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Przedmowa 
Jestem bardzo szczęśliwy, że Bhagawan Śri Sathya Sai 

Baba zainspirował dr Teerakiata do napisania o systemie 
nauczania zwanym Educare Sathya Sai.

Nauczanie jest procesem przekazywania wiedzy stu-
dentom przez nauczycieli. Nauczycieli można uważać za 
ośrodki wiedzy udostępniające uczniom informacje z róż-
nych dziedzin. 

W programie Bal Vikas1 oraz w procesie Wychowania 
w Wartościach Ludzkich Sathya Sai nauczyciele mają za 
zadanie pomagać uczniom w praktykowaniu wartości 
moralnych. W większości przypadków przeznaczają jedną 
lekcję na jedną wartość. Przy wielu okazjach Sathya Sai 
Baba nadmieniał, że wartości nie należy rozdzielać, jak 
również, że nie można ich nauczyć. Zaczął używać słowa 
educare, aby ułatwić nam zrozumienie, że nauczanie jest 
raczej procesem wydobywania wiedzy tkwiącej w dzie-
ciach, a nie wprowadzaniem wiadomości z zewnątrz. Tak 
więc charakter powinien przejawić się z wnętrza. Podobnie, 
nikt nie może nauczyć kogoś drugiego mądrości, ponieważ 
mądrość należy raczej wydobyć z głębi serca dziecka. 

Nauczyciele powinni zrozumieć istotę systemu naucza-
nia Sathya Sai Educare. Istnieje potrzeba zmian, zatem 
jako nauczyciele powinniśmy, dla dobra naszych uczniów, 
doskonalić metody nauczania. W tym względzie książka ta 
1 Bal Vikas – program kształcenia i wychowywania dzieci w war-
tościach ludzkich, autorstwa Śri Sathya Sai Baby realizowany 
w Indiach [tłum.].
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będzie ważnym i pomocnym narzędziem. Przed jej napi-
saniem dr Teerakiat starannie przestudiował nauki Bha-
gawana i niektóre święte księgi wedyjskie, by w niniejszej 
pozycji bardzo szczegółowo wyjaśnić znaczenie koncepcji 
Educare i pięciu żywiołów.

Z całego serca zachęcam nauczycieli do studiowania 
tej książki. Jestem pewien, że jeśli zrozumieją istotę na-
uczania w duchu Educare, dostosują do niej plany lekcji 
i metody, a tym samym skutecznie pomogą dzieciom w ich 
wewnętrznej podróży.

dr Art-ong Jumsai Na Ayudhya
Dyrektor Instytutu Edukacji Sathya Sai w Tajlandii

listopad 2001 r.
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Wstęp
We wrześniu 2000 r. i w lipcu 2001 r. w Prasanthi Nila-

yam w Indiach odbyły się konferencje poświęcone edukacji 
i nauczaniu w duchu Educare. Omawiane tam kwestie, 
szczególnie temat Educare i zagadnienie pięciu żywiołów, 
zainspirowały mnie do napisania tej książki. Baba mówi:

Słowo „educare” ma głębokie i święte znaczenie. Tego, 
co przejawia się w wyniku nauczania w duchu Edu-
care, nie można ani zobaczyć oczami, ani usłyszeć 
za pomocą uszu, ani też poznać umysłem. Ale można 
zobaczyć, usłyszeć lub odczuć wyniki Educare. Zwy-
kłe kształcenie podsyca pragnienia i prowadzi do 
ponownych narodzin, natomiast kształcenie w duchu 
Educare wiedzie do nieśmiertelności.

Dyskurs z 26 września 2000 r.
oraz:

Bóg przenika wszystko i żyje w każdej istocie. Podob-
nie pięć żywiołów, które przenikają wszystko w tym 
świecie. Pięć żywiołów to nic innego, jak przejawienia 
Boga. Żywioły przenikają cały wszechświat, wyzna-
czają jego granice i wprawiają go w ruch; dzięki nim 
może on funkcjonować. Świat nie mógłby istnieć, gdy-
by zabrakło choć jednego z nich. Nikt nie potrafi pojąć
ich potęgi, jednakże każdy musi poznać ich znaczenie. 
Tylko ten dostępuje łaski i chwały Boga, kto rozumie, 
czym są żywioły i postępuje zgodnie z tą wiedzą. 



8

Podstawowym obowiązkiem każdego człowieka jest 
zrozumienie znaczenia pięciu żywiołów.

Dyskurs z 5 lipca 2001 r.

Gdy zwróciłem się do Baby o błogosławieństwo w pi-
saniu książki o nauczaniu w duchu Educare, zapytałem 
także, co powinienem w niej umieścić. Dotykając swą 
ręką mojej głowy powiedział: Myśl i pisz. Ta książka jest 
rezultatem dotyku i błogosławieństwa Pana. 

Jestem pełen wdzięczności dla Indulala Shaha za stałe 
przypominanie nam o znaczeniu pięciu żywiołów. Z całego 
serca dziękuję dr Art-ong Jumsai’owi za wsparcie i napi-
sanie przedmowy do tej książki. Moja wdzięczność płynie 
też do sióstr – Barbary Rousseau, Loraine Burrows, Paoli 
Contestabile i Susan Mannheim za ich udział w przygo-
towaniu i wydaniu niniejszej pozycji. Przede wszystkim 
jednak wyrażam szczerą wdzięczność Bhagawanowi Śri 
Sathya Sai Babie, który jest źródłem inspiracji i naszym 
wewnętrznym głosem. Składam tę książkę u jego lotoso-
wych stóp.

Teerakiat Jareonsettasin2 
 Khonkaen, Tajlandia 

listopad 2001 r.

2 Autor jest psychiatrą, doktorem nauk medycznych, członkiem 
Królewskiego Kolegium Psychiatrycznego w Wielkiej Brytanii.
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Educare – Filozofia
Rozprawa ta poświęcona jest filozofii i praktyce nau-

czania zwanego Educare Sathya Sai. Śri Sathya Sai Ba-
ba twierdzi, że słowo educare wyjaśnia istotę edukacji. 
Mówi on:

Na czym polega podstawowa idea edukacji? Słowo 
to pochodzi z łaciny od wyrazu „educare”. Jakie jest 
znaczenie tego słowa? Znaczy ono wydobywanie na 
zewnątrz tego, co jest wewnątrz. Czym jest to, co 
musi zostać wydobyte? W człowieku drzemią ukryte 
wszystkie umiejętności i wszelka wiedza. Został on 
obdarzony niezliczonymi możliwościami – fizycznymi,
mentalnymi, duchowymi i etycznymi. Prawdziwym 
celem edukacji jest wydobycie na światło dzienne 
wewnętrznych mocy człowieka. Istnieją dwa rodzaje 
tych mocy. Jeden ma związek z wiedzą o przedmio-
tach zewnętrznych, a organem, przez który te moce 
się przejawiają, jest głowa (mózg). Natomiast organem 
umożliwiającym człowiekowi wydobycie na zewnątrz 
swej wewnętrznej wiedzy jest serce. Pierwszy rodzaj 
mocy ma związek z egzystencją fizyczną, zaś drugi
dotyczy wyższej wiedzy lub życia zgodnego z jego 
prawdziwym przeznaczeniem. Ludzkie życie osiągnie 
doskonałość dopiero wtedy, gdy człowiek zacznie har-
monijnie przejawiać oba te rodzaje wiedzy.

Dyskurs z 22 listopada 1999 r.
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Są dwie kategorie studiów: dociekanie tego, co we-
wnętrzne, oraz badanie tego, co na zewnątrz. To, 
czego uczycie się na pamięć i przelewacie na papier 
w czasie egzaminów, jest studiowaniem tego, co na 
zewnątrz. Natomiast gdy zgłębiacie własne serce, 
doświadczając przy tym pełni i błogości, prowadzicie 
studia wewnętrzne. Te dwie kategorie rozróżniamy 
używając określeń „edukacja” i „educare”. Waszym 
celem powinno stać się kształcenie w duchu Educare, 
a nie zwykła edukacja.

Dyskurs z 4 kwietnia 2001 r.

