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1. oktober 
Hvordan kan man tillægge en form til den Ene, som selv ikke Gud, Skaberen, kan fatte? 
Hvordan kan man give et navn til den Ene, som er til stede i alle væsener? Hvordan kan 
man ofre mad til den Ene, som har hele kosmos i sin mave? 

Kilde: Sai Baba taler 1 - Sanathana Sarathi, september 2002  

2. oktober 
Fluer og myg sætter sig på alting, men de nærmer sig aldrig ilden. På samme måde 
tiltrækkes sindet af materielle ting og bevæger sig alle steder hen, men det viger tilbage 
fra Gud. Sindet bør renses, så det altid kan holdes fokuseret på Gud. Det er sand 
spirituel praksis. 

Kilde: Sai Baba taler 1 - Sanathana Sarathi, september 2002  

3. oktober 
Jeres sande selv er ”Jeg”. Det er Brahman. Det er Gud. Gud har ikke noget specielt 
navn, eller nogen speciel form. Gud er uden egenskaber, ren, den endelige bolig, evig, 



uplettet, oplyst, fri, legemliggørelsen af hellighed. Hvilke navne og former mennesket 
end tillægger Gud, sker det for dets egen tilfredsstillelses skyld. Til syvende og sidst bør 
mennesket se Gud i alle former. 

Kilde: Sai Baba taler 1 - Sanathana Sarathi, september 2002  

4. oktober 
Uden den elektriske strøm kan pærerne ikke give lys. På samme måde kan kroppen ikke 
fungere uden ‘Jeg’. Det er på grund af ‘Jeg’, at øjnene ser, ørerne hører, tungen taler osv. 
Det er ikke øjnene, der ser, det er ‘Jeg’, der ser gennem øjnene. 

Kilde: Sai Baba taler 1 - Sanathana Sarathi, september 2002  

5. oktober 
Alle navne og former er manifestationer af det Guddommelige. Derfor siges det: Uanset 
hvem I hilser ærbødigt, så når det Gud og uanset hvem I nedgør, så når det også Gud. 
Når I anklager eller kritiserer nogen, anklager I Gud. Når I respekterer nogen, viser I 
Gud respekt. 

Kilde: Sai Baba taler 1 - Sanathana Sarathi, september 2002  

6. oktober 
Den kærlighedens stråleglans, der skinner indeni jer, er guddommelig. Kærlighed er ’Jeg’-
princippet. Lad dette være jeres livsmål. 

Kilde: Sai Baba taler 1 - Sanathana Sarathi, september 2002  

7. oktober 
Dette ‘Jeg’ er visselig sandheden. Sandhed er Gud. Gud er sandhed. Kærlighed er Gud, 
lev i kærlighed. Ingen anden spirituel praksis er nødvendig, hvis I forstår denne sandhed 
og praktiserer den. 

Kilde: Sai Baba taler 1 - Sanathana Sarathi, september 2002  

8. oktober 
Når I tager hen på markedspladsen, ser i figurer lavet af sukker i forskellige former, 
katte, hunde, rådyr osv. Uanset form koster figurerne det samme. ’Kat’ tiltrækker nogle 
børn, mens ’rådyr’ fascinerer andre. Forskellen består kun i navne og former, men 
sukkerindholdet er det samme i dem alle. Man betaler prisen, ikke for formen, men for 
sukkeret, som den indeholder. Kun børn tiltrækkes af navne og former. På samme måde 
lader en uvidende person sig vildlede af navne og former. 

Kilde: Sai Baba taler 1 - Sanathana Sarathi, september 2002  

9. oktober 
Mennesket er almægtigt. I virkeligheden er det Gud. Det er derfor, Gud altid bliver 
afbildet og portrætteret i menneskelig form. 

Kilde: Sai Baba taler 1 - Sanathana Sarathi, september 2002  

  



10. oktober 
Der vil være kærlighed alle vegne. Der vil ikke være jalousi, had eller vrede i verden. Uro 
vil forsvinde fra jordens overflade. Den, der har fyldt sit hjerte med medfølelse, vil altid 
vedblivende have fred. Det er meget væsentligt at kende denne sandhed. Folk forveksler 
hjertet med det fysiske hjerte. Hjertet er ikke andet end det altgennemtrængende højeste 
Selvs princip, det vil sige ”Jeg”. Så derfor skal mennesket holde sit hjerte fuldstændig 
rent og helligt. 

