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Uddrag af talen den 5. oktober 2003. Sai Babas tale ved Vijayadashami i Prasanthi Nilayam  

 
Opgiv tilknytningen til kroppen, fremelsk tilknytningen til Atma? 

 
 
Kærligheden er jeres største rigdom  
Gud er til stede i alle i form af kærlighed. Uanset hvor I går hen, er Han med jer. Han er 
det evige vidne. Del jeres kærlighed med andre og få deres kærlighed tilbage. Kærlighed 
er jeres største dyd. Kærlighed skænker fundamental glæde og lyksalighed. Gud bor i det 
hjerte, som er fyldt med kærlighed. Derfor er det vigtigt, at I fylder jeres hjerte med 
kærlighed. Hvor der er kærlighed, dér er Gud. I behøver ikke at lede efter Ham. Han er 
altid i jer, med jer, omkring jer, over jer og under jer.  
 
Hold jer til princippet om kærlighed. Had aldrig nogen. Had er jeres værste fjende. Når 
først I fremelsker kærlighed i jer, vil had naturligt forsvinde. Hvis I skulle støde på jeres 
bitre rival, så hils ham med kærlighed. Han vil gengælde den samme følelse. Hvordan 
kan I forvente kærlighed fra andre, når I ikke har nogen kærlighed til dem? Det er 
kærlighed og kærlighed alene, som jeg praktiserer og udbreder. Prøv at forstå 
kærlighedens kraft. Den er jeres største rigdom. Ingen kan anslå dens værdi. Hvad 
forventer Gud af jer? Kun jeres kærlighed. Kærlighed er den skat, I må betale til Gud for 
alt, hvad Han har givet jer.  
 
Under tilbedelsen i forbindelse med Navaratri højtiden, må I udtrykke jeres kærlighed til 
den Guddommelige Moder på ni forskellige måder: At lytte (sravanam), lovsang 
(kirtanam), kontemplation på Gud (Vishnusmaranam), at tjene Gud ved altid at gøre 
godt og være god (padasevanam), ærefrygt for Gud, tilbedelse, at stille sig til rådighed for 
Gud som Hans tjener og redskab, venskab med Gud (sneham), overgivelse af selvet til 
Gud (Atma-nivedanam). Gud ønsker jeres kærlighed og intet andet. Jeres kærlighed bør 
ikke forgrene sig ud i forskellige retninger. Den bør flyde direkte mod Gud. Hvis I elsker 
andre, vil I blive elsket igen. Hvis I bruger hårde ord, vil de komme tilbage til jer som 
genlyd. Fyld jeres hjerte med kærlighed og medfølelse. Hjertet (hridaya) er det, der er 
fyldt med daya (medfølelse). Medfølelse er kendetegnet på en sand hengiven. En der 
mangler medfølelse, kan ikke kaldes et menneske. Når I praktiserer sandhed og ret 
handlemåde, vil I få succes i alle jeres bestræbelser. Det er derfor, Vedaerne lærer 
Sathyam vada, dharmam chara (tal sandhed, praktiser retskaffenhed). Jeres hjerte bør 
smelte af medfølelse, når I ser de fattige og trængende. 
 
Hvis der ikke er kærlighed i jeres bøn, vil den være virkningsløs  
Legemliggørelser af Kærlighed!  
Efter at have tilbragt denne Navaratri i tilbedelsen af den Guddommelige Moder, bør 
jeres hjerte være fyldt med kærlighed og medfølelse. Et hjerte, som er blottet for 
kærlighed og medfølelse, er sandelig en kirkegård. Lige fra daggry til solnedgang bør 
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kærligheden være understrømmen i alle jeres aktiviteter. Beslut, i det øjeblik I står ud af 
sengen, at I vil betræde kærlighedens sti. Først da kan I få en åbenbaring af Gud, som er 
selve legemliggørelsen af kærlighed. Sand åndelig praksis ligger i at forbinde kærlighed til 
kærlighed. Kærlighed kan forvandle selv en hård sten til smør. Swami lærer altid om 
princippet om kærlighed. Det er nok, hvis I kalder »Baba« med kærlighed fra jeres hjertes 
dyb. Han vil komme jer til undsætning. Betragt kærlighed som jeres livs åndedræt. Hvis 
der ikke er kærlighed i jeres bøn, vil den være virkningsløs. Kærlighed bør være 
’hjertefuld’ og ikke kunstig (uoversætteligt ordspil mellem ordene ’heart’ (hjerte) og ’art’ 
(kunst); o.a.). Vær venlig over for alle og hav altid et smil på læben. Hvad nytter det at 
tale sødt, hvis jeres hjerte er fyldt med bitterhed? Kun kærlighed kan fylde jeres hjerte 
med nektar søde følelser. 
 