Zajmijmy się procesem wewnętrznego wglądu. Gdy 
zwracamy się ku wnętrzu i zaczynamy badać swą świa-
domość, stajemy wobec najważniejszego pytania: co chce-
my zobaczyć wewnątrz? czym jest to, co mamy wydobyć 
na zewnątrz? Innymi słowy pytamy, jak wygląda mapa 
naszej świadomości.

Podróż do wnętrza jest w swej istocie procesem ewolu-
cji. Zaczynamy ją od żywiołów gęstych, to znaczy od ciała 
fizycznego, by dojść do umysłu, który jest subtelniejszy
niż ciało. Święte księgi mówią, że w głębi umysłu możemy 
odnaleźć ducha, naszą rzeczywistą jaźń lub Boga. Naucza-
ją, że naszą prawdziwą jaźnią jest Bóg, oraz że wszyscy 
jesteśmy iskrami tej samej boskości. 

Jednak, aby zrozumieć, na czym polega wewnętrzna 
podróż świadomości, musimy, drogą zrozumienia proce-
su odwrotnego, poznać mapę świadomości. Ów odwrotny 
proces nazywa się inwolucją.

O ile ewolucja jest procesem rozwoju, w którym czło-
wiek wznosi się do Boga, to inwolucja jest procesem, 
w którym Bóg staje się człowiekiem. Zajrzyjmy zatem do 
najstarszych świętych pism, jakimi są Wedy, przedsta-
wiające relację pomiędzy Stwórcą a stworzeniem. Ta re-
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lacja została drobiazgowo opisana przez wedyjski system 
filozoficzny zwany sankhją, a także w różnych, czasem
odległych od siebie, fragmentach upaniszad i w innych 
świętych księgach Indii. Sai powiada: 

Wedy mówią o dwóch rodzajach dharmy (zasadach 
właściwego postępowania). Jeden jest określony 
terminem prawritti, a drugi niwritti. Prawritti (ścież-
ka zewnętrzna) odnosi się do czynności na planie 
fizycznym. Opisuje przymioty niezbędne w świecie
doczesnym. Niwritti (ścieżka wewnętrzna) odnosi się 
do wiedzy o jaźni (atmadżniany). Człowiek, który 
poznał różnicę między tymi dwoma ścieżkami, staje 
się nieustraszonym... Prawritti instruuje, jak należy 
wykonywać poszczególne zadania. Niwritti wskazuje 
na stan umysłu, w jakim należy je wykonywać.

Dyskurs z 5 kwietnia 1998 r.

Moim zadaniem jest uprościć starożytne nauki zacho-
wując ich świętość. 

JAM JEST JEDEN – PRAGNĘ STAĆ SIĘ WIELOŚCIĄ

Na początku, zanim powstał czas, a nawet wcześniej 
– w bezczasowości, w stanie bezprzestrzennym – istniała 
świadomość, istota. Możemy ją nazwać Kosmiczną Istotą, 
Tym lub Bogiem. Wedy nazywają ją w sanskrycie puruszą, 
co znaczy najwyższa osoba (rys. 1). Posiada ona również 
inne imiona: brahman, atma, Iśwara. Ta Kosmiczna Istota 
jest jednym, nie istnieje nikt ani nic poza nią. Nie jest nie-
świadoma (aćetana). Jest świadoma (ćetana). Istnieje (sat). 
Jest jednym bez drugiego. Jest świadoma, a także samo-
świetlista, promieniuje wewnętrznym blaskiem (ćit). Jest 
błogością (anandą). Jej istotą jest Życie–Światłość–Miłość. 
Zauważcie, że słowa te napisano dużymi literami, ponie-
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waż nie odnoszą się one do życia materialnego, światła 
i miłości, tak jak je zwykle rozumiemy, lecz do transcen-
dentnego stanu określanego w sanskrycie wyrażeniem 
sat–ćit–ananda (istnienie–świadomość–błogość).

Kosmiczna Istota
Purusza

Rysunek 1

Bez znanej nam przyczyny, w najwyższej osobie poja-
wia się pierwotny impuls tworzenia, wola stania się „wie-
lością”. Ekoham bahusjam – Jam jest Jeden, pragnę stać 
się wielością (rys. 2). Najwyższa osoba chce udowodnić 
swoje istnienie. Chce kochać, bawić się, cieszyć i odczuwać 
radość, tak więc nie może pozostawać czystym istnieniem 
i czystą świadomością. Musi stwarzać przedmioty, aby 
je kochać. Miłość nie zaznaje spełnienia bez przedmiotu 
miłości. Światło nie wie, że jest światłem, dopóki nie ma 
kontrastującej z nim ciemności. Nie istnieje radość, jeśli 
jest tylko Jeden i nikogo więcej, z kim mógłby ową radość 
dzielić. Zatem rozpoczyna się proces tworzenia.

Ekoham bahusjam
Jam jest Jeden

Pragnę stać się wielością

Rysunek 2

W puruszy pojawia się wola, a uosobienie mocy tej woli 
nazywa się Iśwarą. Pierwszym ograniczeniem, jakie musi 
na siebie nałożyć purusza, jest niewiedza (awidja), czyli 
ignorancja. Purusza stwarza pierwotny kosmos (prakriti), 
nasienie, przyczynę. 



13

Pr
ze

pł
yw

 s
tw

or
ze

ni
a

D
ia

gr
am

 1



14

Jest wiele słów określających ten stan istnienia, uży-
wanych zależnie od tego, jak go postrzegamy: prakriti, 
hiranjagarbha, asat, awidja, maja itd. Tak więc mamy 
kilka par nazw określających stan pierwotnej egzysten-
cji: purusza – prakriti, sat – asat, widja – awidja, Iśwara 
– maja itd. Mówią one o powstaniu dwoistości.

Z diagramu 1 możemy wnioskować, że najwyższa 
istota musiała złożyć z siebie pierwszą ofiarę polegającą
na zapomnieniu o sobie. Jednakże nie znaczy to, że sie-
bie zagubiła. Stanowi pełnię przed i po akcie stworzenia. 
Zawsze pozostaje pełnią, przenikając cały wszechświat 
i będąc w nim obecna. Jest transcendentna i immanentna 
zarazem. Swami mówi:

Nie sądź, że jeśli Jeden staje się wielością, jeśli Jeden 
przejawia się jako natura (prakriti) zbudowana z pię-
ciu żywiołów, to pomniejsza to Jego wartość.

Sathya Sai Speaks, t. IV, s. 106

Co dalej?

Zadajmy sobie pytanie: czego potrzebujemy, żeby coś 
stworzyć? Potrzebujemy przestrzeni i doskonałego planu, 
projektu, pierwowzoru, przepisów i praw. Gdy Bóg tworzy 
kosmos, potrzebuje tego samego.

Bóg stworzył pierwotną przestrzeń (akaszę) jako 
pierwszy z pięciu żywiołów. Powstaniu akaszy towarzyszy 
dźwięk. Pierwotna przestrzeń związana jest z pierwotnym 
dźwiękiem – pranawą OM. Natomiast doskonały plan 
i prawo nazwano w sanskrycie słowem mahat lub buddhi, 
czyli kosmiczną inteligencją.

Z puruszy (Boga) została stworzona prakriti (pier-
wotna natura). Z prakriti wyłonił się mahat lub buddhi 
(intelekt).
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Angażując się w dzieło stworzenia (proces inwolucji) 
Stwórca pozwolił iluzji sprawić, że sam zapomniał własną 
jaźń, w wyniku czego pojawiło się poczucie indywidualnej 
jaźni. Powstało fałszywe ja, ego (ahamkara).

Od tej chwili mamy do czynienia raczej z aspektem 
indywidualnym, a nie kosmicznym. Buddhi stało się 
umiejętnością rozróżniania lub indywidualną inteligencją. 
Powstała dwoistość podmiotu i przedmiotu.

