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Kdo je Sai Baba?

Sai Baba se je rodil 23. novembra 1926 v vasici Put-
taparthi v državi Andra Pradeš na jugu Indije. Že od 
zgodnjega otroštva razglaša:

“Vzgoja in izobraževanje, združena z razvijanjem 
značaja, ohranjanjem trdnega zdravja in zadovoljeva-
njem človekovih osnovnih potreb, so pra vice, ki jih je 
Bog podelil vsem ljudem, brez razlikovanja na osnovi 

družbenega položaja, barve kože in veroizpovedi.”

“Obstaja le ena religija – religija ljubezni.
Obstaja le ena kasta – kasta človeštva.

Obstaja le en jezik – jezik srca.
Obstaja le en Bog – ki je vseprisoten.”

Narodov je veliko,
toda Zemlja je ena.
Nakita je veliko,
toda zlato je eno.

Zvezd je veliko, 
a nebo je eno.
Bitij je veliko, 
 a dih je eden.
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Njegovo poslanstvo

Sai Baba ne pripada nobeni religiji 
in nobeni religiji ne daje prednosti.

Sai Baba priznava vrednost vseh religijskih tradi cij, 
vendar je njegovo poslanstvo nad vsemi religijami. 
Njegov namen je človeku pokazati pot, ki vodi do 
razumevanja njegove resnične Božanske narave in do 
spoštovanja univerzalnih duhovnih naukov, ki so sku-
pni vsem religijam.

Sai Baba ne pričakuje, da ga bodo sledniki častili, tem-
več jim svetuje, naj vsakdo časti Boga v obliki, ki ga 
pritegne in je uveljavljena v njegovi vzgoji in izhaja iz 
njegovega kulturnega okolja. Tako naj bo, dokler is-
kalec ne preseže reli gije in da prednost duhovnosti ter 
preide od zunanjega iskanja k notranjemu.

“Prišel sem prižgat luč ljubezni v vaših srcih, 
da bo iz dneva v dan bolj sijala.

Nisem prišel govorit v prid katere koli 
duhovne smeri ali indijske filozofije.

Nisem prišel širit kakršne koli sekte, veroizpovedi 
ali načela. Nisem prišel zbirat 
slednikov za kateri koli nauk.

Nimam namena privabljati učencev ali slednikov 
pod svoje ali katero koli drugo duhovno okrilje.

Prišel sem spregovorit o Univerzalni veri, 
o božanski zavesti, o poti ljubezni, 

o filozofiji ljubezni 
in o dolžnosti ljubiti.”
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Moje življenje je moje sporočilo

Vzgoja in izobraževanje

Sai Baba je svetovni učitelj.

Osnoval je vzgojno-izobraževalni sistem, ki pokriva 
vse ravni, od osnovne šole do univerzitetnega študija.
Šolanje je popolnoma brezplačno. V tem sistemu tudi 
najvišji akademski dosežki temeljijo na petih člove-
ških vrednotah: resnici, pravilnemu delovanju, miru, 
ljubezni in nenasilju. Namen poučevanja omenjenih 
vrednot je pripraviti učence na življenje v družbi, skla-
dno z navedenimi načeli. Učenci dela ne vidijo zgolj 
kot sredstvo za pridobivanje denarja in materialnih 
dobrin, temveč kot način za boljše služenje sočloveku 
in družbi.

Diplomanti Sai Babovih fakultet so iskani po vsem sve-
tu, saj poleg akademske odličnosti tudi njihova integri-
teta zagotavlja poštenost in strokovnost.

Ena izmed Sai Babovih visokih šol
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Zdravstvo

Ko je Sai Baba zgradil številne zdravstvene domove in 
ambulante, je novembra leta 1991 v prisotnosti indij-
skega predsednika vlade v Puttaparthiju odprl najso-
dobnejšo vrhunsko opremljeno bolnišnico v Indiji.

Bivanje v bolnišnici, zdravstvena oskrba, nastanitev 
družinskih članov, terapije in operacije, vključno z naj-
sodobnejšim in najdražjim zdravljenjem, so za bolnike 
popolnoma brezplačni. Ob koncu leta 2006 so samo v 
bolnišnici v Puttaparthiju opravili več deset tisoč srč-
nih operacij.

