возот доаѓа 

во своето време. Ако дојдете порано од времето на возот, тоа не значи дека 

тој ќе дојде порано заради вас. Возот ќе тргне во определеното време. Ако 

задоцните на станицата, тој нема да ве чека. Треба да носи илјадници луѓе. 

Заради еден човек, тој не ќе направи исклучок. Ваша е одговорноста да 

бидете точни и да се качите на возот. Возот не треба да чека еден или двајца 

и да ги жртвува удобноста и поволноста на другите.“ Така, мисијата на 

Свами ќе продолжи според Неговиот распоред. 

Тој ме предупреди: „Мислиш дека ти си единствениот кој може да го 

прави ова? Ако си заминеш, ќе дојдат десетмина други кои можат да го 

прават ова подобро од тебе.“ Така сега знам дека има десетмина подобри од 

мене! (смеа) Но, ако Тој сè уште ме користи за секоја работа, морам да 

бидам понизен и многу благодарен: „Свами, знам дека можеше да биде 

некој друг, но некако, Ти се справуваш со мене и покрај моите недостатоци 

и мани. Некако ја вршиш Твојата работа преку мене, со мене. Благодарен 

сум Ти.“ Тој нè поднесува сите нас кои сме далеку под стандардите што ги 

постави за нас. 

Сите мораме да растеме; мораме да дадеме сè од себе секој ден; нема 

скратен пат. Свами вели: „Мало несебично дело секој ден ќе ве направи 

потполно несебични еден ден.“ Правете едно несебично дело на ден и еден 

ден ќе станете сосема несебични. Помалку себе + помалку себе + помалку 

себе = несебичност! (англ. Less of self + less of self + less of self = Selfless)   

Мојата искрена молитва до Свами од сите нас овде, вклучувајќи ме и 

мене, е да ја разбереме оваа одлична можност што се отвори пред нас. Сево 

ова ќе оди во историјата како најславни и највосхитувачки времиња во 

приказната за овој голем аватар. Ниту Рама, ниту Кришна, ниту кој и да е 

друг аватар не го направил она што го направи и го прави нашиот Свами. 

Секако, Свами е единствен и овие времиња се, исто така, единствени. Но, 

како ќе ни суди историјата? Дали ќе бидеме запаметени како Пандавите или 

ќе бидеме запаметени како Кауравите? До нас е како ја користиме златната 

прилика. 

Многу сум благодарен за можноста да ги споделам своите мисли со 

вас. Ќе ми претставува особено задоволство да доаѓам и да зборувам секои 

неколку месеци. Ве молам, имајте на ум дека и јас учам и се развивам заедно 

со сите вас. Можеби кажав работи што не се сосема точни. Се надевам дека 

во иднина, како што работам и се развивам со текот на времето, подобро ќе 

ја разберам Неговата мисија. Свами љубезно ми дозволи да дојдам да 

зборувам овде и потоа да се вратам во мандирот. Благодарен сум Му што 

ми дозволи да го правам ова и, како што ви реков на почетокот, не го 

планирав овој говор. Само дојдов. Му реков на Свами: „Што и да сакаш да 
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им се пренесе на посветениците, пренеси го.“ Свами никогаш нема да 

дозволи да не успееме. Ако Му веруваме и ако Му се предадеме, бидете 

сигурни дека никогаш нема да дозволи да не успееме во што и да преземеме. 

Со овие верба и храброст, ако сериозно ги сфатиме Неговите зборови и 

искрено тргнеме на овој пат на духовноста, Тој никогаш нема да нè 

изневери. Повторно, благодарен сум им на организаторите и на постарите 

што ми ја дадоа оваа можност и ви благодарам на сите што ме сослушавте 

внимателно. Саи Рам. 
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