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Satja Sai Baba ir dzimis un dzīvi pavadījis Putaparti,  nelielā ciematā Āndhra 
Pradēša štatā Indijas dienvidos. Satja Sai Baba nepārstāv nevienu reliģiju, kā arī 
nesludina nevienā no tām. Miljoni cilvēku uzskata Viņu par visu laiku iespaidīgāko 
garīgo skolotāju.

Viņš parādījis cilvēcei ceļu, kā katram atklāt savu Dievišķo dabu, cienot pasaules 
garīgās mācības, kas kopīgas visām reliģijām.

Nesavtīgā un tīrā mīlestība, ko  Satja Sai Baba izrādīja tik dabiski un spontāni, ik 
dienu piesaistīja tūkstošiem cilvēku no dažādām pasaules malām. Viņa lielākais 

brīnums, kā atzīst Viņa sekotāji, ir cilvēka sirds transformācija.

Kopš agras bērnības Viņš apgalvoja:
“Ir tikai viena reliģija, Mīlestības reliģija.

Ir tikai viena rase ,  Cilvēce.
Ir tikai viena valoda, Sirds valoda.

Ir tikai viens Dievs un Viņš ir visuresošs.”

Dr. APJ Abduls Kalams (Indijas bijušais prezidents)
ar Satja Sai Babu

Anantapura skola, viena no izglītības iestādēm,
ko dibinājis Satja Sai Baba



Viņa misija
Viņa misija, atzīstot visas reliģijas, sniedzas pāri reliģijām, un parāda cilvēkam 
ceļu, kā īstenot viņa patieso dabu – iekšējo Dievišķību, kas slēpjas ikvienā. Tā 
nodrošina  Vispārcilvēcisko vērtību - Patiesības, Pareizas rīcības, Miera, Mīlestības 
un Nevardarbības saglabāšanu un praktizēšanu jebkurās attiecībās.

Īpaši specializētā slimnīca Prašantigrama, viena no
Satja Sai Babas dibinātajām slimnīcām.

Viņš iesaka kalpot Dievam tādā veidā, kā tas katram ir pieņemami, balstoties 
savas kultūras tradīcijās  un izglītībā.  Garīgās transformācijas rezultāts ir augstākās 
mīlestības, miera, iecietības, harmonijas, godīguma un taisnīguma izpausme domās, 
vārdos un darbos. Viņa paustā universālā vēsts caur tūkstošiem lekciju un rakstiem 
ir  nodota tiešā veidā.

„Es atnācu, lai iedegtu mīlestības gaismu jūsu sirdīs un redzētu, 

ka tā spīd aizvien spožāk no dienas dienā. Es nenācu, lai runātu 

kādas konkrētas reliģijas, piemēram, Hindu vārdā.  Es nenācu 

ar misiju popularizēt kādu sektu, ticību vai kustību, kā arī nenācu, 

lai pulcinātu sekotājus kādai mācībai. Man nav plāna piesaistīt 

mācekļus vai pielūdzējus Manai vai jebkādai citai draudzei. Es 

atnācu, lai pastāstītu jums par Universālo vienojošo ticību, par 

Dievišķo Principu, par Mīlestības ceļu, par Mīlestības filozofiju, par 

Mīlestības pienākumu, pienākumu mīlēt.”



Viņa atstātais mantojums 
• Bezmaksas veselības aprūpe: Ar mīlestību 

un līdzcietību tiek nodrošināta no primārās 
līdz augstākā līmeņa veselības aprūpe 
pilnīgi par brīvu tiem, kam tas ir nepieciešams. 
Papildus tiek nodrošināta arī preventīva un 
mobilā veselības aprūpe. Pamatojoties uz 
šiem nosacījumiem, 1957. gadā dibinātā 
Satja Sai Babas mazā klīnika pāraugusi 
milzīgā pasaules līmeņa veselības aprūpes 
sistēmā daudzās valstīs visā pasaulē.

• Bezmaksas izglītība: Satja Sai Baba 
nodibināja izglītības iestādes, kuras nodrošina, sākot ar bezmaksas sākumskolu 
līdz pat doktora līmeņa izglītību, ietverot mācību par Vispārcilvēciskām vērtībām.

• Bezmaksas dzeramais ūdens: 
Miljoniem cilvēkiem tiek piegādāts 
tīrs dzeramais ūdens, kas ir īpaši 
aktuāli gan Indijā, gan citās 
pasaules valstīs, kur dzeramais 
ūdens ir vienmēr bijis maz pieejams. 
No tā iedvesmojoties, līdzīgi projekti 
realizēti daudzās pasaules malās, 
ieskaitot Āfrikā, Indonēzijā, Nepālā 
un Salvadorā.

