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Med kærlig hilsen 

Forord       
Bogen handler ikke om Sai Baba’s person, men om Hans lære. Ikke underviseren, men det, 
der undervises i, er i centrum. Dette passer fint med, at Sai Baba ikke søger tilhængere eller 
nogen form for ’reklame’ for Sin person. Som Sai Baba selv siger:

              Jeg er ikke kommet for at tale på vegne af nogen speciel religion.
              Jeg er ikke kommet for at reklamere for nogen sekt, tro eller sag.
              Ej heller er Jeg kommet for at samle tilhængere til nogen lære.

Bogen tjener således alene det formål at bidrage til at gøre mennesker kærligere og 
lykkeligere.
  
Bogen indeholder en række sentenser og korte udsagn, som Sai Baba er kommet med i løbet 
af de seneste 60 år (fra 1953 – 2003). For de fleste af disse udsagn gælder, at de indeholder 
en dybde og en sandhed, der ikke altid erkendes første gang, de læses. Mange af dem 
indeholder sandheder, som vi kan anvende et helt liv på at tænke over.

Bogen kan tjene og anvendes til mange forskellige formål, f.eks.:

- at give et overblik over Sai Baba’s lære. Hvad er det, Han står for? Kan jeg bruge Hans 
lære til noget som helst?

- at give råd om, hvordan praktiske problemer i dagligdagen løses.
- at inspirere til at leve et mere meningsfyldt liv.
- at give mere glæde og større lykke til sig selv, sine kære og sine omgivelser.
- at inspirere og vejlede én til at begynde at leve et anderledes liv, et liv med andre 

værdier.
- at gøre én i stand til bedre at forstå sine egne og andres tanker, reaktioner og  følelser.
- at man i kærlighed kan udvælge og sende en sentens eller et udsagn til en person, der 

lige netop trænger til disse ord.
- at man kan udvælge én sentens ad gangen , f.eks. i en uge, og sætte fokus på denne 

ved at tænke over den, tale om den og frem for alt praktisere den. 
- at give den som gave til nogen man elsker eller holder meget af og ønsker det bedste 

for.

Da Sai Baba ofte ’leger’ med ordene, er der enkelte sentenser, der bringes både på dansk og 
engelsk. Ofte vil de sprogligt være meget smukke på engelsk, og denne skønhed går tabt ved 
en oversættelse.

Ordet ’han’ og ikke ’hun’ anvendes i oversættelsen som betegnelse for mennesket og for Gud. 
Dette gøres udelukkende for at følge den engelske oversættelse og er altså ikke et udtryk for 
Sai Baba’s holdning til kønnene! Enhver kan blot erstatte ordet ’han’ med ’hun’ eller ’det’. 

Det er også vigtigt at være bevidst om, at enhver kan erstatte navnet Sai Baba og de 
tilhørende ’Jeg’ og ’Mig’ med et hvilket som helst navn, man måtte foretrække. Endelig er 
denne bogs indhold ikke på nogen måde dækkende for hele Sai Baba’s lære, men giver blot et 
indblik i denne.  
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Forklaring af enkelte begreber

I bogen forekommer enkelte specielle begreber, der kræver en nærmere forklaring. 
Betydningen af begreberne er meget omfattende, men her gives blot en kort forklaring, så 
sentenserne, hvor ordene indgår, giver mening.

Dårligt selskab
Begrebet ’dårligt selskab’ forekommer ofte, og de fleste vil have en klar fornemmelse af dets 
betydning. Helt overordnet deler Baba imidlertid begrebet op i to hovedgrupper:

1. Det dårligste selskab du kan komme i, er det, der bevirker, at du bliver ond, altså 
tænker, siger eller gør noget, der skader andre.

2. Det næst dårligste selskab er det selskab, der forvolder dig skade.  

Ikke-tilknytning
Begrebet dækker den ønskværdige tilstand, at vi godt kan eje og nyde alle mulige goder, men 
at vi skal være indstillet på at ’slippe’ dem. At være knyttet til noget betyder, at vi bliver kede 
af det, rasende, sure, frustrerede osv., når vi mister det, eller det ikke går, som vi havde 
forestillet os. 

Uselvisk tjeneste
At gøre noget for andre eller for en ’sag’, uden at have tanke på at få noget til gengæld, 
betegnes som uselvisk tjeneste. 

Skelneevne
Begrebet ’skelneevne’ betegner evnen til at skelne mellem det varige og det flygtige; at 
erkende at verden er flygtig, mens Gud er varig.

Illusion
Begrebet illusion angiver noget, der forekommer at være noget andet, end det egentlig er.

Sandhed
Ordet forekommer i to forskellige betydninger. 

- Den almindelige opfattelse af ordet sandhed som det modsatte af løgn. 
- Det, der er det samme i fortid, nutid og fremtid, er sandhed. Det er altså det, der er 

uforanderligt, der er sandhed. Det betyder, at intet i universet, eller selve universet 
som sådan, er sandhed. Sai Baba siger: Sandhed er Gud; Gud er sandhed. 

Visdom og viden
Ordet viden dækker den almindelige verdslige viden. Ordet visdom dækker over åndelig viden 
om de evige sandheder.



Nr. 1
Af alle de vanvittige ting, der plager mennesket, er „Guds-vanvid“ den mindst skadelige, den 
mest gavnlige.   

Nr. 2
Af alle retskafne handlinger er hjælp, der ydes til dem, der trænger til den, den mest 
retskafne.

Nr. 3
Alene handling gør mennesket perfekt.

Nr. 4
Anvend kærlighedens ordforråd; 
glem hadets og foragtens sprog.

Nr. 5
Alle er lige i fødsel og i død. Forskelle opstår udelukkende i intervallet. Kejseren og tiggeren er 
begge født nøgne; de sover på samme stille måde; de trækker sig tilbage uden så meget som 
at efterlade deres nye adresse. Hvordan kan deres virkelighed så være forskellig? Der kan ikke 
være nogen tvivl, hvad det angår. Alle er grundlæggende ens.

Nr. 6
Alle mennesker er som Jeg, guddommelige; den eneste forskel er, at de endnu er ubevidste 
om deres guddommelighed.

Nr. 7
Alle handlinger har passende konsekvenser. 
Enhver handling resulterer i sin egen belønning. 
Gode handlinger afkaster gode resultater.

Nr. 8
Alle er én – vær ens over for alle.
All are one - be alike to everyone.

Nr. 9
Al uddannelse, al beherskelse af de hellige skrifter og al slags tilbedelse vil ikke være til nogen 
nytte, hvis hjertet ikke er fyldt med kvaliteter som kærlighed, medfølelse og overbærenhed.

Nr. 10
Alene Gud er livets skænker, livets beskytter og livets mål.

Nr. 11
Alle dine synder tilgives i det øjeblik, du får Min darshan. (synet af en hellig person).  Jeg vil 
bære alle dine byrder.

Nr. 12
Alle døgnets 24 timer anvendes til at tage sig af kroppens pleje; forebygge sygdomme, 
forbedre helbredet, udvikle muskler osv. Ingen tager sig tid til at tage sig af den iboende Gud i 
Hans fysiske tabernakel; Ham, der bør erkendes og æres.

Nr. 13
Alle er opsatte på at være lykkelige. Alle mener, at det at ønske mere og arbejde mindre for at 
få det, man ønsker, er den hurtigste vej til at blive lykkelig. Ingen prøver den anden metode; 
at ønske mindre og arbejde mere.



Nr. 14
Alle mennesker ønsker at opnå lyksalighed. Hvorfra kan man få denne lyksalighed? Alene tro 
kan skænke lyksalighed. Fred kan udelukkende opnås gennem tro; tro er glædens kilde. Men 
nu til dags ser I sorg, hvorhen I end vender blikket. Hvad er årsagen til det? Det er fordi 
mennesket har mistet troen. Han tror ikke på sig selv. Hvordan kan en sådan person opnå 
lyksalighed? Hvordan kan en person, der ikke har tro nok til at leve lykkeligt i få dage, vinde 
Guds nåde?

Nr. 15
Alle religioner glemmer, at Gud er alle former og alle navne, alle egenskaber og alle påstande. 
Menneskehedens religion er summen og hovedindholdet af alle disse partielle trosretninger, for 
der er kun én religion.

Nr. 16
Alle religioner prædiker én og den samme disciplin – fjernelse af egoismens plet fra sindet, der 
bevirker, at I løber efter små glæder. Enhver religion lærer mennesket at fylde sin væren med 
Guds herlighed og fjerne indbildskhedens smålighed. Religionen træner ham i at lære ikke-
tilknytning og skelneevne, så han kan sætte sig høje mål og opnå befrielse.

Nr. 17
Alle religioner forkynder de samme gode idealer.

Nr. 18
Alle tilknytninger og illusioner vil forsvinde præcis i det øjeblik, du erkender, at du ikke er 
kroppen.

Nr. 19
Almindeligvis ønsker sindet hele tiden verdslige ting. Efterhånden som ønskerne fjernes et 
efter et, bliver freden stærkere.

Nr. 20
Alt, hvad der vedrører Gud, er fryd.

Nr. 21
Alt arbejde er Guds.
Han hjælper,
Han udfører, 
Han nyder, 
Han er fornøjet, 
Han høster, 
Han sår.

Nr. 22
Alt for mange ønsker er kilden til alle sygdomme. Der er en midlertidig tilfredsstillelse ved 
opfyldelsen af visse ønsker. Men når ønskerne ikke opfyldes, bliver mennesker syge på mange 
måder. Der findes ingen sygdom i verden, der er mere frygtelig end umættelige ønsker.

Nr. 23
Alt, hvad der er til jeres fordel, vil forekomme jer at være rigtigt. 
Almindeligvis ser I ikke sagen fra modpartens synspunkt.

Nr. 24
Alt, hvad du må overveje, er, om et lykkeligt liv er vigtigt, eller om befrielsen fra cyklusen af 
liv og død er vigtigere. Et lykkeligt liv er af kort varighed; befrielsens glæde er evig og 
urokkelig.



Nr. 25 
Alt i denne verden er midlertidigt og flygtigt.

Nr. 26
Alt liv er ét – alle mennesker er af én slægt. 

Nr. 27 
Alting er skabt af Gud med et formål for øje.

Nr. 28 
Anbring Herren i dit hjerte, og tilbyd Ham dine handlingers frugter og dine indre tankers og 
følelsers blomster. Det er den slags tilbedelse, Jeg bedst kan lide, den hengivenhed, Jeg 
værdsætter højest.

Nr. 29 
Andre vil ikke blive fristet til at råbe, når du hvisker til dem.

Nr. 30 
Anger er i sig selv bod.

Nr. 31 
Ansigtet er som sindets støbeform.

Nr. 32 
Anvend ikke giftige ord mod nogen, for ord sårer mere dødeligt end selv pile.

Nr. 33
Arbejde er for det fysiske plan, tilbedelse for det mentale og visdom for det åndelige.

Nr. 34
At blive ét med Gud er den sande betydning af overgivelse.

Nr. 35 
At bortødsle penge er ondt.
Spild ikke penge. 
Spild ikke tid. 
Spild ikke føde. 
Spild ikke energi.

Nr. 36 
At give mad til de sultne er den ædleste af alle gaver.

Nr. 37 
At have fred er det samme som at have alt.

Nr. 38 
At hjælpe de hjælpeløse er den eneste måde at behage, følge og nå Gud.

Nr. 39
At leve med troen på, at du er kroppen, og at du tilintetgøres ved kroppens død, er en illusion, 
der grundliggende er uheldigt. En andet illusion er at tro, at lykke består i at akkumulere 
penge, viden, bekvemmeligheder og anseelse. At forsøge at blive lykkelig gennem en sådan 
akkumulering, svarer til at stige ind i en bus til Madras og håbe på at nå til Bangalore.



Nr. 40 
At lære at tjene til livets ophold er kun det halve arbejde. 
Den anden halvdel er at gøre livet værdifuldt og meningsfyldt.

Nr. 41 
At overgive handlingens frugt til Herren er virkelig opofrelse.

Nr. 42 
At se er at tro: ”Jeg vil kun tro på Gud, hvis jeg ser Ham”. Men er alt hvad der ses, høres, 
berøres eller smages ligeså sandt, som det forekommer?

