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Lad alle jeres bestræbelser være gennemsyret 
af sandhed og retskaffenhed 

 

Vijaya Dasami er en højtid, der fejres af alle. Men for nogen har den bragt sorg, fordi det 
var på Vijaya Dasami dagen, at ’den gamle krop’ (tilhørende avataren* Shirdi* Sai Baba; 
o.a.) blev forladt. Menneskekroppen er naturligvis fysisk og midlertidig. 

 
Åndelige bestræbelser uden sandhed (sathya*) og retskaffenhed (dharma*) er 
nytteløse 

Engang da Laxmibai besøgte Shirdi Sai Baba, sagde Han til hende: ”Laxmibai! Opbevar 
disse to mønter hos dig. Det er guldmønter.” (Medens Sai Baba fortalte om denne 
hændelse, materialiserede Han to guldmønter og viste dem frem for de hengivne). Disse 
to mønter symboliserer sandhed og retskaffenhed (dharma), som hjælper mennesket til at 
gøre fremskridt på åndelighedens vej. Swami* synger ofte sangen, ”Sathya dharmamu 
santhi premalato nee nitya jivana yatra saginchu” (foretag rejsen gennem jeres liv, medens 
I holder fast ved principperne om sandhed, retskaffenhed, fred og kærlighed). Sandheden 
er Atma*. At følge retskaffenheden (dharma) er vores pligt. Følg derfor retskaffenheden 
strengt ved at holde fast ved sandheden. Disse to udgør den sande åndelige opøvelse. De 
vil beskytte jer på enhver måde. De vil frigøre jer for alle jeres sorger, lidelser og 
vanskeligheder. Siden den dag beholdt Laxmibai disse to mønter hos sig. Hun tænkte: 
”Det er de mønter, Baba gav mig. De er lavet af guld og er mere værdifulde end selv 
diamanter. Der findes intet, der er mere værdifuldt end dem. Jeg ønsker intet andet bortset 
fra dem, fordi de repræsenterer både sandheden og retskaffenheden.” 

 
Mennesket bør ikke fravige sandhedens og retskaffenhedens vej den mindste smule, 

medens det lever et verdsligt liv. Hvis vi har sandheden i vort hjerte og retskaffenheden 
(dharma) i vore handlinger, behøver vi ingen anden åndelig opøvelse. De to er 
tilstrækkelige for os. Både sandhed og retskaffenhed er vigtige, for at mennesket kan 
overvinde sine lidelser og vanskeligheder. 

 
Der er milliarder af mennesker i verden. Millioner af mennesker bliver født alene i 

Indien. Men den samme Gud er til stede i dem alle. Der kan være et hvilket som helst 
antal mennesker i verden, men den Guddommelige, der er til stede i dem, er én og den 
samme. Bhagavan* er den eneste sandhed. I kan kalde Gud ved et hvilket som helst navn 
– Allah, Jesus, Rama, Krishna, Govinda. Men Gud er kun Én. Det er navne, der er givet 
til deres legemer; det er ikke deres virkelige navne. Anse derfor Gud for Én – og bevar 
denne sandhed i jeres hjerte. Sandheden er Gud. Udbred denne sandhed. 

 
Vi udfører forskellige næstekærlige og retskafne handlinger. Men udførelse i sig selv er 

ikke vigtig. Hvad I end foretager jer, skal I gennemsyre det med sandhed. Alle vil være 
glade, hvis de følger denne vej. Kun én ting eksisterer i denne verden, og det er sandheden. 
Ekam sat viprah bahudha vadanti (sandheden er én, men de vise siger den på forskellige 
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måder). Kun sandheden er evig i denne verden. Alt andet er flygtigt som forbipasserende 
skyer. De forskellige navne og former, der eksisterer i denne verden, er ikke uforgængelige. 
Kun sandheden er evigtvarende og uforanderlig. Når I har etableret denne sandhed i jeres 
hjerte, vil alle handlinger, I udfører, lige meget hvilke, være retskafne (i overensstemmelse 
med dharma). 