Rzeczywista jaźń lub Ja pragnie doświadczać świata 
przez ego. Musi więc powstać instrument umożliwiający 
doświadczanie. I tak pojawia się umysł (manas). Główną 
funkcją umysłu jest kierowanie, skupianie i utrzymywa-
nie uwagi na przedmiotach. 
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Przedmioty doświadczania 
– pięć żywiołów

Czym są przedmioty doświadczania?
- Bóg pragnie doświadczać dźwięku – powstaje żywioł 
przestrzeni (akasza).
- Bóg pragnie doświadczać dotyku – powstaje żywioł 
powietrza (waju).
- Bóg pragnie doświadczać kształtu – powstaje żywioł 
ognia (agni).
- Bóg pragnie doświadczać smaku – powstaje żywioł 
wody (dżala).
- Bóg pragnie doświadczać zapachu – powstaje żywioł 
ziemi (prithiwi). 

Sathya Sai wyjaśnia:

Ludzkie ciało zbudowane jest z pięciu żywiołów: zie-
mi, wody, ognia, powietrza i przestrzeni. Pozostają 
one w ścisłym związku z pięcioma rodzajami od-
czuć: zapachu, smaku, kształtu, dotyku i dźwięku. 
O stopniu przenikalności każdego żywiołu decyduje 
obecność lub nieobecność poszczególnych atrybutów 
odczuwanych zmysłami. Ziemia, jako że cechuje się 
wszystkimi pięcioma atrybutami, jest najcięższa i ma 
bardzo ograniczoną zdolność ruchu. 
Ziemia odznacza się wszystkimi pięcioma atrybutami: 
dźwiękiem, zapachem, dotykiem, smakiem i kształ-
tem, gdyż zbudowana jest z pięciu żywiołów.
Woda, która ma cztery atrybuty, pozbawiona jest za-
pachu. W związku z tym jest od ziemi lżejsza, cechuje 
się płynnością i ruchem.
Ogień, wyposażony w wielką moc, nie posiada atry-
butów zapachu i smaku. Jest lżejszy od wody. Po-
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siada zdolność rozprzestrzeniania się we wszystkich 
kierunkach.
Czwarty żywioł – powietrze, jest lżejsze od ognia, po-
nieważ posiada tylko dwa atrybuty – dźwięk i dotyk, 
w związku z czym unosi się wszędzie i jest bardziej 
przenikające niż ogień.
Piąty żywioł – przestrzeń, jest lżejsza od powietrza 
i najbardziej przenikająca spośród wszystkich żywio-
łów, jako że posiada tylko jeden atrybut – dźwięk. 
Gdzie znajduje się przestrzeń? Jest wszędzie, ponie-
waż energia dźwięku przenika całe stworzenie.
Bóg trwa ponad ograniczeniami pięciu żywiołów, a ja-
ko najsubtelniejszy i najlżejszy stanowi wszechprze-
nikającą jedność przejawiającą się jako niezliczone 
ręce, stopy, oczy, głowy, usta i uszy. To On wypełnia 
sobą cały wszechświat. Pięć żywiołów – ziemia, woda, 
ogień, powietrze i eter są Jego aspektami, dlatego na-
si przodkowie oddawali im cześć jako ucieleśnieniom 
boskości. Wielbili boginię ziemi, boginie różnych rzek, 
boga ognia, wiatru i boga przestrzeni. 

Dyskurs z 15 maja 2000 r.



18

Pięć żywiołów i umysł
Umysł jest dziełem Boga, dlatego też musi składać się 

z pięciu żywiołów. Jako że umysł jest subtelny i przenika 
żywioły gęste, posiada cechy żywiołów subtelnych. Kon-
cepcja pięciu żywiołów ukazuje przez analogię, w jaki 
sposób pracuje umysł. Sai tłumaczy: 

Powinno się wszakże pamiętać, iż umysł, intelekt, 
wola i ego są zbudowane z pięciu żywiołów, które 
emanują z sat–ćit–anandy, najwyższego stanu ist-
nienia. Oto ich pierwotne źródło, z którego wyłaniają 
się na podobieństwo niezliczonych iskier ulatujących 
z ognia.

Sathya Sai Speaks, t. XXI, 2 października 1988 r.

Umysł pierwotnie powstał z przestrzeni (akaszy), która 
jest nieskończona. Myśli w umyśle poruszają się dzięki 
subtelnemu żywiołowi powietrza (dokładniejsze wyja-
śnienia w rozdziale „Życiodajna energia – prana”). Umysł 
może snuć refleksje, myśleć i porządkować myśli dzięki
subtelnemu żywiołowi ognia, który nadaje myślom świetli-
stość i kształt. Współczesna nauka odkryła, że w procesie 
myślenia obraz odgrywa rolę kluczową. Subtelny żywioł 
wody w umyśle przejawia się w postaci emocji, natomiast 
subtelny żywioł ziemi nadaje myślom wagę. Niektóre myśli 
są odczuwane jako wyjątkowo uporczywe i bardzo ciężkie, 
szczególnie te, które dotyczą przedmiotów świata mate-
rialnego. Swami rozwija ten temat:

Dominujący w człowieku żywioł ziemi nieustannie 
ściąga go w dół. Aby wznieść się ponad doczesność, 
człowiek musi zredukować w sobie udział żywiołu zie-
mi i zwiększyć udział pozostałych czterech żywiołów: 
powietrza, ognia, wody i przestrzeni. Aspekt ognia, 
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którego udział powinien zostać zwiększony w czło-
wieku, to dżniana-agni, ogień mądrości. 

Sathya Sai Speaks, t. XXV, s. 339
oraz:

Umysł człowieka, ze względu na swoją subtelność, jest 
zdolny do nieograniczonej ekspansji. Ale zmysły kieru-
ją go ku rozmaitym przedmiotom i ludziom, a wówczas 
wypełnia się nimi i jego zdolność rozprzestrzeniania 
się ulega ograniczeniu. Umysł odzyska możliwość 
nieograniczonej ekspansji, gdy te obiekty przestaną 
być dla niego atrakcyjne.

Sathya Sai Speaks, t. XXI, s. 67
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Moce zmysłów (indrije)
Oprócz umysłu (manas) i żywiołów subtelnych wy-

rażający się przez ego (ahamkarę) Bóg potrzebuje mocy 
umożliwiających umysłowi (manas) postrzeganie pięciu 
żywiołów. 

Moce te nazywamy mocami zmysłów (indrijami) lub 
po prostu zmysłami. Wyodrębnia się dwie grupy zmysłów, 
z których pierwsza obejmuje moce poznania (dżnianen-
drije). Dzieli się je na pięć rodzajów:
1. moc słyszenia (słuch)
2. moc odczuwania dotyku (dotyk)
3. moc widzenia (wzrok)
4. moc odczuwania smaku (smak)
5. moc odczuwania zapachu (powonienie).

Każda z tych mocy pełni funkcję postrzegania kolej-
nych żywiołów: przestrzeni, powietrza, ognia, wody i ziemi. 
Każda z mocy postrzegania koresponduje z odpowiadającą 
jej mocą działania. Moce działania (karmendrije) stanowią 
drugą grupę zmysłów i obejmują: moc mowy stanowiącą 
reakcję na słyszenie, moc dotykania będącą reakcją na 
odczucie dotyku, moc przemieszczania się będącą reakcją 
na widzenie (stopy prowadzą człowieka w stronę przedmio-
tu, który widzą oczy, lub oddalają go od tego przedmiotu), 
moc eliminacji płynów fizjologicznych (działanie układu
moczowo–płciowego) oraz moc eliminacji odchodów sta-
łych (wydalanie).

Podsumowując, zmysły działania to:
1. moc mowy 
2. moc dotykania 
3. moc przemieszczania się
4. moc eliminacji płynów i rozmnażania
5. moc wydalania.
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Istnieje ścisły związek pomiędzy pięcioma żywiołami 
a zmysłami postrzegania i działania (patrz tabela 1). Sa-
thya Sai stwierdza:

Człowiek posiada pięć zmysłów: słuch, dotyk, wzrok, 
smak i powonienie. Zmysły mają swą podstawę w pię-
ciu żywiołach: przestrzeni (akasza), powietrzu (waju), 
ogniu (agni), wodzie (dżala) i ziemi (prithiwi).