Nr. 43  
At sige at Gud er hovedårsagen til alting, er til en vis grad korrekt, men Han har ikke trukket 
et skæbnens jernbur, fra hvilket du ikke kan undslippe, ned over hovedet på dig,. Herren har 
udstyret dig med skelneevne og ikke-tilknytning og med en følelse af ærefrygt og undren, og 
du må anvende disse til at nå Ham. Skønt bundet, er du ikke fuldstændig uarbejdsdygtig.

Nr. 44
At sørge over død, der er en uvægerlig og uundgåelig konsekvens af fødslen, er ikke et tegn 
på visdom.

Nr. 45 
At tjene mennesket er at tjene Gud.
The service of man is the service of God.

Nr. 46
At være et godt eksempel er den bedste form for uselvisk tjeneste.

Nr. 47 
Befrielse er målet, og sindet må hjælpe pilgrimmen på hvert et skridt af hans rejse. Sindet bør 
ikke tillade nogen handling, der strider mod retskaffenhed, eller som er ødelæggende for 
åndeligt fremskridt.

Nr. 48 
Begynd dagen med kærlighed.
Fyld dagen med kærlighed.
Anvend dagen i kærlighed.
Slut dagen i kærlighed.
Det er vejen til Gud.
Start the day with love.
Fill the day with love.
Spend the day with love.
End the day with love.
This is the way to God.

Nr. 49 
Begær avler flere begær.



Nr. 50 
Begær er en storm,
grådighed er en strømhvirvel,
stolthed er en afgrund,
tilknytninger er en lavine,
egoisme er en vulkan.
Hold disse karaktertræk væk, så de ikke, når du gentager Guds navn eller mediterer, 
forstyrrer din sindsligevægt.

Nr. 51 
Begær er den indre ild, der brænder dig til aske. 
Tilfredshed er det effektive middel, der slukker denne ild.

Nr. 52 
Begær får mennesket til at glemme sin sande natur og reducerer ham til et dyrs stadie.

Nr. 53 
Belær verden gennem ædle handlinger og ord.

Nr. 54 
Beskedenhed og hengivenhed til Gud er kvindernes ædelstene.

Nr. 55 
Beslut dig for at fortsætte din søgen efter din egen virkelighed.

Nr. 56
Bevidsthed er liv.

Nr. 57 
Bevæg dig fremad mod lyset, og din skygge falder bag dig. Bevæg dig væk fra lyset, og du vil 
være nødt til at følge din egen skygge. Bevæg dig hvert øjeblik et skridt nærmere til herren, så 
vil skyggen, illusionen, falde bag dig og aldrig bedrage dig mere.

Nr. 58
Bliv født i kærlighed, 
dø i kærlighed,
lev i kærlighed,
det vil sige opstå fra Gud og bliv forenet med Gud.
Vær en bølge på kærlighedens hav.

Nr. 59
Blod må cirkulere fra hoved til fod; 
kærlighed må cirkulere fra høj til lav.

Nr. 60 
Brug din tale til at vise andre den rette vej.

Nr. 61 
Bølgerne kan sige, at de tilhører havet; men de kan ikke påstå, at havet tilhører dem. 
Individet kan sige til Gud: ”Jeg er din”, men kan ikke sige til Gud, at: ”Du er min”.

Nr. 62 
Bøn er religioners sande åndedræt; den bringer mennesket og Gud sammen, nærmere for 
hvert suk.



Nr. 63 
Bønner må forenes med handling. Du bør ikke bede om én ting og gøre noget andet.

Nr. 64 
Bønner skal strømme ud fra hjertet, hvor Gud residerer, og ikke fra hovedet, hvor 
læresætninger og tvivl kolliderer.

Nr. 65 
Bønner vedrørende fordele eller vinding bør ikke stiles til Gud; da det indikerer, at Gud venter 
med at handle, til Han bliver bedt om det! Overgiv dig til Ham: Han vil gøre med dig, som han 
mener er bedst, og det vil være det bedste for dig. Gud deler ikke nåde ud i forhold til den ros, 
Han modtager!

Nr. 66 
Børn er lygter, der kan oplyse den vej, et land bevæger sig.

Nr. 67 
Små børn er lykkelige, eftersom de ikke er blevet involveret i voksenaktiviteter så som at søge 
sansemæssige glæder. De spreder begejstring, troskyldighed og tillid.

Nr. 68 
Børn lærer at tilbede penge og ting, der kan købes for penge. De beundrer grusomhed og 
snuhed frem for sympati og kærlighed.

Nr. 69 
Børn skal vokse op i en atmosfære af ærbødighed, hengivenhed, gensidig uselvisk tjeneste og 
samarbejde.

Nr. 70  
Dag og nat arbejder du hårdt for denne verden. Hvor mange minutter helliger du til verdens 
Herre?

Nr. 71 
De, der er så begejstret for fred i verden, må nødvendigvis først lære, hvordan de selv oplever 
og nyder denne fred.

Nr. 72 
De, der er uden tro, er selvfølgelig uden noget som helst. 
De kan ikke få gavn af gode råd.

Nr. 73 
De, der har gennemgået smerte og lidelse, kan forstå og sympatisere med dem, der har 
smerte, og dem, der lider.

Nr. 74 
De, der råder andre, må selv følge rådet.

Nr. 75
De, der søger efter det fundamentale, bekymrer sig ikke om byrden.

Nr. 76 
Del din viden, og den vil vokse og vokse.



Nr. 77 
Den dag, lidenskab accepteres som et tegn på kvindelighed, 
vil markere begyndelsen til enden for kvindelighed.

Nr. 78 
Den, der har de færreste ønsker, er verdens rigeste mand.
Den, der er fyldt med ønsker, er verdens fattigste mand.

Nr. 79 
Den, der har erkendt Gud, som den der levendegør alt, kan aldrig finde på at nedgøre en 
andens religion.

Nr. 80
Den, der ikke tror på sig selv, vil heller ikke tro på Gud.
Den, der har tillid til sig selv, vil også have tillid til Gud.

Nr. 81 
Den enkeltes fremskridt består af handlinger foretaget på baggrund af skelneevnen.

Nr. 82 
Den fornemste dyd er ydmyghed, overgivelse til Gud.

Nr. 83 
Den fred, der gennemstrømmer hjertet, kan aldrig blive forstyrret af nogen årsag; 
udelukkende den form for fred er værdig til betegnelsen.

Nr. 84
Den føde, du spiser, bestemmer hvilken slags tanker, der opstår i dit sind.

Nr. 85 
Den gave, der skal overbringes Gud, er ren, vedholdende og uselvisk kærlighed.

Nr. 86  
Den glæde, der bruser i alle hengivnes hjerter, er den glæde, der behager herren. Herrens 
glæde er den belønning, den hengivnes hjerte søger.

Nr. 87 
Den hengivne, der har besejret had, misundelse og tilknytning og har oplevet fredens og 
kærlighedens lyksalighed, vil derefter opnå alle det guddommeliges egenskaber.

Nr. 88 
Den letteste måde at kontrollere sanselige begær på er at praktisere uselvisk kærlighed.

Nr. 89 
Den lindring og glæde, du skænker til de syge og de bedrøvede, når Mig, for Jeg er i deres 
hjerter, og Jeg er Den Ene, de kalder på.

Nr. 90 
Den mad, du spiser, skal være ren, fri for de selv de mindste dårligdomme, der stråler ud af 
de personer, der samlede ingredienserne, der tilberedte maden og serverede den.

Nr. 91 
Den menneskelige karakter er uddannelsens mest værdifulde gave.



Nr. 92 
Den mest attråværdige form for rigdom er Guds nåde. Han vil beskytte dig, på samme måde 
som et øjelåg beskytter øjet.

Nr. 93 
Den mængde rigdomme, du skal besidde, kan sammenlignes med de sko, du har på; hvis de 
er for små, forårsager de smerte; hvis de er for store, forhindrer de dig i at gå. I skal kun lige 
have penge nok til at leve et liv i fysisk og mental velvære. Når I har flere, forårsager det 
stolthed og sløvhed og foragt for andre.

Nr. 94 
Den rette forskning for menneskeheden er udforskning af mennesket.

Nr. 95 
Den rigdom, du har samlet sammen, er ikke din. Den rigdom, du har uddelt, er din. For den 
rigdom, der tilhører dig, behøver ikke blive hengemt. Den rigdom, du har givet væk, er virkelig 
din.

Nr. 96 
Den største af dyderne er kærlighed. 
Kærlighed er karakterens grundlag.

Nr. 97 
Den største enkelte årsag til den dunkelhed, der hersker i verden i dag, er misundelse. Når én 
er lykkelig og tilfreds, er andre misundelige på ham og søger at ødelægge hans fred. Når én 
hyldes som værende stor, driver ondskab andre til at opdigte bagvaskelse for at tilsmudse 
hans ry. Sådan er det i verden. I livet findes uvidenhedens og selviskhedens tragedie. Den 
tvinger mennesket til at gå den forkerte vej og blive udsat for ulykke.

Nr. 98 
Den største konsekvens af uselvisk tjeneste er elimineringen af egoismen.

Nr. 99
Den største tjeneste, du kan udføre for Mig, er at hengive dig til tjeneste for menneskeheden 
på en uselvisk måde. Mit liv er Mit budskab. Iagttag det og følg det. Det vil være den bedste 
form for tilbedelse og kærlighed, som du kan tilbyde Mig.

Nr. 100
Den sædvanlige almindelige måde at leve på fører dig ikke til Gud.

Nr. 101
Den vibhuti (hellig aske), Jeg materialiserer, er en manifestation af det guddommelige med en 
stærk virkning såvel som en symbolsk betydning. Den er symbolet på kosmos og på alle Guds, 
Atma’s eller Åndens formers udødelighed og uendelige natur; det, der er tilbage, når alt, hvad 
der er verdsligt, midlertidigt og foranderligt, er brændt.  

Nr. 102
Den åndelige verden er hinsides den materielle.

Nr. 103  
Der burde ikke være noget spor af modvilje eller mistillid for så vidt angår nationalitet, sprog, 
kaste, økonomisk status, lærdom, alder eller køn.



Nr. 104
Der er ikke det mindste spor af selvisk interesse i Mig. Hvad Jeg end foretager Mig; hvilke veje 
Jeg end forfølger, så er det for alles lykke, til gavn for alle og for alles fremskridt. Ikke så 
meget som en enkelt af Mine handlinger foretager Jeg for at tilfredsstille Mine egne personlige 
begær. Begær er noget, der er fremmed for Mig. Alle Mine ønsker drejer sig udelukkende om 
at fremme verdens velfærd.

Nr. 105
Der er ingen frelse, medmindre sindet frelses.

Nr. 106
Der er ingen i verden, der ikke har en herre. 
Alene Gud har ingen over sig.

Nr. 107
Der er ingen lykke højere end tilfredshed.

Nr. 108
Der er ingen årsag til kærlighed; der er ingen årstid for kærlighed
There is no reason for love; there is no season for love.

Nr. 109
Der er intet, mennesket ikke kan opnå ved hjælp af menneskelig anstrengelse.

Nr. 110
Der er kun én race – Menneskeheden.
Der er kun én religion - Kærlighedens religion.
Der er kun ét sprog - Hjertets sprog.
Der er kun én Gud, og Han er allestedsnærværende!

Nr. 111
Der er muligvis forskel på mennesker med hensyn til fysisk styrke, økonomisk status og 
intellektuel formåen, men alle er lige i Guds øjne.

Nr. 112
Der findes fire hovedtyper mennesker:

1. Dem, der udelukkende ser det gode i alt og alle.
2. Dem, der ser det gode som godt og det onde som ondt.
3. Dem, der ser det gode som ondt og det onde som godt.
4. Dem, der overhovedet ikke ser det gode – fordi selv det gode, de ser, forvandler de til 

ondt.
Af disse kan man måske tolerere de første tre typer, men den fjerde type er afgjort dæmonisk.

Nr. 113
Der findes fire typer mennesker:

1. ’De døde’ – dem, der fornægter Herren.
2. ’De syge’ – dem, der påkalder sig Herren, når de er i vanskeligheder.
3. ’De sløve’ – dem, der kender Herren, men kun erindrer Ham nu og da.
4. ’De sunde’ – dem, der holder fast ved at tro på Herren, og samtidigt lever i Hans   
      behagelige kreative nærvær.