Kilde: Sai Baba taler 1 - Sanathana Sarathi, september 2002  

11. oktober 
Hvordan kan man opretholde hjertets renhed? Her er et lille eksempel. Ingen opbevarer 
værdigenstande inden for en tyvs rækkevidde. Men vi overlader de kostbare juveler 
medfølelse, overbærenhed, kærlighed osv. i sindets varetægt, sindet som ikke er bedre 
end en tyv. Hvis I overlader jeres kostbare juveler i hænderne på en tyv, hvordan kan de 
da være i sikkerhed? Det er umuligt. De kostbare juveler, dyderne, skal holdes under 
sikker bevogtning af hjertet. Opbevar dem aldrig hos tyven, det vil sige sindet. Men det 
er præcis det, mennesket gør. Det handler i overensstemmelse med sindets krav. 

Kilde: Sai Baba taler 1 - Sanathana Sarathi, september 2002  

12. oktober 
Gør sandhed og kærlighed til basis i jeres liv. Sandheden er alle vegne. Sandheden er 
kun én; den er uforanderlig. Den har ingen begrænsninger i tid og rum. Der er ikke 
noget, der hedder indisk sandhed, pakistansk sandhed eller amerikansk sandhed. Man 
kan kun erfare fred og lyksalighed, når man gør de uforanderlige og evige principper 
om sandhed og kærlighed til grundlaget for sit liv. 

 Kilde: Sai Baba taler 1 - Sanathana Sarathi, september 2002  

13. oktober 
Mennesket er ikke kun det, I ser i det ydre. I er ikke i stand til at se det Guddommelige 

iboende i menneskets krop. I er ikke i stand til at danne jer et klart billede af de hellige 

tanker og den evige strøm af lyksalighed inden i kroppen 

Kilde: Sai Baba taler 1 - Sanathana Sarathi, marts 2003 

14. oktober 
Der kan gives et utal af eksempler, som får os til at forstå eksistensen af det 
Guddommelige. Folk siger, at duft er en naturlig kvalitet i en blomst. De gransker ikke 
yderligere. Hvem er ansvarlig for denne naturlige kvalitet? 

Kilde: Sai Baba taler 1 - Sanathana Sarathi, marts 2003  

15. oktober 
Det er ikke kun naturens lov, men den gådefulde manifestation af Gud i form af 
naturen. Hvordan kan man forklare tilstedeværelsen af en fugl inden i et æg? Alle disse 
ting peger på Gud. I behøver ikke at foretage jer nogen særlige åndelige øvelser for at se 
det Guddommelige for jeres indre blik. I kan erkende Ham i ethvert atom og enhver 
celle i skabelsen. 

Kilde: Sai Baba taler 1 - Sanathana Sarathi, marts 2003  

  



16. oktober 
Forældre kan forstå barnets følelser. En mor ved, hvad hendes barn kan lide og ikke lide. 
På samme måde forstår barnet, hvad moren kan lide og ikke lide. Men en hengiven kan 
ikke forstå, hvad der er acceptabelt og ikke acceptabelt for Gud. Hvordan kan én, der 
ikke kan forstå sine medmennesker, forstå Gud? 

Kilde: Sai Baba taler 1 - Sanathana Sarathi, marts 2003  

17. oktober 
Det er en vanskelig sag. Det er derfor ikke let at behage Gud og tilbede Ham. 
Forståelsen af det Guddommelige Princip i sin helhed er i sandhed tilbedelse af Gud i 
den sande forstand. Men hvordan kan man forstå det Guddommelige Princip, som er 
uden egenskaber, ren, den endelige bolig, evig, uplettet, oplyst, fri og legemliggørelsen af 
hellighed? Kan nogen forstå mysteriet bag tilstedeværelsen af en fugl i et æg eller duften i 
en blomst? 

Kilde: Sai Baba taler 1 - Sanathana Sarathi, marts 2003  

18. oktober 
Gud har skabt disse ting for at få os til at forstå Hans eksistens. De mægtige bjerge, de 
smukke floder og havets rasende bølger …  alt dette taler om Guds mysterium, storhed 
og skønhed. Det er umuligt at beskrive Guds pragt og at forstå Hans kraft.  Men 
mennesket forsøger at vurdere den grænseløse guddommelige magt med dets 
begrænsede sind og indskrænkede evne til at forstå. 

Kilde: Sai Baba taler 1 - Sanathana Sarathi, marts 2003  

19. oktober 
Gud alene, og ingen andre, kender Hans planer, Hans mystiske natur og Hans veje. Når 
jeres sind er ude af stand til at forstå selv bagateller, hvordan kan det så kende det 
uendelige Guddommelige Princip? Forsøg derfor ikke på at forstå det Guddommeliges 
veje. Lutre i stedet jeres hjerter og kend jeres sande natur. Spirituelle skrifter (Vedanta) 
siger: ”Kend dig selv”. Bestræb jer på at kende jeres Selv. 