Sathya Sai Speaks, t. XXI, s. 66
oraz:

Jak podają Wedy, pięć mocy poznania i pięć mocy 
działania tworzy dziesięć mocy zmysłów. Najczęściej 
nazywa się je zmysłami. Zmysły stanowią główną 
siłę motywującą umysł oraz źródło złudzenia powo-
dującego cierpienie. Każdy z pięciu żywiołów posiada 
właściwe sobie atrybuty, które oddziałują na każdy 
z pięciu zmysłów: dźwięk (przestrzeń) fascynuje umysł 
przez uszy; dotyk (powietrze) wabi umysł przez skórę, 
kształt (ogień) przyciąga uwagę umysłu przy pomocy 
oczu, smak (woda) zniewala umysł przez język oraz 
węch (ziemia) kusi umysł przez nos.

Sathya Sai Speaks, t. VII, s. 185

Związek między zmysłami i żywiołami

Moce poznania Moce działania Żywioły
słuch mowa przestrzeń (akasza)

dotyk dotykanie powietrze (waju)

wzrok przemieszczanie się ogień (agni)

smak układ moczowo-płciowy woda (dżala)

powonienie wydalanie ziemia (prithiwi)
Tabela 1
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Proszę zauważyć, że moce zmysłów to nie to samo, 
co narządy zmysłów. Narządy zmysłów, czyli oczy, uszy, 
skóra, język i nos jeszcze nie powstały. Pojawią się, gdy 
z pięciu żywiołów subtelnych wyłoni się pięć żywiołów 
gęstych. Zajmiemy się teraz mocami zmysłów (indrijami), 
a nie narządami zmysłów. Sai stwierdza:

Każdy z pięciu żywiołów posiada właściwe sobie 
atrybuty: dźwięk, dotyk, formę, płynność i zapach. 
Odpowiadające im narządy zmysłów odgrywają 
zasadniczą rolę w postrzeganiu tych atrybutów. Do-
strzeżcie moc kryjącą się w organach zmysłów. Na 
przykład oczy są w stanie widzieć przedmioty, lecz 
bardziej istotna niż samo oko jest siatkówka, na któ-
rej odbijają się obrazy. Podobnie, moc wzroku jest 
ważniejsza niż samo oko. Jest wielu ludzi, którzy po-
siadają oczy, ale nie widzą. Są również osoby, które 
posiadają uszy, ale nie słyszą, ponieważ utraciły moc 
słyszenia. Staramy się kontrolować narządy zmysłów, 
ale nie czynimy nic, by sprawować kontrolę nad mocą 
odpowiedzialną za ich funkcjonowanie.

Sathya Sai Speaks, t. XVI, s. 72-73

Jak naucza Sai Baba, kontrola zmysłów polega na 
tym, żeby we właściwy sposób posługiwać się pięcioma 
żywiołami:

W człowieku pięć żywiołów wiąże się z pięcioma zmy-
słami poznania, których mocami są: wzrok, smak, do-
tyk, powonienie i słuch. Prawdziwe wielbienie pięciu 
żywiołów polega na tym, aby nie tylko właściwie się 
nimi posługiwać, lecz także uświęcać zmysły wzroku, 
smaku, dotyku, powonienia i słuchu.

Dyskurs z 25 września 2000 r.
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Baba mówi: 

Kiedy występuje niewłaściwe użycie narządów zmy-
słów? Człowiek wykorzystuje w niewłaściwy sposób 
oczy, gdy patrzy na nieodpowiednie przedmioty; nie-
odpowiednio używa języka, gdy jego mowa niesie 
zło. Nadużywa uszu, serca i rąk, gdy boskie moce 
i talenty wykorzystuje po to, by krzywdzić innych. 
W takim przypadku kieruje swoją energię w niewła-
ściwą stronę.

Sathya Sai Speaks, t. XXI, s. 221
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Życiodajna energia (prana)
Jak działają zmysły?
Musi istnieć pewna energia umożliwiająca zmysłom 

działanie. Podobnie, inicjacja procesu tworzenia również 
wymaga energii. Ta energia nazywa się praną lub energią 
życia. Ponieważ powoduje ona ruch, nazywana jest także 
oddechem życia, albo życiodajnym powietrzem. Energia 
życia odróżnia istoty żyjące od nieżyjących. Zgodnie z wie-
dzą wedyjską, prana pełni pięć następujących funkcji: 
- pobieranie (prana) – wdychanie energii z zewnątrz
- eliminacja (apana) – wydychanie na zewnątrz szkodli-
wych produktów
- przyswajanie (samana) – utrzymywanie energii w rów-
nowadze 
- rozprowadzanie (wjana) – krążenie i rozprowadzanie 
energii
- regeneracja (udana) – odradzanie, przejawianie się 
energii.

Na przykład wdychanie jest funkcją prany. Oddawanie 
moczu i rozmnażanie się wymaga użycia apany. Mowa 
wymaga udany. W procesie trawienia potrzebna jest sa-
mana, a utrzymanie krążenia wymaga wjany.

Sai mówi:

Jest pięć rodzajów energii życia: prana, apana, wja-
na, udana i samana. Prana-waju to wiatr życia lub 
oddech życia, który ma siedzibę w płucach. Apana-
-waju to wiatr życia, który schodzi w dół i wydostaje 
się na zewnątrz przez odbyt. Samana-waju to wiatr 
życia, który rozchodzi się po całym ciele. Udana-waju 
to wiatr życia, który wznosi się od gardła w kierunku 
głowy... Dzięki tym pięciu pranom funkcjonującym 
w organizmie człowiek może żyć w zdrowiu. W ludz-
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kim ciele znajduje się 72 000 naczyń krwionośnych. 
Wjana-waju przepływa przez cały układ krążenia. 
Wjana-waju powstaje z waju – powietrza. Gdy powie-
trze jest zanieczyszczone, 72 000 naczyń krwiono-
śnych ulega zanieczyszczeniu i wywiera szkodliwy 
wpływ na apanę, co prowadzi do nowotworów i ata-
ków serca. 
Aby zachować zdrowie, człowiek potrzebuje czystego 
oddechu życia (wjana-waju).

Sathya Sai Speaks, t. XVI, s. 73-74
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Pięć żywiołów gęstych 
W następnej kolejności powstaje pięć żywiołów gęstych 

(pańczabhuty), to znaczy przestrzeń, powietrze, ogień, 
woda i ziemia, które tworzą fizyczne ciało i zewnętrzny
wszechświat. Według nauk wedyjskich żywioły gęste po-
wstają z pięciu żywiołów subtelnych zwanych bhutama-
trami (tabela 2).

Pięć żywiołów gęstych to przestrzeń, powietrze, ogień, 
woda i ziemia, które we wszechświecie tworzą przestrzeń, 
gazy, światło–kształt–ciepło oraz ciekłe i stałe formy ma-
terii, stanowiące budulec ciała fizycznego i przedmioty
percepcji. Są różnej gęstości i charakteryzują się różnymi 
wibracjami.