Januarja 2001 je Sai Baba odprl drugo vrhunsko opre-
mljeno bolnišnico v Whitefieldu blizu Bangaloreja. V 
njej je 330 postelj, 12 operacijskih dvoran, specializira-
na je za kardio lo gijo, vaskularno in kardiotorakalno ki-
rurgijo, nevro logijo ter nevrokirur gijo. Do junija 2007 
so v njej zdravili že 450.865 pacientov ‒ veči noma lju-
di, ki sicer ne bi mogli plačati zdravljenja.

“Čemu bi razlikovali med bogatimi in revnimi, 
če bolezen in trpljenje ne delata razlik.”

Ena izmed 
Sai Babovih 

bolnišnic 
v Puttaparthiju
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Osnovne potrebe

Pomanjkanje pitne vode je bila vedno težava, s kate ro 
se je vsakodnevno soočalo dva milijona prebivalcev v 
državi Andra Pradeš na jugu Indije. Pogosto niso mogli 
zagotoviti čiste vode, na voljo so imeli le onesnaženo. 
Zaman so rotili vlado, naj nekaj ukrene, zato je Sai 
Baba marca leta 1994 začel več izjemno obsežnih in 
hitro izvedenih projektov.
Vključujejo okolico mesta Anantapur (1994), Medak 
in Mahabubnagar (2001) ter Chennai (2004). Projekti 
so zagotovili čisto pitno vodo milijonom ljudi v več 
kot 1000 vaseh. Zadnji projekt so začeli leta 2007 na 
področju Vzhodnega Godavarija.

Sai Baba za izvedbo projektov nikoli ni prosil za denar. 
Tistim, ki imajo željo, ponudi pri ložnost prispevati za 
dobrobit vseh ljudi.

kanal dolg 165 km v okviru 
projekta za pitno vodo
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Sai Baba pravi:

Tisoči ljudi z vsega sveta, ki so jih navdihnili veliki 
dosežki, so se lotili številnih družbenih dejavnosti v 
okviru svojih sposobnosti in sredstev, kot so gradnja 
bolnišnic, šol, vrtcev in javnih kuhinj. Lotili so se tudi 
drugih dejavnosti, posvečenih pomoči potrebnim lju-
dem (ostarelim, invalidom, kronično bolnim, umirajo-
čim) in ljudem na družbenem obrobju.

Gibanje Sathya Sai

Izredne sposobnosti in ljubezen, ki jih docela nara vno 
in spontano izraža Sai Baba, vsak dan privabljajo na 
tisoče ljudi iz vseh delov sveta. Čeprav veliko število 
ljudi pride v osebni stik s fenomenom Sai Babe, je 
Njegov največji čudež, ki ga priznavajo njegovi sledilci, 
preobrazba člo veškega srca.

“Človekova naloga je posejati semena resnice, 
pravilnega delovanja, miru in ljubezni v srce 

vsakega posa meznika, ki jih je pripravljen sprejeti.
Modreci vseh religij so začrtali metode 

in korake, ki jih mora človek narediti. Opozorili so na 
nevarnost, ki jo prinaša odlašanje ter pokazali na ovire 
in opore, ki jih mora upoštevati pri uresničevanju tega 

cilja. Njihovi nasveti so koristili milijonom ljudi.
Toda še nikoli ni bilo organiziranega gibanja, 

ki bi vključevalo vse človeštvo.”

“Vaše življenje 
je moje sporočilo”
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Gibanje Sathya Sai iz ljubezni 
preraste v organizacijo

Cilj Sathya Sai organizacije

Cilj pripadnosti Sathya Sai organizaciji je spoznati Bo-
žanska načela, prirojena vsakemu človeku. S prouče-
vanjem in udejanja njem teh načel se prične postopna 
individualna in zavestna preobrazba osebnosti. Končni 
cilj ni ustvariti sistema prepričanj, temveč živeti v skla-
du z ideali.

“Naloga Sai organizacije je širiti načelo 
LJUBEZNI in razviti človekovo božanskost. 
Njena naloga ni povečevati število slednikov 

in privržencev. Cilj je samospoznanje. 
Pomembna je kakovost in ne količina. 
Rast števila članov predstavlja količino, 

rast ljubezni pa kakovost.”