 
Da der er så mange unge samlet her, vil jeg fortælle jer noget meget vigtigt. Men I skal 

ikke opfatte det forkert. På grund af den moderne tids indflydelse bliver unge fristet af 
verdslig og fysisk kærlighed. Men hvor længe varer den fysiske kærlighed selv mellem 
mand og kone? Kun i nogle få år. Så indtræffer der en forandring. Fysisk kærlighed giver 
kun kortvarig tilfredsstillelse for vore sanser. Den er ikke varig. 

 
Menneskekroppen har en tidsbegrænsning 

Alle er Én. Uanset hvem I elsker, så er det det samme som at elske Gud selv. Kun Gud 
er betydningsfuld og evig. Kærligheden er Én, og den kærlighed er Gud. Hvad I end gør i 
kærlighed vil uundgåeligt blive en succes. Kun sand kærlighed er evig. Den gennemgår 
ikke nogen forandring. Fysiske slægtskabsforhold eksisterer kun, så længe kroppen består. 
Når kroppen engang er væk, hvem er så beslægtet med hvem? Da eksisterer der ingen 
slægtskabsforhold. 

 
Kroppen består af de fem elementer* og må nødvendigvis gå til grunde før eller 
senere. 
Men den iboende kender hverken fødsel eller død. 
Den iboende har ingen som helst tilknytninger og er det evige vidne. 
 (Digt på telugu) 
 
Kroppen er bestemt ikke uforgængelig. Kun den iboende er uforgængelig. Det er en 

stor fejl at glemme denne iboende. Tillæg ikke kroppen betydning. Kun den iboende er 
betydningsfuld. Det er den iboende, som er legemliggørelsen af sandhed. Når I erkender 
den iboendes sande natur, vil Han tage sig af jer på alle måder. Vi bør aldrig glemme den 
iboende, som er uforanderlig. 

 
Det var den tiende dag i månens måned, da Baba forlod sin krop i Shirdi. Før Han 

forlod sin jordiske krop, henvendte Han sig til de hengivne, der var samlet omkring Ham, 
og sagde: ”Tillæg ikke kroppen betydning. Den vil falme og visne om kort tid. Hvorfor 
skulle I anse en sådan midlertidig krop for sand? Ingen bør fælde tårer, når kroppen 
forlades. Døden er en naturlig foreteelse. Så længe man er i live, bruger man kroppen. 
Senere bør I betragte den som en drøm, der kun varer kort tid.” Da Baba forlod sin krop, 
bevarede de hengivne Hans krop, som den var, og ventede i håb om, at Han måske ville 
vende tilbage til den. Derefter besluttede de at anlægge et gravsted for Baba. Kroppen blev 
derpå flyttet ud af kapellet og stedt til hvile i gravstedet. Selv om kroppen består i lang tid, 
er den blot midlertidig. Kroppen har en begrænsning. Selv denne krop14 har ligesom alle 
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andre kroppe en tidsbegrænsning. Der findes ingen mulighed for, at nogen kan overskride 
denne begrænsning. På samme måde har enhver krop en eller anden begrænsning. Som 
dagene går, nærmer enden sig. Derfor, Legemliggørelser af Kærlighed, bør I anse 
kærligheden for særdeles betydningsfuld! Bevar sandheden i jeres hjerte. Uanset hvilket 
arbejde, I udfører, skal I udføre det i overensstemmelse med retskaffenhedens (dharmas) 
uskrevne love. Sandheden nærer retskaffenheden (dharma), og retskaffenheden (dharma) 
beskytter sandheden. 

 
Kun sandheden og retskaffenheden kan beskytte verden 

Hvis vi lægger den allerstørste vægt på sandheden og retskaffenheden (dharma) i vores 
liv, vil de ikke blot støtte os, de vil også beskytte hele verden. Vi indfører så mange 
systemer til velfærd og beskyttelse for verden. Men de er alle kunstige. De rigtige redskaber 
er sandheden og retskaffenheden. Hav dem altid hos jer dag og nat, og lad dem blive 
forankret i jeres hjerte. I begrænser sandheden og retskaffenheden udelukkende til jeres 
tale. Nej, nej. I bør indprente dem i jeres hjerte. Kun da vil de give jer de ønskede frugter. 
Det er ingen nytte til, hvis I kun taler om sandhed og retskaffenhed. Selv en 
grammofonplade kan gøre det. I bør tale fra hjertet. Kun da vil de blive varigt indprentet 
i jeres hjerte. Når de først er varigt indprentet i jeres hjerte, vil de være i jer, med jer, under 
jer, over jer og rundt omkring jer hele tiden. I bør prøve at indføre dem som de vigtigste 
redskaber i jeres åndelige opøvelse. 