Legemliggørelser af Kærlighed!  
Hele jeres liv er baseret på kærlighed. Uden kærlighed kan I ikke eksistere selv et øjeblik. 
Fremelsk derfor kærlighed, idet I betragter den som selve Guds form. Dagen i dag 
markerer kulminationen på Navaratri højtiden. Tilbedelsen af Den Guddommelige 
Moder er beregnet på at tilintetgøre slette kvaliteter og opfostre dyder i jer. Jo mere I 
fjerner jer fra det onde, jo nærmere vil I være ved kærlighedens princip. I behøver ikke 
gøre nogen bestræbelser på at opnå kærlighed. I det øjeblik I holder jer fra det onde, vil 
kærligheden automatisk træde ind i jeres hjerte. 
 
Forstå enheden ’Jeg og I er én’  
Studerende!  
Kærlighed er iboende i jer alle. Men I retter den mod verdslige anliggender. Ægte 
kærlighed er forbundet med det Atmiske princip. Verdslig kærlighed ændrer sig 
uundgåeligt med tiden, mens åndelig kærlighed er permanent. Selv jeres vejrtrækning 
taler om tilstedeværelsen af kærlighed i jer. I frembringer lyden ’So’, når I indånder, og 
’ham’, når I udånder. Sammen betyder ’Soham’ ’jeg er Det’ (’Det’ betyder her det 
Guddommelige; o.a.). Princippet om ’jeg’ er til stede i samme form i alle. Dette kan 
opleves ved at følge de ni hengivenhedens veje. Giv aldrig plads til forskelle. Forstå 
enheden ’Jeg og I er én’. Jeres kærlighed bliver opsplittet, når det ikke lykkes jer at se 
Enheden i mangfoldigheden. Der er kun ét hjerte og det er uforanderligt. Jeres ord kan 
ændre sig, men jeres hjerte forbliver urokkeligt. Gopierne plejede at bede: 
 
Oh Gud, jeg ofrer det hjerte, som du har givet mig, til dig. Hvad andet kan jeg ofre ved dine lotusfødder? 
Jeg beder om, at du vil modtage det. (Digt på telugu) 
 
Hjertet er ikke jeres ejendom; det tilhører Gud. Der er intet i denne verden, som I kan 
kalde jeres eget. I kan betragte den verdslige rigdom og de materielle goder som jeres 
ejendom. Men de er ikke uforgængelige. Herren Krishna? erklærede: Anityam asukham 
lokam imam prapya bhajasva Maam (eftersom verden er midlertidig og fuld af 
elendighed, så kontempler uafladeligt på mig). Guddommelig kærlighed alene er sand og 
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uforanderlig. Sømandens kompas peger altid mod nord; tilsvarende bør jeres kærlighed 
altid være rettet mod Gud. I kan ikke påstå at tilhøre menneskeheden, medmindre I har 
venlighed i jer. Jeres liv bør være gennemtrængt af kærlighed og venlighed. I bør vie jeres 
liv til kærligheden. I kan spekulere på, hvordan man beder til Gud. Faktisk behøver I 
ikke at bede til Gud. I bør lade jeres kærlighed strømme uophørligt i retning af Gud. Da 
vil I forstå enheden ’Jeg og I er én’. Kun Gud eksisterer. Alt er manifestationer af Gud. 
Der findes ikke endnu et væsen ud over Gud. 
 
Gud er selve livets inderste væsen  
Legemliggørelser af den guddommelige Atma!  
I ser kroppen, men I forstår ikke følelserne, som er forbundet med den. Kroppen består 
af fem elementer? og femsanser. Men I er ikke kroppen. 
 
Kroppen består af de fem elementer og vil uundgåeligt 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. Den 
iboende, som er til stede i form af Atma, er i virkeligheden Gud selv. (Digt på telugu) 
 

Kilde: Sai Baba taler 8 