“Nevednost je največje prekletstvo v življenju. 
Nevednost je najtežje breme v življenju. 

 Nevednost je najgostejša tema.
Nevednost je vzrok neuspeha v življenju.

Kdor ne vidi, ni slep. Slep je, kdor noče videti. 
 Vzrok vseh težav je ego. 

Opustite ego in vse težave bodo izginile.”

Ena izmed Sai Babovih visokih šol
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Sathya Sai centri

Sathya Sai centri tvorijo jedro Sathya Sai organi zacije. 
Člani centrov se odločijo udejanjati nauke Sathya Sai 
Babe, jih prenašajo tistim, ki jih za to odkrito prosijo, 
in jih predstavljajo v skladu z lokalno kulturo.

“Namen centrov ni širiti nov kult ali promovirati moje 
ime ali ustvariti novo ločino, ki bi me častila. Njihova 
naloga je širiti zanimanje za molitev, medi tacijo in osta-
le vrste duhovne vadbe, ki vodijo do človekove prirojene 
božanskosti. Centri morajo odra žati radost, ki nastane 
ob prepevanju in po na vljanju božjega imena, ter mir, ki 
ga človek pridobi v dobri družbi. Centri morajo služiti 
zapuščenim, bolnim, obupanim, nepismenim in pomoči 
potrebnim brez pričakovanja nagrade.”

Delovanje Sathya Sai centrov vključu-
je duhovne, vzgojno-izobraževalne dejavno-

sti in dejavnost nesebičnega služenja.

Duhovna dejavnost

Vključuje proučevanje Sai literature, petje svetih pe-
smi, molitev in meditacijo. Pro učevanje Sai literature 
in svetih spisov glavnih religij je osnova študijskega 
krožka – metode, ki omogoča vsakemu udeležencu, da 
po razmisleku izrazi stališče o izbrani temi in pridobi 
končno spoznanje, ki odraža resnico.
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“Študijski krožek sestavlja skupina ljudi, 
v kateri vsakdo izrazi razumeva nje obravnavane teme. 

To je okrogla miza. Vsak do predstavi svoje misli in 
na koncu izluščimo vrednote. Če se omejimo zgolj na 

branje, dvomi lahko osta nejo. Toda, če vsak pojasni svoje 
razmišljanje, se dvomi razblinijo.”

“Koordinator za študijski krožek izbere temo, skupina pa 
odkriva različne vidike. To je podobno brušenemu 
diamantu, ki ima veliko ploskev − največjo plos kev 
na vrhu diamanta morajo videti vsi. Cilj skupine 

je odkriti vrhnjo ploskev.”

“Petje svetih pesmi je duhovna vadba za vse, 
ki se je želijo udeležiti. S petjem moramo očistiti 

um, ga osvoboditi strasti ter okrepiti vero.”

“Bog je dejal, da je prisoten na kraju, kjer opevajo 
Njegovo ime, in da ga ne bo zapustil.

Če človek poje sam, se njegovo srce zlije s pesmijo. 
Toda, ko skupaj prepeva veliko ljudi, 

ustvarijo Božansko energijo.”
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Vzgojno-izobraževalna dejavnost

Sem sodita poučevanje in udejanjanje petih človeških 
vred not. To so: resnica, pravilno delovanje, mir, lju-
bezen in nenasilje. Vzgojno-izobraževalna dejavnost 
vključuje srečanja (delavnice) za otroke in starše, uspo-
sabljanje za učitelje in srečanja, namenjena ženskam.

Na delavnicah izvajamo pet tehnik: tiho sede nje, nava-
janje splošno veljavnih citatov, prebiranje nav dihujočih 
zgodb, skupinske dejavnosti in petje svetih pesmi.

“Cilj modrosti je svoboda,
cilj kulture je popolnost,
cilj znanja je ljubezen,

cilj vzgoje in izobraževanja je značaj.”

“Ljubezen kot misel je Resnica.
Ljubezen kot občutek je Mir.

Ljubezen kot delovanje je Pravilno delovanje.
Ljubezen kot razumevanje je Nenasilje.”