 
Baba gav to mønter til Laxmibai som symboler på disse to betydningsfulde redskaber 

for åndelige bestræbelser. I bør kun stræbe efter sandhed og retskaffenhed. I kan foretage 
jer alle mulige slags åndelige øvelser, men sandheden og retskaffenheden bør indføres som 
de varige redskaber i den åndelige bestræbelse. Engang kom Laxmibais datter hen til hende 
og sagde: ”Mor! Giv mig de to mønter.” Men Laxmibai sagde nej til at give hende dem og 
sagde: ”De skal gives tilbage til Ham, som gav mig dem. De kan ikke gives til nogen anden. 
Jeg har ingen ret til at give dem til nogen anden person. De er kommet fra sandheden og 
vil vende tilbage til sandheden.” 

 
I kan gentage et hvilket som helst af Guds navne, synge et hvilket som helst mantra*, 

udføre en hvilken som helst religiøs ceremoni, men sandhed og retskaffenhed er 
grundlæggende for alle åndelige bestræbelser. Meningen med åndelige øvelser er alene at 
helliggøre tiden. Sandheden og retskaffenheden (dharma) er højst betydningsfulde og 
evigtvarende. De er uforanderlige. De følger jer endog efter jeres død. De forbliver hos 
jer i alle jeres inkarnationer. I bør derfor ubetinget følge sandheden og retskaffenheden i 
jeres liv. Når I betragter dem som grundlaget i jeres liv, behøver I ikke at udføre nogen 
anden åndelig øvelse. I udfører en række åndelige øvelser. Men de vil alle vise sig at være 
forgæves, hvis I tilsidesætter sandheden og retskaffenheden. I kan synge det 
guddommelige navn, ’Ram, Ram, Ram…’, I kan dreje rosenkransens perler og i hengivelse 
gentage Guds navn, men hvis jeres sind ikke er vendt mod Gud, til hvad nytte er det da? 
Det er ikke vigtigt at dreje perlerne i en rosenkrans. Jeres sind bør være vendt imod Gud. 
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Kun da vil jeres åndelige bestræbelser blive meningsfulde. Lad alt, hvad I gør, være baseret 
på sandheden. Lad alt, hvad I siger, være gennemsyret af sandheden. Sandheden er vores 
liv. Retskaffenheden er vores åndedræt. Vort liv vil være helliggjort, når vi bruger disse to 
som grundlag for alle vore bestræbelser. I kan lytte til en række taler, I kan studere 
Upanishaderne*, Bhagavadgitaen* og andre hellige skrifter, men I vil kun spilde jeres tid 
ved at gøre det, hvis I ikke holder fast ved sandheden og retskaffenheden. I kan helliggøre 
jeres tid ved at gøre disse ting, men de gør ikke jeres liv værdifuldt. Sandhed og 
retskaffenhed er meget væsentlige for at kunne opnå udfrielse*. 

 
I bør altid huske, at I er en del af den Guddommelige. Som Krishna* sagde, Mamaivamsho 