Nr. 114
Der findes ikke noget menneske, der er så ondt og gement, at han ikke kan forbedres.



Nr. 115
Der findes ingen disciplin på højde med uselvisk tjeneste til at undertrykke egoet og fylde 
hjertet med ægte glæde.

Nr. 116
Der findes to typer kærlighed. Den ene binder dig til Gud. Den anden binder dig til den 
verdslige verden. Sindet er ansvarligt for begge disse tilstande. Sindet er som en lås. Hvis du 
drejer nøglen til højre (right/rigtigt), åbner låsen. Hvis du drejer nøglen til venstre (left), låser 
den. Hjertet er nøglen til sindets lås. Hvis du drejer nøglen mod den verdslige verden, vil du få 
tilknytning (trældom).

Nr. 117
Der findes tre slags mennesker: Dem, der erkender deres egne fejl, og omtaler andres gode 
egenskaber, er den bedste slags. Dem, der fremhæver deres egne gode egenskaber og 
fordømmer andres fejl, er værre. Dem, der skilter med egne fejl som værende gode 
egenskaber, og hånligt omtaler de andres gode egenskaber som værende fejl, er de værste. 
Nu til dags er den sidste slags den mest almindelige.   

Nr. 118
Der kan siges meget om noget, der er ukendt.

Nr. 119
Der kan udarbejdes en drabelig liste over menneskets utilstrækkeligheder og fejl, men den 
grundliggende fejl er grådighed; ukontrollabelt begær, altid råbende efter mere, som et 
resultat af sansernes uophørlige tilskyndelser.

Nr. 120
Det, der er mest behov for i dag, er dyrkelse af kærlighed.

Nr. 121
Det er bedre blot at leve en enkelt dag i ære end mange årtier i vanære; 
hellere være en himmelsk svane der lever i kort tid, end en hundredårig krage.

Nr. 122
Det er de gode karakteregenskaber, der fører til det evige liv.

Nr. 123
Det er den indre glæde, glæden du udstråler, der er vigtig.

Nr. 124
Det er den indre skønhed, ikke den ydre, der giver evig tilfredshed.

Nr. 125
Det er ethvert menneskes pligt at forstå og respektere sine forældre.

Nr. 126
Det er gavnligt for dig at kende dine egne fejl.    
Det gavner dig ikke noget at kende andres fejl.

Nr. 127
Det er ikke det at høre eller endog det at reflektere, der bidrager til menneskets glæde, men 
udelukkende det at handle.



Nr. 128
Det er ikke levestandarden, der er vigtig, det er måden, livet leves på, der er vigtig.
It is not the standard of living that’s important, it’s the manner of living.

Nr. 129
Det er ikke livets mål at anskaffe sig ting, der forøger behageligheden, der beruser, der giver 
et falsk billede af lyksalighed. Den vej har ingen ende; den fortsætter til evig tid. Ønsker 
mangedobler sig på ubestemt tid; tilfredshed viser vejen.

Nr. 130
Det er ingen fejltagelse at begå en fejltagelse.

Nr. 131
Det er kærlighed, der skænker fred i hjertet. 
Når ens hjerte er fyldt med fred, er hele atmosfæren fyldt med fred.

Nr. 132
Det er menneskets pligt at skænke Gud sin kærlighed og at tilbede Ham gennem kærlighed.

Nr. 133
Det er måske ikke muligt at kræve, at gryden er ren, at de mennesker, der tilbereder maden, 
er rene, og at maden er ren, men hvis du ofrer den første bid til Gud, bliver al maden 
fuldstændig ren.

Nr. 134
Det er naturens lov, at fødsel ender i død, og at død fører til fødsel.

Nr. 135
Det er nødvendigt at udføre åndelige øvelser samtidig med akademiske studier.

Nr. 136
Det er sindets natur at være beskæftiget og at dvæle ved ting. Derfor er den rigtige måde at 
behandle sindet på, at rette dets opmærksomhed mod gode gerninger, gode tanker, 
gentagelse af Herrens navn og ikke tillade det at have opmærksomheden på skadelige 
genstande, skadelige tanker og gerninger.  

Nr. 137
Det er som at blive genfødt, når du opdager og erkender dine egne fejl og mangler.   

Nr. 138
Det er udelukkende den hengivne, der forstår Gud. 
Og det er alene Gud, der forstår den hengivne.
Ingen anden kan forstå dem.

Nr. 139
Det er udelukkende muligt at erkende det Guddommelige ved hjælp af kærlighed.

Nr. 140
Det er ved målrettet og alvorlig beslutsomhed, at det umulige bliver muligt.

Nr. 141
Det, der erklæres som værende ’hinsides ord, langt fra sindets fatteevne’, altså det, der er 
uopnåeligt for sanserne, sindet og intellektet, en sådan ’eksistens’ kan føles og opleves af 
dem, der er fordybet i meditation.



Nr. 142
Det, der sker, må ske.
Whatever happens has to happen.

Nr. 143
Det, du skal stræbe efter i denne verden, er at opnå Guds kærlighed.

Nr. 144
Det, du tror eksisterer, 
eksisterer i virkeligheden ikke.
Det, du ikke tror eksisterer, 
eksisterer i virkeligheden.

Nr. 145  
Det er kun kroppen, der bliver født, 
det er kun kroppen, der er underlagt de seks forandringer, 
og det er kun kroppen, der dør.
(de seks forandringer er: Fødsel, barndom, ungdom, voksenlivet, alderdom og død).

Nr. 146
Det første, du må gøre for at indprente virkeligheden i dit sind, er at gentage Guds navn og 
fæstne sindet på Hans herlighed.

Nr. 147
Det gavner ikke meget blot at elske Gud. Man er nødt til at lære, hvordan man opnår Hans 
kærlighed.

Nr. 148
Det guddommelige er en vin, der vil beruse dig. Den er produceret af den nektar, som Herrens 
navn er gennemtrængt af. Smag den, og du vil glemme alt andet. Du bliver forandret.

Nr. 149
Det guddommelige som sådan har ingen form. Lige meget hvilken form den hengivne tilbeder 
det guddommelige i, så antager det guddommelige den form for den hengivnes skyld. Alle 
former er Hans.

Nr. 150
Det liv, der begynder med et skrig, skal slutte med et smil. Da du var en lille baby, smilede 
alle omkring dig, selv om du blev ved med at skrige. Men når du dør, skal alle omkring dig 
græde over tabet, og du bør smile i fred og stille afsked.

Nr. 151
Det liv, der næres af føde, er kortvarigt; det liv, der næres af Gud, er evigt. 
Gør ikke fordring på et langt liv, men på et guddommeligt liv. 
Du skal ikke længes efter flere år på jorden, men efter flere dyder i hjertet.

Nr. 152
Det menneske, der har de fleste ønsker, er det fattigste. Indtil I fatter den rene lyksaligheds 
’ønske-løse’ tilstand, lever I i fattigdom.

Nr. 153
Det menneske, der støtter sig til sindet,
synker lavere end et dyr.
Det menneske, der støtter sig til intellektet,



bliver forvandlet til Gud
Nr. 154
Det mest velgørende, der kan hænde en person, er, at han tiltrækker sig Guds kærlighed.

Nr. 155
Det åndelige liv er blot en helliggørelse af det verdslige liv.

Nr. 156
Din egen erfaring er for dig den bedste garanti for sandheden. 

Nr. 157
Din hengivenhed bør være fuldtids-hengivenhed og aldrig deltids-hengivenhed.

Nr. 158
Dine dyder er dit skjold; dine mangler er dine våben, der påfører dig sår. Lykke og elendighed 
er blot refleksioner af det gode og dårlige, der fylder dit hjerte og skaber dine handlinger.

Nr. 159
Dit hjerte burde være fyldt med medfølelse over for alle levende væsener.

Nr. 160
Din pligt er at bevare din sindsligevægt.

Nr. 161
Dine handlinger er ansvarlige for dine synder og dyder.

Nr. 162
Dine tanker spiller en vigtig rolle i formningen af dit liv. 

Nr. 163
Diskuter aldrig den åndelige tilstand, som andre har nået; 
hold dig ihærdigt til din egen vej.

Nr. 164
Dit selskab fastslår din karakter.

Nr. 165
Dovenskab og et åndeligt liv er to uforenelige størrelser.

Nr. 166
Drik mælk eller yoghurt, spis frugt og nødder. Det frembringer konstruktive, dydige og 
åndelige tanker.

Nr. 167
Drømme, der omhandler Gud, er sande.

Nr. 168
Drømmetilstanden er indeholdt i tilstanden af væren.
Dreaming is last in being.

Nr. 169
Du bliver først i stand til at nå Gud, når du har fremelsket tålmodighed og overbærenhed.

Nr. 170



Du behøver ikke spilde tiden med at forstå Mig og Min natur. Forstå det, Jeg underviser i, ikke 
hvem, der underviser, for Jeg er hinsides dit intellekt og dine evner.
Nr. 171
Du bærer farvede briller og ser alting gennem disse briller. Du skal ændre dit syn; så vil 
verden blive ændret. Når du forbedrer dig selv; så vil verden blive forbedret. Du skaber verden 
efter dit eget valg.

Nr. 172
Du bør ikke skade nogen på nogen som helst måde.

Nr. 173
Du bør ikke tage til genmæle mod de ugudeliges tale.

Nr. 174
Du elsker din kone, og hun elsker dig. Men hvis hun er sulten, kan du ikke spise for hende. Og 
hvis du er sulten, kan hun ikke spise for dig, på trods af det faktum, at I begge elsker 
hinanden højt. Det samme gælder for åndelig sult. Ethvert menneske må søge at stille sulten i 
henhold til sin tro.

Nr. 175
Du er, hvad dit selskab er.

Nr. 176
Du er ikke én person, men tre:

- den, du tror, du er
- den, andre tror, du er
- den, du virkelig er.

Nr. 177
Du er ikke uddannet, hvis alt, hvad du har opnået, er studiet af et ton bøger.

Nr. 178
Du er lykkelig over, at du er kommet hertil på en pilgrimsrejse, men lad Mig fortælle dig en 
ting; medmindre du kontrollerer den strøm af ønsker, der flyder i sindet, er dette blot en spildt 
mulighed. Hvis dit ønske opfyldes, ærer du Mig; hvis det ikke sker, håner du Mig. Det er på 
den måde, ønsker nedværdiger dig.

Nr. 179
Du er Min, og Jeg er din.

Nr. 180
Du er måske i stand til at betale enhver gæld tilbage; men den gæld, du har til din moder, kan 
du aldrig betale tilbage.

Nr. 181
Du er nødt til at erkende, at Herrens prægtige stråleglans findes i dig selv, hinsides din 
uvidenhed.

Nr. 182
Du er nødt til at forstå, at der ikke findes noget, der er mere fyldt med kraft end det talte ord.

Nr. 183
Du er nødt til at ofre dine selviske ønsker og behov.



Nr. 184
Du er så langt fra Gud, som du tror, du er; så tæt på Ham, som du føler, du er. Lad Mig 
fortælle dig følgende: Afstanden fra Mig til dig er den samme som afstanden fra dig til Mig, er 
det ikke sandt? Men du beklager dig over, at Jeg er langt fra dig, skønt du kommer nærmere 
og nærmere. Hvordan skulle det kunne lade sig gøre? Jeg er så tæt på dig, som du er tæt på 
Mig.

Nr. 185
Du forestiller dig, at folk vil blive lykkelige, hvis de har mad, tøj og bolig. Det er en illusion, for 
lykke er en sindstilstand. Selv de rige og de veletablerede må trænes i at leve i fred og være 
opfyldt af glæde. Selv under de mest velbjergede forhold vil mennesket være hjælpeløs uden 
denne træning. 

Nr. 186
Du former dig selv i overensstemmelse med dine håb, længsler, bestræbelser og præstationer.

Nr. 187
Du har fået den menneskelige krop med et storslået formål: Erkendelse af den iboende Herre. 
Hvis du ejer en fuldt udstyret bil, der kører godt, vil du så lade den stå i garagen? Bilen er 
først og fremmest til transport, til at stige ind i og køre. Først da er den værd at eje. Det 
samme gælder for kroppen; fortsæt og gå frem mod målet. Lær, hvordan du skal anvende 
kroppens evner: Sanserne, intellektet og sindet for at nå målet – og fortsæt fremad.