Pięć żywiołów gęstych 
(pańczabhuty)

bhuta = duch, przejawienie

przestrzeń
akasza

powietrze
waju

ogień
agni

woda
dżala

ziemia
prithiwi

Tabela 2

1. Przestrzeń (akasza) przejawia się jako nośnik świado-
mości.
2. Powietrze (waju) przejawia się jako ruch, kierunek, 
prędkość i zmiana.
3. Ogień (agni) przejawia się jako światło, ciepło, energia, 
kolory i formy.
4. Woda (dżala) przejawia się jako płynność (stan ciekły 
– tłum.).
5. Ziemia (prithiwi) przejawia się jako stałość i stabilność 
(stan stały – tłum.).
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Baba mówi: 

Wiecie, że istnieje pięć żywiołów, czyli pańczabhuty, 
które na skutek łączenia się ze sobą w różnych propor-
cjach tworzą świat zwany prapańcza, co znaczy zło-
żony z pięciu elementów. Prithiwi, czyli żywioł ziemi, 
posiada pięć właściwości – najwięcej ze wszystkich 
– i dlatego jest najbardziej gęsty. Atrybutem wyróż-
niającym go spośród innych żywiołów jest zapach 
(gandha), ale posiada też właściwości pozostałych 
czterech żywiołów, to znaczy dotyk, smak, formę 
i dźwięk (sparsza, rasa, rupa i sabdha). Woda lub 
dżala ma tylko cztery właściwości – wyróżniający 
ją spośród innych żywiołów smak oraz dotyk, formę 
i dźwięk. Zatem jest ona subtelniejsza od ziemi. Agni, 
żywioł ognia, jest jeszcze bardziej subtelny, ponieważ 
poza swoim szczególnym atrybutem formy ma tylko 
dwie cechy – dźwięk i dotyk. Waju, żywioł powietrza, 
jako atrybut wyróżniający posiada dotyk, a ponadto 
dźwięk. Wreszcie najlżejszy i najsubtelniejszy spo-
śród wszystkich pięciu żywiołów – akasza, żywioł 
przestrzeni, ma tylko jedną właściwą sobie cechę, to 
znaczy dźwięk (sabdha). Bóg jest subtelniejszy nawet 
od akaszy i dlatego przenika wszystko, jest bardziej 
przenikający niż przestrzeń lub cokolwiek innego. Jego 
natura pozostaje ponad wszelkimi ludzkimi słowami, 
także ponad matematyką. Dobrze to zapamiętajcie.

Sathya Sai Speaks, t. IV, s. 99-100
oraz:

Ziemia jest żywiołem najgęstszym. Subtelniejsza i bar-
dziej przenikająca od ziemi jest woda. Subtelniejszy 
i bardziej przenikający od wody jest ogień. Subtel-
niejsze i nawet bardziej przenikające od ognia jest 
powietrze. Subtelniejsza od powietrza jest przestrzeń, 
która przenika wszystko. Na tej skali wzrastającej 
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subtelności każdy kolejny żywioł wykazuje większą 
przenikalność od poprzedniego. Wraz z subtelnością 
zwiększa się zdolność przenikania. W procesie od-
wrotnym, gdy subtelność zmniejsza się, zwiększa 
się gęstość, a stopień przenikalności maleje. Dlatego 
powietrze jest mniej subtelne i gęstsze od przestrzeni. 
Ogień jest gęstszy i mniej przenikający od powietrza. 
Ziemia jest najgęstsza i najmniej przenikająca spośród 
pięciu żywiołów. 
Wynika z tego, że przestrzeń jest podstawą dla po-
zostałych żywiołów. Z akaszy, przestrzeni powstały 
pozostałe żywioły. Z ruchu przestrzeni powstało po-
wietrze. Z czasem z powietrza narodził się ogień. Bez 
powietrza nie byłoby ognia. Z żaru ognia uformowała 
się woda. Na przykład, ciało ludzkie poci się, gdy 
gorączkuje. Pocimy się też podczas upalnego dnia. 
Woda tworzy się pod wpływem ciepła. Z wody z kolei 
narodziły się niezliczone formy przyrody.
Zilustrujmy zależność pomiędzy gęstością i przeni-
kaniem. Przypuśćmy, że na stole w tym pokoju leży 
kwiat jaśminu. Kwiat ma postać fizyczną, gęstą i jest
niewielki. Jednak jego zapach, który jest subtelniejszy, 
przenika całe pomieszczenie. Podobnie, para wodna 
zajmuje o wiele większą przestrzeń niż woda, z której 
powstała.

Sathya Sai Speaks, t. XXI, s. 66-67

Interesujące, że pięć gęstych żywiołów określa san-
skryckie słowo pańczabhuta. Bhuta znaczy „duch, nie-
realny”. Zatem pięć żywiołów to zjawy albo „duchy” 
rzeczywistości. Są one przejawami Boga. Emanują z Bo-
ga, istnieją w Bogu, Bóg jest w nich obecny i przenika 
je. W rzeczywistości nie są różne od Boga, są Nim, tylko 
nam wydaje się, że są od Niego różne. Taka jest istota 
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pięciu gęstych żywiołów (pańczabhuta). Wszechświat zo-
stał nazwany prapańcza, gdyż jest złożeniem, kombinacją 
i układem pięciu żywiołów.

Jeśli uświadamiamy sobie tę prawdę, mamy obowiązek 
traktować żywioły z najwyższym szacunkiem należnym 
samemu Bogu. Musimy nie tylko czynić z nich właściwy 
użytek, lecz również uświęcać je. 

Sai mówi:

Wszechświat, łącznie z domem, w którym mieszkacie, 
zwanym ciałem, zbudowany jest z pięciu żywiołów: 
ziemi, wody, ognia, wiatru i eteru – żywiołów, które 
oddziałują na zmysły przez zapach, smak, kolor, do-
tyk i dźwięk. Ponieważ żywioły są boską emanacją, 
należy je traktować z szacunkiem i rozwagą. Weźmy 
dla przykładu ziemię. Jeśli rozsypiecie na niej ziar-
no, może ono nie wyrosnąć. Jeśli zasadzicie je zbyt 
głęboko, także nie wzejdzie – zrezygnuje z walki 
o wzniesienie się ku światłu! Zatem musicie korzystać 
z każdego żywiołu we właściwy sposób, a nie jak się 
wam podoba.

Sathya Sai Speaks, t. VIII, s. 42-43
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Związki pomiędzy żywiołami 
zewnętrznymi i wewnętrznymi
Narządy zmysłów, czyli oczy, uszy, skóra, język oraz 

nos działają jak bramy pomiędzy światem wewnętrznym 
i zewnętrznym.

Baba tłumaczy: 

Czy narządy zmysłów działają na zewnątrz czy we-
wnątrz? Odpowiedź brzmi, że pełnią one podwójną 
rolę (zarówno zewnętrzną jak i wewnętrzną). Jeśli 
człowiek posiada fizyczny narząd, powiedzmy ucho,
ale brakuje mu zdolności słyszenia (dżnianendrija), 
sam narząd fizyczny niczemu nie służy. Jeśli człowiek
dysponuje słuchem, lecz nie ma ucha (przyjmującego 
dźwięki płynące ze świata zewnętrznego), moc słuchu 
jest również nieprzydatna.

Sathya Sai Speaks, t. XXIII, s.132

Oczywiście, wymiana żywiołów zachodzi zarówno 
na poziomie gęstym jak i subtelnym (tabela 3). Zmysły, 
zgodnie ze swoją naturą, ulegają przyciąganiu przez 
zewnętrzne przedmioty. Kiedy zmysły wchodzą z nimi 
w kontakt, pojawiają się uczucia przyjemności lub bólu. 
Niewyćwiczony umysł ma tendencję do uzależniania się 
od uczuć upodobań i uprzedzeń – albo przywiązuje się 
do przedmiotów, albo ich unika. W zależności od tego, 
czy jest stymulowany pozytywnie czy negatywnie, umysł 
albo przywiera do przedmiotów zewnętrznych albo od 
nich stroni.
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Wymiana między żywiołami wewnętrznymi i zewnę-
trznymi

Wewnętrzne 
żywioły  
subtelne

Narządy  
zmysłów

Zewnętrzne  
żywioły  

subtelne i gęste

Dźwięk Ucho Przestrzeń

Dotyk  Skóra  Powietrze

Kształt  Oko  Ogień

Smak Język Woda

Zapach Nos Ziemia

Tabela 3

Widzimy teraz, że narządy zmysłów mają potężną moc. 
Oko nie tylko dostrzega przedmioty w ich kształtach, ale 
również wchłania elementy subtelne, które pozostają w pa-
mięci (ćitta) jako impresje. Zawsze, gdy patrzymy na coś, 
dotykamy lub obejmujemy innych, dochodzi do wymiany 
subtelnych wibracji. Wszelkie pożywienie zawiera w sobie 
subtelną energię, która może się przemieszczać. Wydaje 
się, że w przestrzeni subtelnej nie ma granic pomiędzy 
wewnętrznym a zewnętrznym. Wymiana subtelnych ży-
wiołów odbywa się przez wszystkie narządy zmysłów.