• Bezmaksas organizācijas pakalpojumi: Satja Sai Baba iedvesmojis miljoniem 
cilvēkus  visā pasaulē kalpot sabiedrībai dažādos projektos, ieskaitot bezmaksas 
pārtikas, apģērba, krājumu un pajumtes nodrošināšanu kā arī cita veida 
palīdzību. Papildus, brīvprātīgie piedalās palīdzības sniegšanā katastrofās 
daudzās valstīs, kā piemēram, Fidži, Filipīnās, Haiti un ASV.

Daudzi politiski un reliģiski līderi, zinātnieki un augsti izglītoti cilvēki no visas pasaules 
prasījuši Satja Sai Baba padomu sociālos, politiskos un reliģiskos jautājumos, un 
bijuši iedvesmoti no atbildēm.

 „Ir daudz tautību, bet zeme ir viena, ir daudz dārglietu, bet zelts ir viens,

ir daudz zvaigžņu, bet debesis ir vienas, ir daudz būtņu, bet ir elpa ir viena.”



Viņa darbi
Satja Sai Baba ir pasaules skolotājs. Viņš nodibinājis pasaules klases izglītības 
sistēmu, kas papildus akadēmiskai izcilībai attīsta arī raksturu, balstoties uz 
piecām Vispārcilvēciskām vērtībām: Patiesība, Pareiza rīcība, Miers, Mīlestība un 
Nevardarbība. Satja Sai skolas un universitātes sagatavo skolēnus to ieiešanai 
sabiedrībā un dzīvei pēc šiem principiem.

Sekojot Satja Sai Babas mācībai, vairāk nekā 40 Satjai Sai skolas piedāvā integrālo 
izglītību visā pasaulē.  Daudzas no tām ir vietējo autoritāšu atzītas to izcilības dēļ, 
kā arī atzīstot to ārkārtējo ieguldījuma sabiedrībā. Tāpat arī, vairāk nekā 30 Satja 
Sai izglītības institūti (ISSEs) piedāvā Satja Sai izglītību ar Vispārcilvēcisko vērtību 
programmās, lai attīstītu cilvēciskās vērtības.

Satja Sai Baba ir paraugs cilvēcīgumam. Pēc vairāku slimnīcu uzbūvēšanas, 
1991.gada novembrī, Indijas premjerministra klātbūtnē, Satja Sai Baba Putaparti 
ciemā atvēra vismodernāko augstākā līmeņa specializētu slimnīcu Indijā. 2001.
gada janvārī Satja Sai Baba atvēra arī īpaši specializētu slimnīcu Vaitfīldā, blakus 
Bangalores pilsētai. Šajos medicīnas institūtos ar mīlestību un līdzcietību nodrošina 
laicīgu aprūpi pilnīgi par brīvu daudzās specifiskās jomās. Tā ir daļa no Babas 
globālās veselības aprūpes misijas.

Katru gadu Satja Sai Babas iedvesmoti sekotāji piedalās simtiem medicīnas 
nometnēs, vairāk kā 40 slimnīcās un mobilajās klīnikās, kur apkalpo desmitiem 
tūkstošiem pacientu. Papildus medicīniskajiem un ķirurģiskajiem pakalpojumiem notiek 
zobārstniecības, redzes, asins un kaulu smadzeņu donoru reģistrācijas izbraukumi 
un tiek pasniegtas arī veselības apmācību programmas.

“Ja slimības un ciešanas nešķiro bagātos un nabagos,
tad kāpēc mums tā darīt?” 

Satja Sai Baba izveidojis starptautisku organizāciju, lai varētu palīdzēt 
ikvienam. Vadoties pēc dažādām cilvēku vajadzībām visā pasaulē, Baba 
nodibināja Satja Sai starpatautisko organizāciju (SSSO), lai palīdzētu katram kas 
ieinteresēts sekot Viņa mācībai vai  piedalīties izglītības vai kalpošanas aktivitātēs. 
SSSO ir aktīva vairāk nekā 120 valstīs. Lai pievienotos Centram, nav nepieciešams 
maksāt biedra naudu, un visas Centra aktivitātes ir bez maksas.

Sīkāku informāciju var atrast sathyasai.org
(Satja Sai starptatiskās organizācijas mājas lapa)
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