Nr. 188
Du har ingen ret til at kritisere andre.

Nr. 189
Du har nok set meddelelsen om, at du ikke bør bringe Mig frugt, blomster eller andet. Nogle af 
jer, ved Jeg, er kede af, at Jeg har meddelt dette. Men hør her: Kom til Mig med tomme 
hænder. Jeg vil fylde dine hænder med gaver og nåde. Hvis dine hænder er fulde, hvordan 
skal Jeg så fylde dem?

Nr. 190
Du kan aldrig behage alle, men du kan i det mindste tale venligt.

Nr. 191
Du kan først mene, at du har overbragt Swami (Sai Baba) en ordentlig gave, når du elsker 
dine medmennesker, tager en del af deres lidelser og engagerer dig i at tjene dem på en 
frugtbar måde.
  
Nr. 192
Du kan ikke skaffe dig gode tanker gennem uddannelse, rigdom, berømmelse eller styrke. Du 
kan ikke få dem udefra; de må vokse indefra, fra hjertet.

Nr. 193
Du kan opnå lykke og en god skæbne, dersom du skulle beslutte dig for det.

Nr. 194
Du kan udelukkende forstå Mig gennem Mine gerninger. Det er årsagen til, at Jeg engang 
imellem, for at åbenbare hvem Jeg er, viser dig Mit ’visitkort’, det, du kalder et mirakel.



Nr. 195
Du kender ikke de virkelige årsager, der ligger til grund for Herrens handlinger. Du kan ikke 
engang forstå andre menneskers motiver, mennesker, der næsten er som dig selv på alle 
måder, tilskyndet af de samme motiver, og som har de samme sympatier og antipartier! Men 
alligevel opdager du let Herrens motiver, den Herre, der er langt, langt over det menneskelige 
niveau! Hvor taler du med stor tungefærdighed og dømmer om noget, der er ligeså fremmed 
for dig, som atmosfæren er for fisk.

Nr. 196
Du må undgå de dårlige menneskers selskab og endog et for godt venskab med gode 
mennesker!

Nr. 197
Du påstår at være hengiven over for Mig, men du skal undersøge og opdage, hvorvidt Jeg er 
tilfreds med dig. Hvert eneste øjeblik skal du undersøge dig selv for, om du overholder den 
disciplin, Jeg har pålagt dig, og det tjenesteprogram, Jeg har udvalgt. Det er måden at gøre 
sig fortjent til Min kærlighed på. Elsk andre og tjen dem; så kan du vinde Min kærlighed.

Nr. 198
Du påtænker at tjene en formue, fordi du forestiller dig, at rige mennesker er meget lykkelige. 
De rige har masser at spise, men de har ingen appetit. De rige udøver magt over andre, men 
undertrykkes af sygdom. De rige har mange tjenere, men kan ikke leve i fred. Så påtænk at 
blive rig på dyder, på hengivenhed og på begejstring for gode sager.

Nr. 199
Du ser en isblok. Den forekommer dig at være fast, men den består helt igennem af vand, der 
jo er væske. På denne måde er vand, hvis tilstedeværelse indirekte fastslås, grundlaget for 
den  faste isblok, der ses via direkte sansning. Ligeså gælder, at for dette synlige fænomenale 
univers, er det usynlige grundlag det Guddommelige.

Nr. 200
Du siger: „Nyd“; men det er, når du holder op med at nyde, at du virkelig kan nyde.
You say: “Enjoy”; but it is when you ‘end joy’, that you can really enjoy.

Nr. 201
Du skal aldrig såre andre, eller lade andre såre dig.

Nr. 202
Du skal aldrig triumfere over andres fejltagelser; reager med sympati over for andres fejl og 
fejltagelser. Hør udelukkende gode ting om dem, og lyt ikke til sladder.

Nr. 203
Du skal altid handle, som var du i Guds nærhed, som hvis Gud holdt øje med og afvejede 
enhver tanke, ethvert ord og enhver handling. Se dig selv i alle; se alle i dig selv; det er vejen 
til vedvarende fred og glæde.

Nr. 204 
Du skal altid holde dig til sandheden,
søge gode menneskers selskab,
altid tænke på Gud,
undgå slette handlinger,
hadefulde og skadelige tanker
og ikke lade dig knytte til denne verden.



Nr. 205
Du skal angre af hjertets dyb!

Nr. 206
Du skal bruge dette liv til at opnå forening med Gud.

Nr. 207
Du skal forbedre kroppen, omdanne sindet, regulere din måde at leve på, så vil landet 
automatisk blive stærkt og fremgangsrigt.

Nr. 208 
Du skal have fysisk styrke, mental styrke og åndelig styrke; udelukkende når du har disse tre, 
kan du virkelig udføre uselvisk tjeneste. Føde, hoved og Gud.

Nr. 209
Du skal have Guds navn og form som din ledsager, vejleder og beskytter gennem dagens 
hårde arbejde.

Nr. 210
Du skal have tro på, at i det lange løb vil sandheden frelse dig. 

Nr. 211
Du skal ikke bede til Gud om rigdom eller berømthed, styrke eller handlingernes frugter. Den 
virkeligt søgende vil ikke bede om andet end Gud.

Nr. 212
Du skal ikke blive opblæst, når folk roser dig, 
og du skal ikke føle dig nedslået, når folk dadler dig.

Nr. 213
Du skal ikke forsøge at opdage forskelligheder; opdag enhed.

Nr. 214
Du skal ikke fremføre nogen ønsker over for Gud. Hvad Han end gør ved dig, hvordan Han end 
behandler dig, så er det den gave, Han helst vil give dig.

Nr. 215
Du skal ikke gøre fordring på et langt liv, men på et guddommeligt liv. 
Du skal ikke længes efter flere år på jorden, men efter flere dyder i hjertet.

Nr. 216
Du skal ikke have spor af had i dit sind; 
du skal udvikle kærlighed til alle.

Nr. 217
Du skal ikke lide af den vildfarelse at tro, at Gud er ét sted, og at du er nødt til at lede efter 
Ham; Gud er i dig.

Nr. 218
Du skal ikke søge efter fejl og mangler ved det, en anden elsker, 
og du skal heller ikke gøre dig lystig over det.



Nr. 219 
Du skal ikke være som et stykke trækpapir, der suger alle lidenskaber og følelser, alle glæder 
og sorger til sig, som naturen byder på i løbet af livet. Du skal være som en lotusblomst, der, 
upåvirket af det søle, den er født i, og endda af det vand, der nærer den, folder sine kronblade 
ud, når solen hæver sig på himlen. 

Nr. 220
Du skal lade Guds kærlighed fylde og begejstre dit hjerte; så vil du være ude af stand til at 
hade nogen.

Nr. 221
Du skal leve på en sådan måde, at du ikke skader noget levende væsen. Det er din 
allerhøjeste pligt.

Nr. 222
Du skal selv analysere og rette dine egne fejl og svagheder.

Nr. 223 
Du skal tale med venlige og blide ord til alle. Kan du lide en krages stemme? Nej, du jager 
kragen væk, når den begynder at skrige. Dens stemme er meget hård, den er for høj til dine 
ører.

Nr. 224
Du skal udvikle en modig holdning til, at du kan udrette mange ting. Derefter vil du være i 
stand til at udrette dem.

Nr. 225
Du skal udvikle dit indre syn og vænne dig til at lytte til din indre stemme; så er du sikker på 
urokkelig fred og uendelig glæde.

Nr. 226
Du skal vie alt, hvad du har af evner, intellekt og besiddelser til uselvisk tjeneste for Gud. Så 
vil dit ego blive tilintetgjort.

Nr. 227
Du skal være lige så bange for at synde eller skade andre, som du er for at brænde dig eller 
forstyrre en kobraslange.

Nr. 228
Du skal være opmærksom på, at de navne og former, andre tilbeder, er lige så kære og hellige 
for dem, som de navne og former, du selv tilbeder, er for dig.

Nr. 229
Du skal være som en lotusblomst, der folder sine kronblade ud, når solen kommer på himlen, 
upåvirket af det søle den er født i og selv af det vand, der opretholder dens liv.

Nr.  230
Du skal yde uselvisk tjeneste ud fra en spontan indre tilskyndelse med et hjerte fyldt af 
kærlighed.

Nr. 231
Du tror, du er avnen, skønt du i virkeligheden er frøet.



Nr. 232
Du undgår ikke sorg og lidelse, så længe du er optaget af verdslige begær.
Nr. 233
Du vil blive forandret, på samme måde som en klippe bliver forandret af en billedhugger - til 
en afgudsstatue, der fortjener generationer af oprigtige menneskers tilbedelse. I processen 
bliver du nødt til at udholde mange hammerslag, mange sår fra mejslen, for Gud er 
billedhuggeren. Men Han frigør dig blot fra forstening.

Nr. 234
Dyd er styrke.

Nr. 235
Dyk dybt i fredens hav og få fat i den uvurderlige perle, guddommelig lyksalighed.

Nr. 236
Døden bør ikke være årsag til nogen frygt .

Nr. 237
Dødens Gud giver ikke varsel om sin ankomst for at hente dig. Han er ikke ligesom fotografen, 
der siger: ”Jeg tager billedet nu, er du klar?”

Nr. 238
Døm ikke andre, for når du dømmer andre, bliver du selv fordømt.

Nr. 239
Dårlige tanker vil føre til slette handlinger og sørgelige resultater.

Nr. 240
Efterhånden som de verdslige tanker formindskes, forøges tankerne om Gud.

Nr. 241
Egoisme er den farligste illusion, der nødvendigvis må afsløres og ødelægges.

Nr. 242
Egoisme er en tornet busk, der, når den plantes og næres i ens hjerte, får én til at bøde for 
det. Egoisme skaber fjender af svorne venner og får standset mange gode forløb og projekter, 
da den ikke tillader to gode mennesker at arbejde sammen. Sorg følger den som en skygge. 
Hvor der ikke er noget ego – der vil glæde, fred, mod, samarbejde og kærlighed blomstre.

Nr. 243
Elsk alle; elsk alle ganske som du elsker dig selv.

Nr. 244
Elsk alle, tilbed alle og tjen alle.
Love all, adore all and serve all.

Nr. 245
Elsk alle – tjen alle.
Love all - serve all.

Nr. 246
Elsk alle.
Tjen alle.
Had ingen.
Love all.



Serve all.
Hate none.

Nr. 247
Elsk alle væsener; det er nok.

Nr. 248
Elsk..elsk…elsk først
Elsk så længe livet varer. 
Mit liv er Mit budskab
Mit budskab er kærlighed.

Nr. 249
Elsk, fordi det er din natur at elske, fordi du ikke kender til noget som helst andet, og fordi du 
ikke kan andet end at elske.

Nr. 250
Elsk Gud, elsk alle.

Nr. 251
Elsk nogle, men had ikke resten.

Nr. 252
Elsk uden nogen forventning om at få noget igen.

Nr. 253
En doven person er fuldstændig uden værdi for verden.

Nr. 254
En dydig karakter er lampen, der oplyser vejen til fred og glæde.

Nr. 255
En enkelt uselvisk tjeneste til den Gud, som du ser i en anden, er alle de års higen efter Gud 
værd.  

Nr. 256
En urokkelig person er en helt, der ikke i nogen grad er oprevet over de omskiftelser, der er 
forårsaget af havets og livets brølende bølger. Han er den, der ikke mister den ligevægt, der er 
blevet en del af hans natur; den, der fastholder sit program for åndelige øvelser uanset 
tillokkelser og forstyrrelser. Den kloge er den, der er upåvirket af den objektive verdens 
allestedsnærværende dualisme.

Nr. 257
En hengivens væsentligste karakteristika er:

1. Ikke at hade nogen.
2. At være kærlig og venlig mod alle.
3. At være fri for tilknytning og følelsen af ’min’.
4. At forblive uforstyrret i smerte og glæde.
5. At være tilgivende.
6. Altid at være tilfreds.
7. At være i konstant kontemplation. 
8. Altid at have kontrol over sig selv.
9. Fast beslutsomhed.