Kilde: Sai Baba taler 1 - Sanathana Sarathi, marts 2003  

20. oktober 
Jeres sande identitet er i samfundet. Det samme ’jeg’ er til stede i jer såvel som i 
samfundet. Idet Han med hænder, fødder, øjne, hoved, mund og ører 
gennemstrømmer alt, gennemtrænger Han hele universet.  

Kilde: Sai Baba taler 1 - Sanathana Sarathi, marts 2003  

 

21. oktober 
Hvis I ønsker at blive respekteret og elsket af Gud, bør I respektere og elske alle. Derfor 
bør I guddommeliggøre jeres tanker og udvide kraften i jeres sind ved at udvide 
rækkevidden af jeres kærlighed til alle. I bør anstrenge jer for at fortjene Guds kærlighed. 

Kilde: Sai Baba taler 1 - Sanathana Sarathi, marts 2003 

22. oktober 
Alle former for kræfter er skjult i mennesket. Mennesket er i virkeligheden 
legemliggørelsen af det Guddommelige. Det Guddommelige er skjult til stede i alle 
væsner. 



Kilde: Sai Baba taler 1 - Sanathana Sarathi, marts 2003  

23. oktober 
Ethvert hjem er et center for menneskelige værdier. Det er i hjemmet, de menneskelige 
værdier opstår, blomstrer og nærer den hellige kultur. 

Kilde: Kærlighedens Yoga - Sai Babas foredrag den 29.9.2000 i Prasanthi Nilayam 

 
24. oktober 
Kærlighed er den allervigtigste af de menneskelige værdier. Den er i os lige fra vores 
fødselstidspunkt. Elsk og respekter dine forældre, slægtninge, venner og dine 
medmennesker. Når du ikke respekterer andre, hvordan kan du da forvente, at andre 
skal respektere dig? 

Kilde: Kærlighedens Yoga - Sai Babas foredrag den 29.9.2000 i Prasanthi Nilayam 

 
25. oktober 
I dag er folk villige til at tro på alt, hvad de ser i fjernsynet og på internettet, men de 
nærer ingen tillid til de vediske erklæringer. Internettet er som en skraldespand. Følg 
”indernettet”, ikke internettet. 

Kilde: Kærlighedens Yoga - Sai Babas foredrag den 29.9.2000 i Prasanthi Nilayam 

 
26. oktober 
Se intet slet, se det gode. 
Hør intet slet, hør det gode. 
Tal ikke slet, sig det gode. 
Tænk ikke slet, tænk det gode. 
Gør intet slet, gør det gode. 
Dette er vejen til Gud. 

Kilde: Kærlighedens Yoga - Sai Babas foredrag den 29.9.2000 i Prasanthi Nilayam 

 
27. oktober 
Elsk alle uden at forvente noget til gengæld. 

Kilde: Kærlighedens Yoga - Sai Babas foredrag den 29.9.2000 i Prasanthi Nilayam 

 
28. oktober 
Hvem er det rigeste menneske i verden? Den, som er tilfreds, er den rigeste. Hvem er 
den fattigste? Den, som er fuld af uopfyldte ønsker, er den fattigste. Velstand og 
fattigdom er forbundet med jeres ønsker. 

Kilde: Kærlighedens Yoga - Sai Babas foredrag den 29.9.2000 i Prasanthi Nilayam 

 
  



29. oktober 
De menneskelige værdier er fælles for folk i hele verden, for alle racer og trosretninger. 
Selve navnet på dem er menneskelige værdier. Hvis menneskene ikke vil acceptere de 
menneskelige værdier, hvem vil da? 

Kilde: Kærlighedens Yoga - Sai Babas foredrag den 29.9.2000 i Prasanthi Nilayam 

 
30. oktober 
Hvis de menneskelige værdier ikke er til stede, vil menneskeheden blive tilintetgjort. 
Selve vores liv er en menneskelig værdi. 

Kilde: Kærlighedens Yoga - Sai Babas foredrag den 29.9.2000 i Prasanthi Nilayam 

 
31. oktober 
Hig ikke efter Internettet; vend jer mod ”indernettet”. Koncentrer jer om det indre syn. 
Helliggør jeres indre evner. Først da kan I forenes og få adgang til de menneskelige 
værdier. 

Kilde: Kærlighedens Yoga - Sai Babas foredrag den 29.9.2000 i Prasanthi Nilayam 

 

 

 

 

 

  



 