Posiadamy również zmysły działania, takie jak mo-
wa, funkcje naszych kończyn czy możliwość reprodukcji. 
Znaczy to, że jeśli nie zachowamy ostrożności, będziemy 
tracić energię także i przez te zmysły. 
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Ekologia i pięć żywiołów
Całość stworzenia składa się z pięciu żywiołów pozo-

stających ze sobą w pełnej harmonii. Z powodu niewiedzy 
ludzie posługują się nimi niewłaściwie, skutkiem czego 
jest dysharmonia. Swami mówi: 

Niewłaściwe postępowanie człowieka doprowadziło 
do powstania wielu poważnych problemów. Człowiek 
zanieczyścił pięć żywiołów, przez co planeta znalazła 
się u progu katastrofy. Mamy zanieczyszczone powie-
trze, wodę, pożywienie. Nieprawe czyny, niegodne my-
śli i niskie uczucia zdegradowały wartość ludzkiego 
życia. Gdyby człowiek postępował przyzwoicie, nie 
byłoby tu żadnego zanieczyszczenia. Ilość wody pod 
powierzchnią ziemi zmniejsza się, ponieważ w ludz-
kich sercach zanika miłość i współczucie. Swą za-
chłannością człowiek okaleczył pięć żywiołów.

Dyskurs z 15 maja 2000 r.
oraz: 

Obecnie człowiek znalazł się w niebezpieczeństwie, 
ponieważ uległo zanieczyszczeniu pięć żywiołów. 
Świat utracił ekologiczną równowagę z powodu chci-
wości człowieka, który okrada Matkę Ziemię z ta-
kich zasobów jak węgiel, ropa naftowa, żelazo, itp. 
W efekcie mamy trzęsienia ziemi, powodzie i inne 
klęski żywiołowe, które sieją zniszczenie. Ludzkie 
życie może osiągnąć spełnienie tylko w warunkach 
równowagi ekologicznej. Równowaga w przyrodzie 
jest tak samo niezbędna, jak równowaga w ludzkim 
życiu. Ale dzisiaj, z powodu tak zwanego postępu 
technicznego, życie jest zagrożone wszędzie, nawet 
w morskich głębinach. Rozwój nauki, owszem, jest 
pożądany, ale nie powinien prowadzić do zakłócenia 
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równowagi ekologicznej. Nauka powinna przynosić 
pożytek ludzkości i całemu światu. Ale obecnie każ-
dy troszczy się tylko o własne korzyści. Nikt nie dba 
o społeczeństwo. Żywność, którą spożywamy, woda, 
którą pijemy, powietrze, którym oddychamy, są zanie-
czyszczone. W rzeczywistości zanieczyszczone jest 
pięć żywiołów stanowiących dla człowieka wartość 
najwyższej wagi. Głównym obowiązkiem studentów 
jest oczyścić świat z zanieczyszczeń.

Dyskurs z 25 września 2000 r.
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Podsumowanie nauk Śri Sathya 
Sai Baby

Śri Sathya Sai napisał wiele książek i wygłasza liczne 
dyskursy, w których wyjaśnia różnorodne aspekty jaźni. 
Mówi o umyśle, Bogu, pięciu powłokach, różnych sta-
nach świadomości, pięciu wartościach ludzkich, harmonii 
trzech elementów, a mianowicie umysłu, serca i działania 
(tzw. 3H: head, heart, hands – głowa, serce, ręce). Czasami 
posługuje się terminami z sanskrytu, które precyzyjniej 
wyrażają to, co chce nam przekazać. A oto jak możemy 
podsumować różne wątki z nauk Śri Sathya Sai Baby 
(patrz schemat 1).

Z perspektywy inwolucji rozpoczynamy od Boga, da-
lej pojawia się intelekt (buddhi), umysł (manas), zmysły 
(indrije), energia życia (prana) i pięć żywiołów gęstych 
(pańczabhuta). Prana i pięć żywiołów gęstych tworzą ciało 
żywej istoty ludzkiej (śarira).

Istotę ludzką można również uważać za pięć powłok 
lub okryć (kośa) Boga. Te powłoki to:
1. powłoka związana z pokarmem (annamaja kośa), która 
składa się z pięciu żywiołów gęstych pochodzących z po-
karmu tworzącego materialną część fizycznego ciała;
2. powłoka energii życia (pranamaja kośa), która stanowi 
energetyczną część ciała, zmysłów i umysłu. Działa ona 
jak pomost między fizycznym, gęstym aspektem istoty
ludzkiej i jej aspektem psychicznym, subtelnym; 
3. powłoka umysłu (manomaja kośa);
4. powłoka intelektu (widżnianamaja kośa);
5. powłoka błogości (anandamaja kośa).
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Śri Sathya Sai powiedział, że pięć wartości ludzkich 
koresponduje z pięcioma powłokami:

Prawda (satja) pochodzi od powłoki intelektu (widż-
nianamaja kośa).
Prawość (dharma) pochodzi od powłoki pokarmu (an-
namaja kośa).
Pokój (śanti) pochodzi od powłoki umysłu (manomaja 
kośa).
Miłość (prema) pochodzi od powłoki energii życia i po-
włoki umysłu (pranamaja kośa i manomajakośa). 
Niekrzydzenie (ahimsa) pochodzi od powłoki błogości 
(anandamaja kośa).

Sathya Sai Speaks, t. XXVI, s. 137

Istotę ludzką można również postrzegać jako złożoną 
z trzech elementów: gęstego czyli fizycznego (śthula), sub-
telnego (sukśma) i przyczynowego (karana).

Powłoka pokarmowa należy oczywiście do ciała gę-
stego. Powłoki energii życia, umysłu i intelektu tworzą 
ciało subtelne. Natomiast powłoka błogości stanowi ciało 
przyczynowe.

Te trzy ciała, przechodząc od przyczynowego przez 
subtelne do gęstego, mają zdolność promieniowania, wi-
bracji i materializacji – w takiej właśnie kolejności. Trzy 
stany świadomości: jawa, marzenia senne i sen głęboki 
są związane odpowiednio z ciałem gęstym, subtelnym 
i przyczynowym. W stanie jawy jesteśmy świadomi ist-
nienia ciała gęstego, natomiast w stanie marzeń sennych 
ciało gęste wyłącza się, pozostawiając nam dostęp tylko 
do zmysłów, umysłu i ego – czyli do ciała subtelnego. 
W stanie snu głębokiego umysł zanika, umożliwiając 
nam przebywanie w takim stanie, po którym czujemy się 
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bardzo rześcy i pełni błogości. Podczas snu głębokiego 
przebywamy w ciele przyczynowym. Ponad tymi trzema 
ciałami jest Bóg (atma), z którym związany jest czwarty 
stan świadomości – turija.

Wyjaśnienia Śri Sathya Sai Baby na temat harmonii 
trzech elementów zwanych 3H (head, heart, hand – gło-
wa, serce, ręce) w piękny sposób odkrywa na nowo przed 
współczesnymi głęboką mądrość zawartą w Wedach. Ręce 
odnoszą się do ciała fizycznego, głowa (umysł) – do ciała
subtelnego, a serce – do ciała przyczynowego i do Boga.
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Educare – praktyka
Według Swamiego proces Educare jest wewnętrzną 

podróżą. Educare to po prostu ewolucja człowieka. Sai 
mówi:

Słowo „educare” znaczy wydobycie tego, co jest 
wewnątrz. Ludzkie wartości – satja, dharma, śanti, 
prema i ahimsa (prawda, właściwe postępowanie, 
pokój, miłość i niekrzywdzenie) ukryte są w każdym 
człowieku. Nie można ich nabyć z zewnątrz. Trzeba 
je odkryć w swym wnętrzu. Człowiek nie przejawia 
wrodzonych sobie ludzkich wartości, ponieważ o nich 
zapomniał. Educare to wydobycie wartości ludzkich 
na zewnątrz. Wydobyć je na zewnątrz znaczy za-
stosować w praktyce. Nauczanie w duchu Educare 
prowadzi do wydobycia na światło dzienne ukrytych 
wartości ludzkich. Ale obecnie człowiek nabywa jedy-
nie świeckiej edukacji, a nie wykształcenia w duchu 
Educare... Słowo „educare” ma głębokie i święte zna-
czenie. Tego, co przejawia się w wyniku nauczania 
w duchu Educare, nie można ani zobaczyć oczami, ani 
usłyszeć za pomocą uszu, ani też poznać umysłem. 