10. At have sindet og intellektet fikseret på Mig .
11. Ikke at forstyrre andre.
12. Ikke at blive forstyrret af andre.
13. Ikke at hoppe og springe i begejstring over verdslige glæder.
14. At være fysisk og mental ren.
15. At være fri for begær og bekymringer.
16. At elske dem, der skader, og dem, der hjælper, lige meget.
17. For det meste at være stille.
18. At være tilfreds med, hvad end der er til rådighed.

Nr. 258
En lærer, der underviser sine elever med blikket rettet mod sin løn, og en elev, der lærer med 
blikket rettet mod et arbejde, må nødvendigvis forfejle deres opgave.

Nr. 259
En ren tanke fra et rent hjerte er bedre end et mantra.

Nr. 260
Enhed er styrke.

Nr. 261
Enhed i følelse er kærlighed.

Nr. 262
Enhver burde bevidstgøres om livets mål, der er:

- at bevæge sig fra stadiet: ’Jeg er i lyset’
- til stadiet: ’Lyset er i mig’
- til den ultimative sandhed: ’Jeg er lyset’

Når du er lyset, kan der ikke være mørke, ingen ønsker, ingen frygt, intet had, intet ego.

Nr. 263
Enhver fysisk genstand i verden er fyldt med ånd. Skønt materie og ånd forekommer at være 
forskellige, er de i virkeligheden blot én. Materie er groft og får sin energi og næring fra ånd. 
Derfor er materie og ånd sammenflettede og indbyrdes forbundne.

Nr. 264
Enhver kan selv, på baggrund af sine resultater, opdage sin tros dybde. 

Nr. 265
Enhver oplevelse, der stammer fra en af sanserne, påvirker ens helbred.

Nr. 266
Ens handlinger bestemmer ens skæbne. Det nytter ikke at give andre skylden for dine uheld 
og din elendighed. Ej heller er det korrekt at beskylde Gud for at være partisk eller fuldstændig 
ligeglad. Når du sår et bittert frø, hvordan skal frugten så blive sød?

Nr. 267
Enten må regeringen have evnen til at uddanne og forbedre befolkningen, 
eller også må befolkningen have evnen til at uddanne regeringen.

Nr. 268
Er der en forskel mellem lykke, glæde og lyksalighed? Lykken er midlertidig; I får den af 
andre. Derefter kommer glæde; man er glad, mens man fylder i maven, den kommer og går. 



Men lyksalighed er ens retmæssige natur; den kommer og går ikke. Lyksalighed er ikke noget, 
der kommer til én; den er ens sande natur, og den er blivende.

Nr. 269
Erfaring er den bedste lærer.  

Nr. 270
Erkendelsen af enhed i mangfoldigheden og glæden ved det guddommelige i menneskeheden 
er ægte tilbedelse.

Nr. 271
Erkendelse af egne fejl er en god discipels første udmærkede egenskab; det er begyndelsen til 
visdom.

Nr. 272
Et af de første principper for en person, der ønsker at have en hæderlig levevis, er: Praktiser 
stilhed. For Guds stemme kan udelukkende høres i dit hjertes region, når tungen er stillet, 
stormen har lagt sig og bølgerne er rolige.

Nr. 273
Et medfølende hjerte er Guds tempel.

Nr. 274
Et menneske fødes for at lære, hvordan det ikke bliver født igen.

Nr. 275
Et menneskes velbefindende afhænger af graden af hans tilfredshed.

Nr. 276
Et moralsk liv er den bedste opskrift på et liv i glæde. 

Nr. 277
Et rent hjerte er et Guds tempel.

Nr. 278
Et samfund uden menneskelige værdier vil ophøre med at være menneskeligt.

Nr. 279
Et smukt træ med meget løv kan ødelægges af et skadedyr, der angriber dets rødder. 
Misundelse er et sådant skadedyr. Det forvandler endog en glad, rig person til et ynkeligt 
væsen, fortæret af misundelse.

Nr. 280
Et sundt sind sikrer et sundt legeme; 
et sundt legeme sikrer et sundt sind.

Nr. 281
Ethvert land er blot et værelse i Guds bolig.

Nr. 282
Ethvert levende væsen i denne verden er på en åndelig pilgrimsrejse – hvad enten det er 
bevidst om det eller ej.

Nr. 283



Ethvert levende væsen modtager ved fødslen en billet til døden og påbegynder sin rejse.

Nr. 284
Ethvert menneske bærer sin skæbne i sine egne hænder.

Nr. 285
Ethvert menneske er Guds legemliggørelse.

Nr. 286
Et virkeligt lærd menneske er én, der ser forskellige væsener som værende det  samme.

Nr. 287
Fald ikke dybere og dybere i ulykke ved at give efter for fristelser.

Nr. 288
Filosofi begynder, hvor fysikken ender. 
Fysik er gavnlig, men den er blot information.
Åndeligt liv er transformation.

Nr. 289
Filosofier, der ikke kan forstås, hellige skrifter, der ikke praktiseres – verden af i dag har 
rigeligt af disse – det er spild af tid at tale om dem.

Nr. 290
Fjern de tornede buske, der består af begær og vrede, jalousi og selviskhed, de onde afkom af 
’jeg’ og ’mine’, fra dit hjertes have.

Nr. 291
Folk, der lider af jalousi, tiltrækker andre med tilsvarende dårlige egenskaber.

Nr. 292
Folk i Vesten taler om frihed. Hvori består denne frihed? Betyder det, at man kan gøre som 
man vil, gøre, hvad man kan lide? Overhovedet ikke. Sand frihed består i at holde sanserne 
under kontrol – ellers er man simpelthen en slave af sanserne.

Nr. 293
Folk lider, fordi de har alle mulige urimelige ønsker, som de længes stærkt efter at få opfyldt, 
og det mislykkes for dem.

Nr. 294
For at behage sine smagsløg søger mennesket at forandre den føde, der er tilgængelig i 
naturen. På denne måde fjerner han selve det livsindhold, der er indeholdt i føden.

Nr. 295
For at fjerne egoet skal du styrke din tro på, at alle ting tilhører Gud, og at de blot er betroet i 
din varetægt. Det vil forhindre stolthed; det er også sandheden.

Nr. 296
For at korrigere verden og bringe den på rette vej, må I først korrigere jer selv og jeres 
opførsel.

Nr. 297



For at nå Gud, er kærlighed nok. Kærlighed er nøglen til at åbne døren, der er lukket af 
egoisme og grådighed.

Nr. 298
For at opnå den højeste viden, må man rense sit syn. Det betyder, at man skal undgå at se 
det, der er ubehageligt. Man bør stræbe efter udelukkende at se det, der er helligt og rent.

Nr. 299
For dig er der ikke noget så virkeligt og ægte som dine egne erfaringer.

Nr. 300
For en inder betyder ordet religion ’direkte oplevelse’ og intet andet.

Nr. 301
For fuglen, der flyver over det dybe mørkeblå hav, er det eneste hvilested masten på et skib, 
der sejler tværs over havet – fra den ene bred til den anden. På samme måde er Herren det 
eneste tilflugtssted for mennesket, der af storme bliver fejet hen over problemernes urolige 
hav.

Nr. 302
For meget mad resulterer i, at sindet sløves.

Nr. 303
Forbedring af individet har to aspekter: For det første skal man bortluge de onde tanker og 
dårlige vaner. For det andet skal man udvikle gode vaner.

Nr. 304
Fordøm det forkerte, og pris det rigtige, så snart du bemærker det ene eller det andet i dine 
børn; det vil bringe dem på den rette vej.

Nr. 305
Fordøm ikke dig selv som synder; synd er en forkert benævnelse for, hvad der rent faktisk er 
fejltagelser. Jeg vil tilgive alle dine fejltagelser, forudsat du alvorligt angrer og beslutter ikke at 
handle forkert igen.

Nr. 306
Formindsk begær, drop egoet, fordriv vrede, og sindet vil blive din slave i stedet for din herre.

Nr. 307
Formindsk ønskerne, og du formindsker bekymringerne.
Reduce wants and you reduce worry.

Nr. 308
Formålet med alle sorger, tab, smerter og bekymringer er at hjælpe mennesket til at befri sig 
selv for sine svagheder.

Nr. 309
Fornuften kan udelukkende sejre, når argumenter fremføres uden, at stemmen hæves.

Nr. 310
Forsagelse er den kraft, der skal anvendes i kampen mod de onde kræfter og i bestræbelsen 
på at holde sindet i ave.

Nr. 311



Giv afkald; hold ikke fast med knyttede hænder.
Giv slip; bind ikke og bliv ikke bundet.

Nr. 312
Forsæt med uselvisk tjeneste hvor som helst du er; søg chancerne for at hjælpe andre; mist 
aldrig en mulighed for at anvende dine evner og din entusiasme for at lindre sorg, smerte og 
lidelse.

Nr. 313
Forsøg at opføre dig på en sådan måde, at du ikke skader andre.

Nr. 314
Forsøg ikke at lære Mig at kende gennem de ydre øjne. Når du går til templet og står foran 
Guds billede, beder du med øjnene lukket, gør du ikke? Det er fordi, du føler, at det alene er 
visdommens indre øje, der kan åbenbare Gud for dig. Du skal derfor ikke tørste efter 
ligegyldige materielle genstande; men tørst efter Mig, og du vil blive belønnet.

Nr. 315
Fortiden er fortid – helt forbi.
Past is past -perfectly past.

Nr. 316
Forældre må irettesætte sig selv, før de prøver at irettesætte deres børn.

Nr. 317
Fred er hjemstedet for al lykke og al glæde.

Nr. 318
Fred er kærlighedens honning i livets bedårende blomst.
Peace is the honey of Love in the enchanting flower of life.

Nr. 319
Fred er sindets grundliggende kvalitet.

Nr. 320
Fred har ikke-tilknytning som sin grundliggende kvalitet.

Nr. 321
Fred opnås udelukkende, når de dårlige følelser er tilintetgjort.

Nr. 322
Fred vindes udelukkende gennem kontrol over sanserne.

Nr. 323
Frem for alt, så lyt til Guds stemme i dig selv. Lige så snart du overvejer at udføre en forkert 
handling, vil denne stemme advare dig, protestere og råde dig til at opgive den.

Nr. 324
Fremelsk følelsen af fællesskab.

Nr. 325
Fremelsk hellig kærlighed i jeres hjerter. Den kærlighed vil ikke blot frelse jeres liv, men vil 
fremelske velvære rundt omkring jer.

Nr. 326



Frygt opstår, når I mister troen.

Nr. 327
Fyld jeres sind med mod, tålmodighed, sandhed og fred, og lad dem blomstre, så de kan 
sprede guddommelighedens duft.

Nr. 328
Fyld verden med kærlighed.

Nr. 329
Følg mesteren. 
Mød udfordringerne. 
Giv ikke op. 
Færdiggør dramaet.
Follow the master. 
Face the devil. 
Fight to the end. 
Finish the game.

Nr. 330
Følgende er reinkarnationens indre mysterium: Gud er inkarneret i alle! Alle er én; Den ene er 
alle.

Nr. 331
Før du påpeger andres fejl, skal du undersøge dig selv og sikre dig, at du er fri for fejl. Alene 
det giver dig retten; men underet er, at du udelukkende opdager fejl hos andre, når du selv 
har fejl. Når først du er kommet af med dine egne fejl, er alle rene og gode.   

Nr. 332
Før du taler, overvej da følgende:
- Er det nødvendigt?
- Er det sandt?
- Er det venligt?
- Vil det skade nogen?
- Vil det forbedre stilheden?

Nr. 333
Før eller siden vil de ord, du har sagt, vende tilbage til dig.

Nr. 334
Først må I forstå hinanden. Derefter vil tilpasning være let. Forstå først, tilpas derefter. 9 ud af 
10 prøver tilpasning først. Det er den forkerte rækkefølge. Forstå først.

Nr. 335
Gennem kærlighed kan du blive forenet med kærlighedens ocean.

Nr. 336
Gennem læsning samler du information.
Gennem uselvisk tjeneste opnår du transformation.

Nr. 337
Gennem uselvisk tjeneste erkender du, at alle væsener er bølger på det guddommeliges hav.



