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Spirituel sult 
 

Prasanthinilayam 16-12-73 
 
Min kære! Har du nogen form for spirituel sult? 
Spirituel sult er den oprindelige mening med alle livets aktiviteter. Den 
utilfredshed og rastløshed, der bliver tilbage, selv efter at have opnået alle 
livets fornødenheder, viser - at alle, bevidst eller ubevidst, lider af spirituel 
sult, og den bliver ikke stillet, før ånden i jeres indre bliver erkendt. Uden 
denne guddommelige utilfredshed sker der ikke nogen virkelig fremgang. 
Fred i verden er mulig, når hele verdens befolkning vågner op og bliver klar 
over den virkelighed, der styrer det universelle liv, og når der er hjerte-til-
hjerte følelse af godhed, kærlighed og enhed blandt verdens beboere. 

Med velsignelser 

Sri Sathya Sai Baba 
 
 
 
 
Spørgsmål 
A. Da I først forstod, at den rastløse utilfredshed i jeres liv kommer af 
spirituel sult…  hvordan har I da forsøgt at stille denne spirituelle sult? 
 
B: Hvordan har denne guddommelige utilfredshed tilskyndet jer til at vågne 
op til hjerte-til-hjerte-følelsen af godhed, kærlighed og enhed? 
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Sandhed alene er ens virkelige ven og slægtning 

      
30-8-75 

 
Efter lang tids søgen, her og der, i templer og i kirker, på jordiske planer og i 
himlene, vender I til sidst tilbage. Fuldførende cirklen, fra hvor I startede 
tilbage til jeres egen sjæl, hvor I erfarer, at Han - som I har søgt efter over 
hele verden, for hvem I har grædt og bedt i kirker og templer, som I anså for 
at være alle mysteriers mysterium, indhyllet i skyerne, i det nærmeste af det 
nære - er jeres eget selv, jeres livs, krop og sjæls virkelighed. Det er jeres egen 
natur. Hold fast i det, virkeliggør det. 
Det er sandhed og sandhed alene, der er ens virkelige ven og slægtning. Stå 
ved sandhed. Gå retfærdens vej, og der vil aldrig nogen sinde blive krummet 
et hår på jeres hoved. 
Meditation er intet andet end at hæve sig over sine ønsker. Forsagelse er 
styrken til at kæmpe mod onde kræfter og holde sindet i skak. 
 

Med kærlighed og velsignelser 
 

Sri Sathya Sai Baba 
 
Spørgsmål: 
A. Hvordan vil I beskrive jeres rejse: at vende tilbage til det punkt i cirklen, 
hvor I begyndte at erkende jeres egen guddommelige natur? 
 
B. Hvordan får I løsrevet jer selv fra de øjeblikke, hvor I tror, at kilden til 
glæde og selvrealisation ligger uden for jer selv? 