jivaloke jivabhuta sanathana (den evige Atma i alle væsener er en del af mit væsen). I er ikke 
adskilt fra Gud. I er en del af mig. I bør erkende jeres slægtskabsforhold til Gud. Dette 
slægtskabsforhold er evigt. I kan tilhøre en hvilken som helst religion, I kan tage hvor som 
helst hen, men dette slægtskabsforhold til Gud vil altid eksistere. Se derfor ikke forskelle 
af nogen som helst art. Alle religioner er én. Hvis jeres sind er kærligt, hvordan kan nogen 
religion da være dårlig? Rens og ophøj derfor jeres sind. Forstå den sande betydning af 
religion. Forskellene ligger i jeres sind og ikke i religionerne. Nær ingen tvivl med hensyn 
til dette. Lad altid jeres sind være gennemsyret af sandhed og kærlighed. Sandheden er 
Atma. Vi bruger ofte udtrykket ’mig selv’. Hvad er betydningen af ’Selv’? Selvet er Atma. 
Følg princippet om Selvet. Betragt dette som jeres dharma. Den, der holder fast ved dette 
princip, vil aldrig lide fortræd. Han vil kun se enheden og følge én eneste vej. Når I først 
forstår sandheden om enheden og bevarer den I jeres hjerte, vil jeres liv være helliggjort. 

 
Menneskets enhed er nært forestående 
Legemliggørelser af kærlighed! 

I må alle lade sandheden og retskaffenheden (dharma) blive forankret i jeres hjerte. 
Fravig dem aldrig. Retskaffenhed er ikke begrænset til barmhjertighedsgerninger. I bør 
følge jeres samvittigheds stemme. Hvis I holder fast ved dette princip, vil I altid vedblive 
med at være legemliggørelser af sandheden. I er rent faktisk legemliggørelser af sandheden. 
I er alle sammen former af Sathya Sai. Gem denne sandhed i jeres hjerte og lev et 
guddommeligt liv. I føler, at Swami ikke har henvendt sig til jer så meget som en eneste 
gang i løbet af Navaratri* højtiden. I dag er det Vijaya Dasami. Det er den dag, hvor ’den 
gamle krop’ blev forladt. Ved at komme i denne nye krop, har jeg givet jer beviset på alt 
det, der skete i ’den gamle krops’ tid. 

 
I bør fortsætte jeres åndelige bestræbelser trods alle hindringer. Søg ikke dårligt selskab. 

Hvis I omgås dårligt selskab, vil også I blive fordærvede. Søg derfor altid godt selskab. 
Hvad menes der med godt selskab? Sandhed og retskaffenhed er godt selskab. Uanset 
hvem I er i selskab med, vil ingen gøre jer fortræd, hvis I har sandheden og 
retskaffenheden med jer. 
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Meget snart vil hele landet blive forenet. Faktisk vil hele verden blive ét. Ved at opgive 
de snævre forestillinger kaste, religion og nationalitet vil alle blive forenet og opleve det 
Guddommelige. Alle vil udvikle følelsen af kærlighed og betragte hinanden som brødre 
og søstre. I tiltaler hinanden ’brødre og søstre’. I hilser hinanden og siger ’hej, hej’. Men 
hvad nytte er det til, hvis jeres indre er hult? Hils hinanden med et smil om læberne. Stil 
ikke en høj hul latter til skue, ’hahaha …’ Smil mildt og blidt. Det er det sande smil. Hvis 
I derimod ler højt, vil I blot sprede støjforurening. 

 
I er alle meget heldige. I dag har jeg forklaret jer den indre betydning af de to 

guldmønter, Laxmibai fik af Shirdi Sai Baba. Mange mennesker prøvede at tage disse 
guldmønter fra hende. Men hun gav dem ikke til nogen. Nogle få dage før Baba forlod sin 
jordiske krop, lagde hun disse guldmønter i Babas hånd og sagde: ”Eftersom du gav mig 
disse mønter, tilhører de dig. Hverken mine børn eller nogen som helst andre har noget 
med dem at gøre.” 

 
Forholdet mellem moderen og barnet begynder ved fødslen, medens hustruens og 

mandens forhold dannes efter brylluppet. Hvis der ikke er noget bryllup, er der ingen 
mand og ingen kone; ej heller nogen søn og datter. Sandt at sige er ingen beslægtet med 
nogen. Alle er nødt til at gå hver sin vej. 

 
Sai Baba afsluttede sin tale med lovsangen: ”Bhaja Govindam, bhaja Govindam…”) 
Fra Sai Babas tale på Vijaya Dasami dagen i Sai Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam, 21. oktober 
2007. 
 
Kilde: Sanathana Sarathi, november 2007. 