Nr. 338
Giv Mig dine inderste tanker, ligegyldigt hvor groteske de er, ligegyldigt hvor hærget de er af 
tvivl eller skuffelser. Jeg vil ikke afvise dig. Jeg er din moder.

Nr. 339
Glem aldrig Gud.

Nr. 340
Glem den skade, andre har forvoldt dig; 
glem det gode, du har gjort mod andre.

Nr. 341
Glæde er et kort interval mellem to sorger.

Nr. 342
Glæde glæde glæde vær glad.
Glæde glæde gør andre glade.
alle vil være glade.
Gud vil være glad.
Happy Happy Happy be Happy
Happy Happy make others Happy.
all will be Happy.
God will be Happy.

Nr. 343
Glædens udspring:
J – Jesus først, altid og til hver en tid.
O – Andre derefter.
Y – Dig til sidst, altid og til hver en tid.
The Source of joy:
J – Jesus first, always and every time.
O – Others next .
Y – You last, always and every time.

Nr. 344
Gode mødre skaber en god nation. Mødre må være ikke-tilknytningens, selvdisciplinens og 
hengivenhedens opbevaringssted.

Nr. 345
Gode tanker har en evne til at rense, rengøre og nære dyders og kærlighedens rødder.

Nr. 346
Godhed, medfølelse og tolerance; gennem disse tre veje kan du se det guddommelige i dig 
selv og i andre. Et blødsødent hjerte fordømmes i dag af folk som svaghed, kujonagtigt og som 
mangel på intelligens. De siger, at hjertet må gøres hårdt, så det kan modstå medlidenhed og 
barmhjertighed. Men i den retning befinder krig, ødelæggelse og undergang sig. 

Nr. 347
Godt selskab er vigtigt, det hjælper med at udvikle gode egenskaber.

Nr. 348
Grådighed er det afskyelige onde, der trækker mennesket ned.

Nr. 349



Grådighed giver udelukkende sorg; tilfredshed er bedst.

Nr. 350
Gud bebor alle hjerter, så hvis du tjener nogen, vil denne tjeneste nå Ham; det vil skænke dig 
Guds nåde.

Nr. 351
Gud er almægtig. Besidder al kraft.
Gud er allestedsnærværende. Tilstede overalt.
Gud er alvidende. Ved alt.

Nr. 352
Gud er hverken indblandet i belønning eller straf. Han genspejler, genlyder og tilbagesender. 
Han er det evige upåvirkede vidne! Du bestemmer din egen skæbne.

Nr. 353
Gud er hverken langt fra dig eller adskilt fra dig.
God is neither distant, nor distinct from you.

Nr. 354
Gud er i dig, Gud er i alle dine ord, handlinger og tanker. Tal, handl og tænk, som det sømmer 
sig for Ham.

Nr. 355
Gud er i dig, rundt om dig, bag dig, over dig, ved siden af dig.

Nr. 356
Gud er kilden til al glæde. Elsk verden som Guds klædning, hverken mere eller mindre. 
Gennem kærlighed kan du glide over i kærlighedens ocean. Kærlighed helbreder smålighed, 
had og sorg. Kærlighed løsner bånd; den frelser mennesket fra pine i forbindelse med fødsel 
og død. Kærlighed binder alle hjerter sammen i en blød silkeagtig symfoni. Set gennem 
kærlighedens øjne er alle væsener smukke, alle handlinger hellige, og alle tanker uskyldige. 
Verden er en kæmpestor familie.

Nr. 357
Gud er lige så ivrig efter at frelse dig, som du er ivrig efter at blive frelst.

Nr. 358
Gud er skjult bag bjergkæder af begær, vrede, jalousi og selviskhed.

Nr. 359
Gud er støtten; du er den, der støttes.

Nr. 360
Gud er tilstede i dig og ser gennem tusinde øjne, hvad du foretager dig. Selv når ingen er i 
syne, ser Gud altid dine handlinger. Gør alt med denne bevidsthed.

Nr. 361
Gud er tilstede overalt.

Nr. 362
Gud er uden sidestykke.



Nr. 363
Gud elsker alle sine børn lige højt.

Nr. 364
Gud fornægter ingen; det er udelukkende dig, der fornægter Gud.

Nr. 365
Gud giver alting; hvad I end får, er det Guds nåde, og du har ingen ret til at bedømme det 
som værende godt eller dårligt.

Nr. 366
Gud har ingen vilje eller ønsker. Han hverken skænker eller holder noget tilbage; Han er det 
evige vidne. For at sige det i et sprog, du forstår: Han er som postbudet, der ikke bekymrer 
sig om indholdet af de breve, som han overbringer modtageren. Et brev beretter muligvis om 
sejr; et andet om nederlag; du modtager, hvad der svarer til din indsats.

Nr. 367
Gud har skænket mennesket kroppen for, at det kan udføre gode handlinger.

Nr. 368
Gud søger det rene hjerte, der længes efter at nå Ham. Verden er af mennesket blevet 
reduceret til et teater, for hengivenhed til Gud er blevet en teaterforestilling. Vi finder 
mennesker, der græder i deres inderste hjerte, men ler gennem hele livet. Vi finder 
mennesker, der ler i deres inderste hjerte, men græder overstrømmende over deres skæbne.

Nr. 369
Guddommelig kærlighed er hinsides beskrivelse. 
Den er hinsides sindets fatteevne og hinsides tale.

Nr. 370
Guddommelig kærlighed er ubeskrivelig. Den kan ikke vindes gennem lærdom, rigdom eller 
fysisk styrke. Den kan udelukkende vindes gennem kærlighed fra et rent hjerte.

Nr. 371
Guddommelighed er naturlig og iboende alle og enhver, på samme måde som smør er tilstede 
i mælk.

Nr. 372
Guds kraft og magt er umålelig og ubegrænset.

Nr. 373
Guds tilstedeværelse opleves i stilhed.

Nr. 374
Gør det gode, vær god, og du vil få det gode tilbage. 
Vær dårlig, udfør dårlige handlinger, og du vil høste dårlige resultater.
Du skal hverken takke eller bebrejde Gud. 
Tak dig selv, bebrejd dig selv.

Nr. 375
Gør dig fortjent til Guds nåde ved at hjælpe de svage og fattige, de syge og de handicappede, 
de bedrøvede og de undertrykte.



Nr. 376
Gør dig fri af din egoisme! Jag den bort!

Nr. 377
Gør dig klart, hvad der kan siges for og imod, læg dine egne erfaringer til. Tag så dit 
standpunkt, og lad dig ikke påvirke af, hvad de andre siger, end ikke af, hvad Jeg siger!

Nr. 378
Gør din pligt!

Nr. 379
Gør din pligt med urokkelig kærlighed, idet du ser alle som Gud. Med tiden vil du få alt. Vær 
lykkelig. Der er ingen grund til at bekymre sig om noget.

Nr. 380
Gør dit liv til en rose, der stille taler duftens sprog.   
Make your life a rose that speaks silently in the language of fragrance.

Nr. 381
Gør noget godt og få noget godt retur;
vær ond og accepter det onde, der kommer tilbage til dig. 
Det er loven; og der er egentlig ingen hjælp at få.

Nr. 382
Gå i felttog mod sansernes fristelser; 
besejr de indre følelser; 
triumfer over dit ego.

Nr. 383
Had skriger, frygt hviner, indbildskhed trompeterer, men kærlighed synger vuggeviser. Den 
lindrer, den påfører balsam.

Nr. 384
Had spirer; misundelse dukker frem. 
Kærlighed spirer; fred lægger sig som dug.

Nr. 385
Han er tilfreds, fordi han ved, at alt tilhører Gud, og at han ikke selv ejer noget.

Nr. 386
Hastværk medfører spild.
Spild medfører bekymringer.
Derfor, undgå hastværk.
Haste makes waste.
Waste makes worry.
So, do not be in a hurry.

Nr. 387
Sundhed er velstand.
Health is wealth.

Nr. 388
Hele jeres liv hviler på sindet. I burde gøre jer de alvorligste anstrengelser for at komme til at 
forstå sindets kraft.



Nr. 389
Hele menneskeheden tilhører én religion – menneskets religion.

Nr. 390
Hemmeligheden ved lykke består ikke i at gøre, hvad man kan lide, men i at kunne lide det, 
man gør.

Nr. 391
Hengivenhed er ikke en uniform, der bæres på bestemte dage for derefter at blive lagt til side.

Nr. 392
Hengivenhed er kærlighedens genspejling.

Nr. 393
Hengivenhed uden handling svarer til et fundament uden en mur oven på sig; 
handling uden hengivenhed er som en mur, uden noget fundament under sig.

Nr. 394
Hengivenhedens frimærke er det, der bevirker, at bønnen når sit bestemmelsessted, Gud; ikke 
guirlanderne, fanfarerne, blomsterdyngerne, ej heller højtidsofringernes festlige natur. Det 
enkle, oprigtige hjerte er frimærket, der får bønnen til at rejse hurtigt.

Nr. 395
Herren elsker det indre, ikke det ydre.

Nr. 396
Herren er udelukkende et vidne, Han er hævet over had og vrede og over tilknytning, der 
opstår fra følelsen af ’mit’ og ’dit’.

Nr. 397
Herren er én, men Han er blevet til de mange.

Nr. 398
Herren er Solen, og når Hans stråler falder på dit hjerte, usvækket af egoismens skyer, vil 
lotus-knoppen blomstre og kronbladene folde sig ud. Husk, udelukkende de knopper, der er 
rede, vil blomstre, resten må vente med tålmodighed.

Nr. 399
Herren er uendelig og umålelig.

Nr. 400
Herren er årsagen, og universet er virkningen.

Nr. 401
Herren giver og tager det, der passer Ham, når det passer Ham.

Nr. 402
Herrens navn er en tordenkile, der vil pulverisere bjerge af synd . 

Nr. 403
Herrens nåde er som havet, umådeligt og grænseløst.

Nr. 404



Hjertet er Guds bolig.

Nr. 405
Hjælp altid – skad aldrig.
Help ever - hurt never.

Nr. 406
Hold tungen under kontrol; giv ikke udtryk for alt, hvad du har lyst til at sige. Begræns den 
tilbøjelighed til et minimum.

Nr. 407
Husk altid på, at det er let at gøre det, der er behageligt, men det er vanskeligt at være 
beskæftiget med det, der er velgørende. Ikke alt, der er behageligt, er gavnligt.

Nr. 408
Husk, at man ikke skal hade det ’onde’. 
Man skal gøre sig fri af det og undgå det.

Nr. 409
Husk, Gud er din beskytter, når du sover, når du er hjælpeløs, selv når du har glemt, 
tilsidesat eller kasseret Ham. Han har intet behov for de ting, du ofrer eller lover at ofre. Han 
er altid tilfreds, altid lyksalig, altid hel og altid fri. Udfør din pligt over for dig selv – det er 
ofring nok for Ham.

Nr. 410
Husk, når kærlighed er installeret i hjertet, vil jalousi, had og usandhed ikke finde plads der.

Nr. 411
Hvad betyder udtrykket: ’At kende Gud’? 
Det betyder: ’At elske Gud’.

Nr. 412
Hvad der end sker, skal man ikke lyve.

Nr. 413
Hvad der er kommet fra det guddommelige, må nødvendigvis smelte sammen med det 
guddommelige.

Nr. 414
Hvad der indtages gennem sanserne, er dele af den ’føde’, der opbygger individet.
        
Nr. 415
Hvad der ofres til Gud, er helt fri for alle fejl og ufuldkommenheder.

Nr. 416
Hvad du behøver for at gøre åndelige fremskridt, er tre ting:

1. Et hjerte, der er fri for tilknytning og had.
2. En tunge, der ikke er befængt med usandhed.
3. Et legeme, der ikke er forurenet af vold.

Nr. 417
Hvad end folk måtte finde på at sige om de fejl, du ved, du ikke har, så tag dig ikke af det.

Nr. 418



Hvad er det kloge menneskes umiskendelige kendetegn? Det er kærlighed, kærlighed til hele 
menneskeheden.

Nr. 419
Hvad er lykke? Den er en sindstilstand, der, alt efter skæbnen, er god eller dårlig. Gennem 
systematisk træning kan sindet opnå denne tilstand. Hvis handlinger udføres som tilbedelse, 
så kan sindet nå denne tilstand og blive roligt og fri for ængstelse.