Dyskurs z 26 września 2000 r.

Główna zasada leżąca u podstaw Wed i upaniszad mó-
wi: źródło wszelkiej wiedzy i doświadczenia tkwi w naszej 
własnej, najgłębszej jaźni, w najwyższej osobie (puruszy). 
W sercu ukryte jest światło prawdy zarówno o niebie jak 
i o ziemi. Jedynym, co powinniśmy zrobić, to zagłębić się 
w siebie, czerpać wiedzę oraz doświadczać. Taki jest sens 
koncepcji Educare.

Jak należy praktykować Educare? Oto kroki prowa-
dzące bezpośrednio do źródła:
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Educare – wewnętrzna podróż 

śarira
 indrije  manas  buddhi  atma(prana + 

bhuty)

ciało
 zmysły  umysł  intelekt  Bóg(prana + 

żywioły)

1. Rozpoczynamy od ciała fizycznego w stanie jawy.
Musimy je przygotować tak, aby sprzyjało naszej podróży 
ku wnętrzu. Musimy zrozumieć, że nasze ciało zbudo-
wane jest z pięciu żywiołów, więc powinniśmy zapewnić 
mu właściwe pożywienie, wodę, powietrze i ćwiczenia. 
Koniecznym fundamentem dla ciała jest moralność. Ba-
ba mówi:

Możecie posiadać kosztowne radio, zegarek lub gramo-
fon, lecz jeśli nie będziecie wiedzieć, jak się nimi po-
sługiwać, pozostaną one nieużytecznymi rupieciami. 
A teraz wyobraźcie sobie, jaką wspaniałą maszyną 
jest ludzkie ciało! Czyż nie powinniście wiedzieć, jak 
posłużyć się nią, żeby osiągnąć jak najlepsze rezul-
taty?... Indyjscy mędrcy odkryli, jak posługiwać się 
maszyną ludzkiego ciała, lecz ich potomkowie sprawili, 
że ta wiedza uległa zapomnieniu.

Sathya Sai Speaks, t. VI, s. 90
oraz :

Pierwotnie Bóg przejawia się przez pięć żywiołów: 
przestrzeń, wiatr, ogień, wodę i ziemię. Całe stworze-
nie jest kombinacją dwóch lub więcej żywiołów zmie-
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szanych w różnych proporcjach. Atrybutami pięciu 
żywiołów są: dźwięk, dotyk, forma, smak i zapach. 
Rozpoznają je uszy, skóra, oczy, język i nos. Człowiek 
powinien posługiwać się żywiołami z wielką czcią, 
skromnością i wdzięcznością, gdyż od momentu stwo-
rzenia przesyca je boskość. Posługujcie się nimi inteli-
gentnie, tworząc dobro dla siebie i innych; używajcie 
ich w sposób umiarkowany, by służyły społeczeństwu 
i ludzkości. One są wolne i mają nieograniczone moż-
liwości. Doceńcie ich obfitość i wartość. Wiecie z do-
świadczenia, że nadmiar wiatru, ognia lub wody jest 
szkodliwy dla zdrowia. Picie wody w ilości większej, 
niż potrzeba, jest torturą, wdychanie nadmiernej ilości 
powietrza powoduje duszność. Ogień, odpowiednio 
zastosowany, ogrzewa lub służy do rozżarzania i to-
pienia, lecz po przekroczeniu wyznaczonych granic 
niesie zagładę. Nawet dźwięk spotęgowany ponad 
miarę jest nieszczęściem, bronią, którą można czło-
wieka oszołomić i doprowadzić do szaleństwa. 

Sathya Sai Speaks, t. VI, s. 142

2. W podróży ku wnętrzu najpierw docieramy do po-
włoki energii życiowej związanej z oddechem i procesem 
oddychania. Zatem nauczanie w duchu Educare będzie 
musiało uwzględniać zagadnienie właściwego oddychania 
– świadomości tego procesu, właściwego rytmu, tempa 
i głębokości oddechu. Musimy nauczyć się właściwie oddy-
chać i ćwiczyć właściwe oddychanie, a także przekazać tę 
umiejętność uczniom. Takie czynności jak śpiewanie na-
bożnych pieśni i modlenie się służą przebudzeniu świado-
mości i rytmicznemu oddychaniu. Baba stwierdza, że:

Oddychanie to czynność, jaką wykonujemy nieprze-
rwanie. Tlen zawarty w powietrzu utrzymuje nas przy 
życiu. Człowiek wdycha i wydycha powietrze 21 600 
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razy w ciągu doby. Przy wdechu powstaje dźwięk 
„so”, przy wydechu – „ham”. Te nierozłączne dźwięki 
tworzą słowo „so-ham”, które znaczy „Ja jestem Nim” 
i odkrywa przed nami prawdę o boskiej naturze czło-
wieka. Tak więc w procesie wdychania i wydychania 
można rozpoznać Boga. Jeśli tak, czy trzeba szukać 
Go gdziekolwiek indziej?

Sathya Sai Speaks, t. XXIII, s. 11

3. Gdy już stworzyliśmy odpowiednie warunki dla ciała 
i oddechu, kolejnym procesem o najwyższej wadze będzie 
kontrola zmysłów postrzegania i działania.

Przykłady ćwiczeń dla zmysłów postrzegania to mię-
dzy innymi: ćwiczenia oczu, aby dostrzegały tylko dobro 
(samjag driszti) i kontrolowanie uszu, aby słuchały tylko 
tego, co dobre (samjag śrawanam). W przypadku zmysłów 
działania najważniejszy jest właściwy sposób korzystania 
z daru mowy. Powinniśmy mówić tylko to, co jest prawdą, 
a ponadto mówić uprzejmie i tylko wtedy, gdy zachodzi 
taka konieczność. Baba twierdzi, że:

Spośród pięciu zmysłów postrzegania oczy obdarzone 
zostały ogromną mocą. Posiadają one aż 4 miliony re-
ceptorów promieni świetlnych. Współczesny człowiek 
niewłaściwie używa zmysłów, w wyniku czego jego 
ciało słabnie z każdym dniem. Życie ludzkie skraca 
się z powodu używania zmysłu wzroku do patrzenia 
na niewłaściwe przedmioty, co jest przyczyną zani-
kania setek tysięcy receptorów promieni świetlnych 
w jego oczach.
Żadne praktyki duchowe nie przyniosą efektów, je-
śli nie będziecie kontrolować zmysłu wzroku. Tak 
jak zmysł wzroku, człowiek musi również kontrolo-
wać swój język. Na języku znajduje się 300 tysięcy 
kubków smakowych. W wyniku nadużywania tego 
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zmysłu człowiek staje się niewolnikiem wyszuka-
nych smaków i niszczy receptory smaku. Ponadto 
używa języka do wypowiadania nieprzyzwoitych, 
ostrych i przykrych słów, którymi rani innych. Taki 
sposób używania języka również przyczynia się do 
skracania ludzkiego życia. Wszystkie zmysły tracą 
swoją moc, gdy niewłaściwie ich używacie. Dlatego 
człowiek krócej żyje. Musicie więc przede wszystkim 
trzymać w ryzach oczy i język, a wówczas odzyska-
cie siłę. Długie lata pokuty nie zapewnią człowiekowi 
takiej siły, jak właściwe, czyli zgodne z wolą Boga, 
używanie oczu i języka. Nie rańcie innych, używając 
ostrych i przykrych słów. Tak często wam powtarzam 
– mniej mówcie! Jednak wy nie traktujecie moich słów 
poważnie. Nie zdajecie sobie sprawy z tego, na jakie 
niebezpieczeństwa w przyszłości naraża was ga-
dulstwo. Nie dostrzegajcie zła, dostrzegajcie dobro. 
Wówczas wasze oczy nabędą boskiej zdolności po-
strzegania kosmicznej formy Boga. Również praktyki 
duchowe przyniosą większe efekty, jeśli zapanujecie 
nad zmysłami.
Człowiek, nieświadom mocy zmysłów, używa ich 
w niewłaściwy sposób. Ulega złudzeniu, że różne 
praktyki duchowe, które w gruncie rzeczy należą do 
świata doczesnego, przyniosą mu szczęście. Tym-
czasem wszystkie te praktyki mogą dać mu jedynie 
krótkotrwałą przyjemność. Najważniejsze jest, aby-
ście ćwiczyli panowanie nad zmysłami. Nigdy nie 
słuchajcie tego, co złe, a wówczas wasza duchowa 
moc wzrośnie. Czy wiecie, dlaczego starożytni mędrcy 
zaszywali się w lasach i żyli w odosobnieniu? Żeby 
łatwiej im było zapanować nad zmysłami. Prawdziwa 
praktyka duchowa polega na opanowaniu zmysłów.