“Izobraževanje brez značaja,
politika brez načel,

znanost brez človečnosti 
in trgovanje brez moralnosti 

niso le nekoristni,
temveč nedvomno nevarni.”
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Dejavnosti nesebičnega služenja

Služenje je duhovna disciplina, je ljubezen v delovanju, 
je ljubezen do vseh bitij, še zlasti do ljudi. 

Služenje je skrb za pomoči potrebne z nesebičnim de-
lovanjem, kajti služenje človeku je najboljši način slu-
ženja Bogu. Človeštvo je ena družina. Nihče na svetu 
ni izključen.

Cilj služenja je izboljšanje telesne in duševne blaginje 
pomoči potrebnih brez namere, da bi jih spreobračali. 
Če se lotimo služenja brez sebičnih namenov, postane 
posvečeno.

“V čigavem interesu je prostovoljno služenje, 
ki ga opravljate?

Opravljate ga zaradi sebe.
Dejavnosti služenja se lotite zato, da se boste 

pričeli zavedati svojega Božanskega jaza,
se osvobodili ega, s tem spoznali sebe 

in našli odgovor na vprašanje:
'Kdo sem jaz?'”
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“Lačnim nima smisla pridigati
o duhovnem znanju,
kajti ubogi in bolni
nikakor ne morejo 

razumeti takšnih pridig.
Prva stvar, ki jo morate storiti
za lačne je, da jih nahranite.
Če jim boste govorili o duši,

jih to ne bo zanimalo.
Zato najprej poskusite poiskati 

zdravilo za lakoto, bolezni
in nepismenost.”
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Devetčlenski
kodeks obnašanja

•	Vsakodnevna	meditacija	in	molitev.

•	 Predano	petje/molitev	z	družinskimi	člani	en	krat	te-
densko.

•	Udeležba	v	vzgojno-izobraževalnih	programih,	ki	jih	
člani organizirajo za otroke.

•	 Sodelovanje	 pri	 skupnih	 duhovnih	 programih	 vsaj	
enkrat mesečno.

•	 Sodelovanje	pri	služenju	skupnosti	in	drugih	dejav-
nostih organizacije.

•	Redno	proučevanje	Sai	literature.

•	Udejanjanje	 načela	 “strop	 nad	 željami”	 in	 uporaba	
tako pridobljenih prihrankov za slu ženje človeštvu.

•	Z	vsemi	govorite	blago	in	z	ljubeznijo.

•	Ne	govorite	slabo	o	drugih	ljudeh,	zlasti	ne	v	njihovi	
odsotnosti.

Sathya Sai Babov
nasvet ...
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Deset 
načel

•	 Ljubite	svojo	domovino	in	ji	služite;	ne	kritizi	rajte	in	
ne žalite drugih narodov.

•	 Spoštujte	vse	religije.	Vsaka	od	njih	je	pot	do	Boga.

•	 Ljubite	vsakogar	brez	razlik.	Spoznajte,	da	je	člo	ve-
štvo ena skupnost.

•	Naj	bosta	vaš	dom	in	njegova	okolica	vedno	čista.	To	
bo zagotovilo zdravje in srečo vam ter družbi.

•	Ne	 spodbujajte	 bera	če	nja	 z	 dajanjem	denarja.	Bol-
nim in ostarelim priskrbite hrano, streho nad glavo, 
ljubezen in nego.

•	Nikoli	 ne	 podkupujte	 in	 nikoli	 ne	 sprejmite	
podkup nine.

•	Nikoli	in	v	nobenih	okoliščinah	ne	sovražite,	ne	bo-
dite zavistni ali ljubosumni.

•	Ne	pričakujte,	da	bodo	drugi	poskrbeli	za	vaše	oseb-
ne potrebe. Preden boste služili drugim ljudem, naj-
prej postanite služabnik samemu sebi.

•	Častite	Boga.	Bojte	se	greha.

•	 Spoštujte	državne	zakone.	Bodite	zgleden	državljan.

... za lepše življenje
 ... za boljši svet



Sathya Sai 
organizacija 

Slovenije

Društvo 
za razvoj človeških vrednot 

Sathya Sai Baba

Gašperšičeva 8
1000 Ljubljana

Spletna stran: 
www.saiorg.si

e-pošta: slovenija@saiorg.si