Nr. 420
Hvad får en person til at blive en åndeligt søgende? Mystikerne siger, at det er længslen efter 
at nå ens kilde. Når en person opdager den guddommelige gnist i sig selv, udvikler han en 
tilskyndelse til at kommunikere med det guddommelige hav, og han føler smerten ved 
adskillelsen fra sin ’elskede’. Han har smagt den guddommelige kærlighed.

Nr. 421
Hvad forårsager uvidenhed om din egen virkelighed? Det skal Jeg fortælle dig. Det er 
identifikationen med kroppen.

Nr. 422
Hvad Gud giver bliver aldrig opbrugt.
Hvad mennesket giver holder aldrig.

Nr. 423
Hvad hovedet tænker, bør kritisk undersøges af hjertet, og den rigtige beslutning bør udføres 
af hænderne.

Nr. 424
Hvad mennesket ser, er som frø, der sås i hjertet. Onde scenerier fremkalder onde tanker. 
Gode scenerier vækker gode tanker. Når hellige scenerier indpodes i hjertet, vil der ikke være 
plads til, at dårlige følelser og tanker gror i hjertet.

Nr. 425
Hvem er du? Gud. 
Hvor kommer du fra? Gud. 
Hvor skal du hen? Til Gud.

Nr. 426
Hvert sekund forkorter livets tidsrum; 
det øjeblik, der er gået, er ikke længere dit. 
Det øjeblik, der kommer, bliver måske slet ikke dit; 
så saml alle dine anstrengelser nu, i dette øjeblik, for at opnå evig glæde.

Nr. 427
Hvis alle plejer deres egne interesser, hvordan kan samfundet så gøre fremskridt? Hvordan 
kan de svage overleve? Mine, ikke dine – denne følelse af grådighed er roden til alt ondt. 
Denne sondring anvendes endog over for Gud…..Min Gud, ikke jeres! Din Gud, ikke min!

Nr. 428
Hvis begær, vrede og misundelsens bitre kvaliteter spirer i hjertet, vil frugterne af disse blive 
frygt, bekymring og sløvhed.

Nr. 429



Hvis der er noget, der er sødere end det sødeste, mere lykkevarslende end det mest 
lykkevarslende, helligere end det helligste, så er det Herrens navn, eller Herren selv.

Nr. 430
Hvis du beder om fortjeneste, må du også være forberedt på at acceptere tab.

Nr. 431
Hvis du besidder hjertets renhed og behersker sanserne, så har du ret til Guds nåde.

Nr. 432
Hvis du beskytter retskaffenhed, vil den beskytte dig.

Nr. 433
Hvis du elsker Gud, må du også elske mennesket.

Nr. 434
Hvis du føler, du er 100% afhængig af Gud, vil Han passe på dig og frelse dig fra fortræd og 
overlast.

Nr. 435
Hvis du føler, du ikke er i stand til at opnå succes, så lad være med at opgive de åndelige 
øvelser, men udfør dem mere energisk. For det er det fag, du ikke bestod, der trænger til 
specielle studier, er det ikke?

Nr. 436
Hvis du føler, du må have et eller andet for at blive lykkelig, så bed til Gud: “Gud, det er Dit 
ansvar at sørge for, at jeg er sund, lykkelig, god og intelligent; giv mig dette her, som jeg 
mener, er nødvendigt for min lykke; men hvis Du synes, at jeg tager fejl, så giv mig, hvad Du 
mener, er bedst”. Gud vil aldrig svigte sin forpligtelse. Han vil give dig føde, og Han vil pleje 
dig.

Nr. 437
Hvis du hele tiden taler om evner, andre besidder, uden at have og udvikle tillid til dit eget 
selv; hvis du hele tiden lever på denne måde og stoler på evner, der tilhører andre, hvornår vil 
du så selv erhverve dig evner og få tillid til dit eget selv?

Nr. 438
Hvis du ikke har nogen fred med dig selv, hvordan kan du så sikre fred i verden?

Nr. 439
Hvis du ofrer alt til Gud, så vil Han altid beskytte dig.

Nr. 440
Hvis du på nogen måde kan, skal du yde uselvisk tjeneste til andre.

Nr. 441
Hvis du udvikler kærlighed, behøver du ikke udvikle noget som helst andet.

Nr. 442
Hvis du ændrer dit syn, vil verden forekomme at være i overensstemmelse hermed. Lad øjet 
blive fyldt med det guddommelige, så vil det se alt som Gud. Det er tåbeligt at forsøge at 
ændre verden; form dig selv som fredens, kærlighedens og ærbødighedens legemliggørelse. 
Så vil du se alt som kærlighed, medfølelse og ydmyghed.



Nr.443
Hvis du ærer din moder, vil universets moder beskytte dig mod fortræd.

Nr. 444
Hvis du ønsker, at andre skal respektere dig, ære dig og holde af dig, så er du først nødt til 
selv at respektere, ære og elske dem.

Nr. 445
Hvis du ønsker at fordrive mørket, så er du nødt til at tænde lyset.

Nr. 446
Hvis du ønsker at indsnuse en kulturs skønhed, så se på mødrene; de gynger, vugger, mader, 
opfostrer, underviser og kærtegner babyerne. Som moderen, så landets fremskridt; som 
moderen, så kulturens skønhed.

Nr. 447
Hvis du ønsker at leve længere, at tjene samfundet, at erfare guddommelighed i længere tid, 
så hold din føde under kontrol.

Nr. 448
Hvis du ønsker det guddommelige, skal du give noget guddommeligt. Kærlighed, fred, rigtig 
handling og sandhed er guddommeligt. Forsøg ikke at få det ved at give en blomst, der visner, 
en frugt, der rådner, et blad, der tørrer, eller vand, der fordamper.

Nr. 449
Hvis du ønsker Gud, så ønsk Ham af hele dit hjerte.

Nr. 450
Hvis en elev har en fejl, er han den eneste, der lider. 
Men hvis en lærer har en fejl, bliver tusindvis berørt.

Nr. 451
Hvis karakteren er god, vil legemet skinne; 
uselvisk tjeneste til mennesket og tilbedelse af Gud vil bevare dets charme.

Nr. 452
Hvis man ikke kan sige sandheden, så kan man tie stille og være fuldstændig tavs frem for at 
lyve.

Nr. 453
Hvis man ønsker at opnå åndelig lyksalighed, må man følge disse tre principper:

1. Man skal vide, hvad der skal vides.
2. Man skal opgive, hvad der skal forsages.
3. Man skal nå det mål, der skal nås.

Nr. 454
Hvis menneskets sind ikke forbedres og renses, så vil alle planer om at forbedre verden være 
frugtesløse.

Nr. 455
Hvis nogen hævder, at han er mere ophøjet, eller at hans religion er helligere, beviser det, at 
han ikke har forstået sin religions lære.



Nr. 456
Hvis nogle mennesker siger, at der ikke er nogen Gud, betyder det blot, at de er på for stor 
afstand af Ham til at være opmærksom på Ham.

Nr. 457 
Hvor der er en længsel efter ro i sindet, vil Jeg haste af sted for at skænke denne ro. 

Nr. 458 
Hvor der er kærlighed, der er Gud.

Nr. 459 
Hvor der er kærlighed, er der ingen vrede.



Nr. 460 
Hvor der er tro,
er der kærlighed.
Hvor der er kærlighed,
er der fred.
Hvor der er fred,
er der sandhed.
Hvor der er sandhed,
er der lyksalighed.
Hvor der er lyksalighed,
der er Gud.

Nr. 461 
Hvor og hvornår du end tænker på Mig, så vil Jeg være hos dig. 
Hvornår du end kalder på Mig, vil Jeg svare.

Nr. 462
Hvor egoisme og jalousi har til huse, vil hadet automatisk slutte sig til.

Nr. 463
Hvor findes der mange ulykkelige mennesker i verden, der har alle de bekvemmeligheder, de 
har behov for!

Nr. 464
Hvor megen glæde ville I ikke opleve, hvis blot I oplevede enhed!

Nr. 465
Hvordan kan man tro på, at en person, der føler sig hjælpeløs i forbindelse med at begrænse 
og styre sine madvaner, kan begrænse og styre sine sanser? Hvis han ikke kan begrænse og 
kontrollere sine følelser, hvordan kan han så begrænse og kontrollere sine sanser?

Nr. 466
Hvordan kan mennesket have succes med at overmande de ydre fjender, når han overvindes 
af de indre fjender? Når han er bebyrdet med at være lad og sløv, hvordan kan han så opnå 
visdom? Når han er tilskyndet af lidenskab, hvordan kan han så udvikle hengivenhed? Alene 
balance og sindsligevægt kan skænke fred og harmoni.

Nr. 467
Hvordan kan nogen bevæge sig rundt med højt hævet hoved og et stolt udtryk, når hans 
fjender fejrer deres sejr inde i ham?

Nr. 468 
Hvorfor diskuterer og drøfter I Min natur, Mit mysterium, Mine mirakler, Min virkelighed? Fisk 
kan ikke vurdere himlen; det grove kan udelukkende fatte det grove. Øjet kan ikke se øret, 
skønt det er så tæt på. Når du ikke kan nå din egen virkelighed, hvorfor så spilde tid på at 
prøve at udforske Guds inderste væsen?

Nr. 469 
Hvorfor frygte, når Jeg er her?
Why fear when I am here?

Nr. 470 
Hvorfor gøre verden mere trist ved din jammer og dine historier om din egen elendighed?



Nr. 471
Hænder, der hjælper, er helligere end læber, der beder.

Nr. 472
Hænderne i samfundet – hovedet i skoven.

Nr. 473
Hænderne kan ikke udføre det, som benene er i stand til, ej heller kan øjnene udføre ørernes 
pligter. Det ørerne kan nyde, kan øjnene ikke nyde. På tilsvarende måde er der forskelle 
blandt mennesker. Muligvis varierer deres evner og deres anlæg, men enhver bør deltage i 
samfundsaktiviteter i henhold til sine evner, muligheder og sit arbejdsområde.

Nr. 474
Hør ikke efter, hvad andre siger; stol på dine erfaringer. Hvad der end skænker dig fred og 
glæde, stol på det. Det er troens sande grundlag.

Nr. 475
Hør på Mig. Når du vågner, føl da, at du træder ind på scenen for at spille den rolle, Gud har 
skrevet til dig. Bed til, at du må spille den godt og gøre dig fortjent til Hans bifald. Om aftenen, 
når du trækker dig tilbage for at sove, føl da, at du træder ind i skuespillerfoyeren efter 
stykket, men at du stadig er iført din rolles kostume; for måske er rollen endnu ikke forbi, og 
du har endnu ikke fået tilladelse til at tage kostumet af. Måske bliver du nødt til at gøre endnu 
en entré næste morgen. Det skal du ikke bekymre dig om. Stil dig fuldstændig til Herrens 
disposition; Han ved besked; Han har skrevet skuespillet, og Han ved, hvordan det ender, og 
hvordan det vil fortsætte; du skal blot spille og trække dig tilbage.

Nr. 476
I alles hjerter er der en kærlighedens kilde og en sandhedens klippe.

Nr. 477
I beder om tusinde verdslige ting, men sjældent beder I om Mig.

Nr. 478
I bliver ikke bekymrede, når noget er godt, kun når det er dårligt. Det skyldes, at det gode er 
naturligt. I jeres ulykkelige vildfarelse bliver I bekymrede og urolige, når I glider over i det 
forkerte eller i smerte eller sorg. Årsagen er, at naturen har planlagt, at I skal være gode og 
lykkelige og altid være i en tilstand af glæde. Det er en skam, at mennesket har mistet sin 
forståelse for denne sandhed.

Nr. 479
I bør erkende, at mennesket ikke kun har et sind, der undfanger tanker, men også et hjerte 
der kan føre dem ud i handling.

Nr. 480
I bør glæde jer over andres lykke.

Nr. 481 
I dag er det Jesus’ fødselsdag. Det er nytteløst at tænde lys og stille juletræ frem, hvis man 
glemmer Gud resten af året.