Dyskurs z 5 lipca 2001 r. 
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4. Teraz będziemy mogli zająć się umysłem (manas). 
Pamiętajcie, że jego główną funkcją jest kierowanie, sku-
pianie i podtrzymywanie uwagi. Umysł należy ćwiczyć 
w odwracaniu uwagi od zmysłów, kierowaniu jej do wnę-
trza i skupianiu na prawdziwej jaźni. Królestwo boże jest 
w nas. Prawdziwa, warta poznania wiedza drzemie w na-
szym wnętrzu. Dlatego powinniśmy kierować umysłem 
w taki sposób, aby skupiał uwagę na rzeczywistej jaźni 
– na Bogu. Ten proces nosi nazwę koncentracji (dharana) 
i stopniowo prowadzi do kontemplacji, która ostatecznie 
wiedzie do medytacji.

Gdy oddajemy się koncentracji, pojawiają się dwie po-
ważne przeszkody – ospałość i rozproszenie, które mogą 
nam utrudniać praktykę. Zdarza się, że próby siedze-
nia w ciszy i koncentrowania się na boskiej pieśni roz-
brzmiewającej wewnątrz kończą się albo zaśnięciem, albo 
błądzeniem umysłu wśród różnych myśli. Jednak syste-
matyczna praktyka sprawi, że wewnętrzna, boska pieśń 
będzie stawała się coraz głośniejsza, coraz wyraźniejsza 
i coraz słodsza.

Aby uwolnić się od ospałości, musimy być bardziej 
aktywni i jednocześnie eliminować wszelkie przyczyny 
rozproszenia, skupiając uwagę na bieżącym zadaniu. 
Miłość i oddanie się Temu, który jest przedmiotem kon-
centracji, ułatwi przezwyciężenie niemożności skupienia 
umysłu. Bezinteresowna praca pomoże przezwyciężyć 
apatię, a oddanie i miłość będą najlepszym środkiem 
przeciw rozproszeniu.

Koncentrując całą uwagę umysłu na swej wewnętrznej 
boskości człowiek staje się w pełni świadomy wewnętrz-
nego Boga, co pozwala mu na wykluczenie innych myśli 
i uczuć. Bóg trwa ponad umysłem, dlatego umysł nie 
może Go zrozumieć. Może natomiast, od czasu do czasu, 
„zatapiać się” w Bogu.
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5. W głębi umysłu znajduje się ego (ahamkara). Pamię-
tajmy, że ego jest fałszywym „ja”. Nie jest to rzeczywista 
jaźń. Możemy starać się wychodzić ponad ego, nieustan-
nie odwołując się do zdolności rozróżniania (intelektu, 
buddhi). Nie wolno nam utożsamiać się z ego. Musimy 
zaangażować się w bezinteresowną działalność służebną, 
postrzegając ją jako podstawową praktykę prowadzącą do 
wyeliminowania egoizmu. W podróży ku wnętrzu posu-
nęliśmy się już wystarczająco daleko, by uzyskać kontakt 
z naszą prawdziwą inteligencją. Uczmy się słuchać głosu 
sumienia. Bądźmy spokojni i cisi. Słuchajmy głosu Boga. 
Kontemplacyjna modlitwa przyspieszy ten proces.

6. Podróżując dalej skupiamy uwagę na powłoce bło-
gości. Błogość (ananda) jest jej naturą. Nie różni się ona 
niczym od miłości. Miłość staje się przewodnią zasadą 
w naszym życiu. Jeśli zatrzymamy uwagę na tejże istocie 
naszego istnienia – na miłości i radości, one będą z nas 
spontanicznie promieniować. Jednocześnie rozwinie się 
w nas zdolność dostrzegania Boga we wszystkim. Bóg jest 
miłością, miłość jest Bogiem.

Proces Educare polega na stopniowym odsłanianiu we-
wnętrznej świadomości. Innymi słowy jest to wydobywanie 
na zewnątrz wewnętrznej wiedzy i duchowych wartości. 
Jest to proces ewolucji od człowieka do Boga. Można go 
zrozumieć i opisać naukowo, ponieważ każdy, kto pragnie 
zgłębić tajniki świadomości i podjąć opisane tu kroki, mo-
że poddać się temu procesowi i przetestować go.

Patrząc na tabelę 4 łatwo jest dostrzec podobieństwa 
między praktyką Educare i ośmiostopniową asztanga-jogą 
Patańdżalego, którą Śri Sathya Sai Baba darzy wielkim 
uznaniem (joga – zjednoczenie z Bogiem). Patańdżali, wiel-
ki nauczyciel duchowy żyjący w IV w. p.n.e., opracował 
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na podstawie Wed system jogi klasycznej, którą opisał 
w Jogasutrach.

Joga Patańdżalego

Asztanga – joga Patańdżalego (osiem stopni jogi)

1. Jama (opanowanie)
2. Nijama (cnotliwe postępowanie)
3. Asana (postawy ciała)
4. Pranajama (kontrola energii życiowych)
5. Pratjahara (kontrola zmysłów)
6. Dharana (koncentracja)
7. Dhjana (medytacja)
8. Samadhi (oświecenie)

Tabela 4
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Konkluzja
W wyniku praktykowania Educare cnota staje się na-

turalną cechą charakteru. Nie musimy się już o nią starać 
ani jej zdobywać. Nasza prawdziwa natura (swabhawa) 
przejawia się spontanicznie. Jesteśmy przebudzeni, pełni 
miłości, wolni od pogardy i strachu. Już nie możemy się 
cofnąć, ponieważ boskość stała się częścią nas samych. 
Znamy Boga i niczym nie różnimy się od Niego. Osiągnę-
liśmy boską doskonałość.

Dotarliśmy do ostatniego etapu, urzeczywistniliśmy 
prawdziwą jaźń i wszędzie widzimy tylko Boga. Wszystko 
jawi się nam boskim pięknem. Na tym etapie dostrzega-
my odwieczne piękno całości stworzenia, wszystko we 
wszechświecie widzimy jako niewyczerpane, świetliste 
źródło radości i miłości. Wszechobejmujące, wszechobec-
ne piękno nie jest już jedynie doświadczeniem płyną-
cym z wyobraźni. To rzeczywista natura wszechświata. 
Na tym etapie nie musimy już sobie niczego wyobrażać, 
ponieważ jesteśmy w pełni świadomi. Każdy przedmiot 
promieniuje pięknem. Jest tylko Bóg otoczony świetlistą 
chwałą. Wszystko, co dobre i złe, najlepsze i najgorsze, 
prawe i haniebne, wszystkich i każdego z osobna, ludzi 
takich, jakimi są w rzeczywistości, wszystko to widzimy 
jako czyste przejawienie Boga. 

Taka jest konkluzja, zwieńczenie Wed. Taki jest finał
ewolucji człowieka. Do tego właśnie finału prowadzi proces
nauczania Sathya Sai Educare. A zatem możemy stwier-
dzić, że Sathya Sai Educare to jakoby Wedy XXI wieku.
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