Nr. 482
I dag er verden i stor nød, fordi almindelige mennesker og deres ledere alle er styret af lavere 
begær og lavere motiver, hvilket kun kræver menneskets ringere evner og lavere impulser. 
Det er, hvad Jeg kalder ’devaluering’. Skønt mennesket ifølge sin natur er guddommeligt, lever 
han blot på det dyriske niveau. Meget få lever endog på det medfødte menneskelige niveau.



Nr. 483
I din opførsel, i dine handlinger og i din tale skal du undgå ethvert ønske om at smerte andre, 
at fornærme nogen eller forårsage tab eller lidelse.

Nr. 484
I er alle medlemmer af den samme familie, bundet sammen af kærlighedens religion.

Nr. 485 
I er hverken kroppen eller sindet. Kroppen er forgængelig som en boble, og sindet er tosset 
som en skør abekat.

Nr. 486 
I er i sandhed Gud, der lever på jorden. Findes der nogen større synd end at kalde jer selv for 
syndere?

Nr. 487 
I er alle medlemmer af den samme familie, bundet sammen af kærlighedens religion.

Nr. 488 
I er hverken kroppen eller sindet. Kroppen er forgængelig som en boble, og sindet er tosset 
som en skør abekat.

Nr. 489 
I er i sandhed Gud, der lever på jorden. Findes der nogen større synd end at kalde jer selv for 
syndere?

Nr. 490
I er kommet til verden for at høste frugterne af jeres egne handlinger.

Nr. 491
I iklæder jer disse menneskekroppe for at kunne nyde frugterne af jeres tidligere handlinger.

Nr. 492
I jeres afsindige længsel efter at nyde sanselige glæder, mister I jeres skelneevne og lider af 
mange slags sorger.

Nr. 493
I kan udelukkende opnå fred og glæde gennem opofrelse.

Nr. 494
I kommer til denne verden i søgen efter, hvad der er varigt i jer, men farer vild både i livets 
midlertidige natur, og i alt hvad I kommer i kontakt med af ydre forhold. Igen og igen 
begynder I på cyklusen af fødsel og død, idet det ikke lykkes jer at nå jeres mål.

Nr. 495 
I må kalde Mig ved alle navne. Jeg vil svare; for alle navne er Mine.

Nr. 496 
I siger ofte, at I er Sai-hengivne, men har I nogen sinde tænkt over og forsøgt at få at vide, 
om Gud, hvis hengivne I påstår at være, også har accepteret jer som sådanne?

Nr. 497
I skal bede til Herren om styrke til at overvinde de vaner, som fristede jer, da I var uvidende.



Nr. 498
I skal have medfølelse med alle og have kærlighed til alle.

Nr. 499
I skal kontrollere jeres begær.

Nr. 500
I stedet for at have gjort sanserne (der trods alt er ringe guider og meddelere) til sine tjenere, 
har mennesket gjort dem til sine herrer. Han er blevet en slave af ydre skønhed, flygtige 
melodier, indre blødhed og sarte dufte. Han anvender al sin energi og udbyttet af al sit hårde 
arbejde på at tilfredsstille disse ukuelige, underliggende og ubetydelige krav.

Nr. 501
I stedet for at tilbede Herren i et fysisk tempel bygget af mursten og cement, så tilbed Herren i 
det menneskelige legemes levende tempel.

Nr. 502
I ved, at I udelukkende kan se månen ved hjælp af månelyset. På samme måde gælder, at 
Gud, der er kærlighed, udelukkende kan erkendes gennem kærlighed. Kærlighed er Gud. Lev i 
kærlighed.

Nr. 503
I verden findes der mennesker, der er skøre efter penge. Der er andre, der er besatte med 
hensyn til deres helbred og sygdom. Der er andre, der er skøre efter magt og position. På 
denne måde er enhver besat med det ene eller andet begær. Atter er der de, der er besatte af 
ideen om Gud. Af alle disse former for vanvid, er vanviddet efter Gud det mest 
anbefalelsesværdige.

Nr. 504
I virkeligheden er længsel blot bestræbelse i frø-form, og bestræbelse er længsel udtrykt i 
handling.

Nr. 505
Illusionens fe overvælder dig med hendes charme og med hendes falske og forgyldte pile.

Nr. 506
Indpod følgende i dit hjerte:

1. Glem ikke Gud.
2. Tro ikke på verden, du ser omkring dig.
3. Vær ikke bange.

Nr. 507
Ingen har gavn af, at viden vokser, mens begærene mangedobles. Det gør én til en helt i ord 
og et ’nul’ i handling.
There is no use if knowledge grows while desires multiply. It makes one a hero in words and a 
zero in action.

Nr. 508
Ingen kan befri dig, for ingen har bundet dig. Du holder fast om de verdslige fornøjelsers 
nælde, og du græder i smerte. Glenten forfølges af kragerne, så længe den holder fisk i 
næbbet. Den vrider og drejer sig i luften og forsøger til det sidste, og så giver den slip på 
fisken. I det øjeblik er den fri. Så opgiv tilknytningen til sanserne; så kan sorg og bekymring 
ikke længere plage dig.



Nr. 509
Ingen kan komme til Puttaparthi, ligegyldigt hvor tilfældigt det måtte se ud, uden at Jeg kalder 
dem. Jeg fører udelukkende de mennesker hertil, der er rede til at se Mig, og ingen andre. 
Ingen kan selv beslutte at komme.

Nr. 510
Ikke-tilknytning er en plante, der vokser langsomt; hvis du plukker den spæde plante for at se 
efter bælgene, vil du blive skuffet. På samme måde bliver alene den langvarige og konstante 
praktisering belønnet med den fred, Gud tilbyder. 

Nr. 511
Indbildning og fantasi behersker menneskets sind. Du ønsker én ting om morgenen, til middag 
ændrer du det til noget andet. Det ønske vil ikke holde til om aftenen. Hvis dit ønske bliver 
opfyldt, vil du prise Gud og skilte med din hengivenhed. Men hvis det ikke bliver opfyldt, 
fornægter du Gud og skilter med din manglende tro. 

Nr. 512
Indre tilfredshed er vigtigere end ydre velstand.

Nr. 513
Ingen behøver at gå ud og lede efter lyksalighed. Den er tilstede i dig som en gnist. Der skal 
blot pustes til den, så blusser den op til en stor flamme.

Nr. 514
Ingen gode gerninger går til spilde.

Nr. 515
Ingen kan drømme om Swami (Sai Baba), medmindre Swami selv ønsker det.

Nr. 516  
Ingen kan gøre sig fortjent til virkelig status uden ydmyghed. 

Nr. 517
Ingen smerte; ingen vinding. 
Ingen stød; ingen begejstring.
No pain; no gain.
No bumps; no jumps.

Nr. 518
Intet samfund kan nå dets fuldbyrdelse, intet socialt ideal kan bære frugt, uden at menneskets 
ånd folder sig ud.

Nr. 519
Intet vil skade den, der retter sin opmærksomhed mod Mig.

Nr. 520
Intolerance er et produkt af vrede, had og misundelse. Gør dit bedste for at undertrykke 
vredens første fremkomst. Den kommer ikke overrumplende til dig. Kroppen bliver varm, 
læberne sitrer, øjnene bliver røde; så når du får disse vink, så drik et glas koldt vand, nip 
langsomt, eller luk døren og læg dig på sengen, indtil anfaldet går over, og så vil du le af din 
egen dårskab.



Nr. 521
Jeg behøver ikke blomsterkranse og frugt, ting du kan købe for få kroner; de er i virkeligheden 
ikke rigtigt dine. Giv Mig noget, der er dit, noget, der er rent og dufter af dyders og 
uskyldighedens parfume, og som er vasket i angerens tårer.

Nr. 522
Jeg bringer glædestårer i dine øjne, og Jeg fjerner sorgens tårer.

Nr. 523
Jeg er ikke kommet for at tale på vegne af nogen speciel religion.
Jeg er ikke kommet på nogen reklamekampagne for nogen sekt, tro eller sag.
Ej heller er Jeg kommet for at samle tilhængere til nogen lære.

Nr. 524
Jeg er kommet for at tænde kærlighedens lampe i jeres hjerter og for at se til, at de dag for 
dag skinner med øget glans.

Nr. 525
Jeg er lykkeligst, når et menneske, der bærer på en tung byrde af fortvivlelse, kommer til Mig. 
Han vil være den, der trænger mest til Mig.

Nr. 526
Jeg giver jer ikke ting, for at I skal blive tiltrukket af Mig. Jeg giver udelukkende for at fylde jer 
med lyksalighed. At overøse jer med lyksalighed er Min opgave. Jeg ønsker ikke, at I lovpriser 
Mig; Jeg vil være tilfreds, hvis I stoler på Mig.

Nr. 527
Jeg har ikke noget ønske om, at Min fødselsdag bliver fejret. Sådanne ligegyldige tanker kan 
aldrig opstå i Mig. Mit eneste ønske er at dele Min lyksalighed. Min fødselsdag falder på den 
dag, hvor du opnår lyksalighed. Min mission er: Må alle verdener være lykkelige og 
fremgangsrige! Bliv bevidste om menneskehedens enhed. Fremelsk, ved hjælp af kærlighed og 
uselvisk tjeneste, glæden og tilfredsheden hos alle på jorden og fyld jeres hjerter med denne 
længsel.

Nr. 528
Jeg insisterer ikke på, at en person skal tro på Gud. Jeg nægter at kalde nogen person for en 
ateist. Væsener eksisterer som et resultat af Guds vilje, i overensstemmelse med Hans plan; 
så ingen er hinsides Hans nåde.

Nr. 529
Jeg råder dig til at følge Herren. Med ’Herre’ mener Jeg din indre samvittighed, Guds stemme.

Nr. 530
Jeg smiler altid til dem, der håner Mig, og selv til dem, der roser Mig. Jeg er altid fuld af lykke, 
ligegyldigt hvad der sker. Intet kan forhindre Mit smil. Bespottelse og bagvaskelse tjener blot 
til, at det bliver større og lykkeligere.

Nr. 531
Jeg skelner ikke mellem hengivne, der tilbeder den ene eller den anden form. Alle kan komme 
nær, alle, der higer efter varme og lys.

Nr. 532



Jeg tager intet fra nogen bortset fra deres kærlighed og hengivenhed. Det har været Min 
konsekvente praksis i de sidste mange år. Folk, der kommer her, giver Mig udelukkende 
troens, hengivenhedens og kærlighedens visdom.

Nr. 533
Jeg taler aldrig gennem andre; Jeg bemægtiger Mig aldrig andre eller anvender andre som et 
udtryksmiddel. Jeg kommer direkte, Jeg kommer uden omsvøb. Jeg kommer, som Jeg er, for 
at skænke fred og glæde.

Nr. 534
Jeg vil beskytte dig, som øjelåget beskytter øjet. Jeg vil aldrig forlade dig, og du kan aldrig 
forlade Mig.

Nr. 535
Jeg vil ikke opgive dig, selv om du forlader Mig, for det ligger ikke til Mig at forlade dem, der 
fornægter Mig. Jeg er kommet for alles skyld.

Nr. 536
Jeg ønsker, at I alle skal vokse op og blive stærke, stabile og hæderlige personer. Jeres øjne 
bør ikke se noget ondt; jeres ører bør ikke lytte til onde historier; jeres tunger bør ikke tale 
ondt; jeres hænder bør ikke udføre onde handlinger; jeres sind bør ikke få onde tanker. Vær 
rene og fulde af kærlighed. Hjælp dem, der har det værre end jer selv, og tjen dem, der har 
behov for jeres hjælp.

Nr. 537
Jeg ønsker fred. ’Jeg’ er ego. ’Ønsker’ er begær. Fjern ego’et og dine begær, og du har fred.

Nr. 538
Jeg ønsker, I skal bygge nye huse, så I kan leve lykkeligt, og at I installerer Herren i dem. Jeg 
mener ikke huse gjort af mursten og mørtel, men huse gjort af gode tanker, gode ord, gode 
handlinger og godt selskab, huse, hvor I kan leve roligt og fattet. 

Nr. 539   
Jesus bliver tilbedt, men hans lære bliver negligeret. Sai bliver tilbedt, men Hans lære bliver 
negligeret. Overalt er der pomp og pragt, falsk ekshibitionisme og foredrag, foredrag og 
foredrag! Ingen handling, ingen kærlighed, ingen uselvisk tjeneste. Man er en helt (hero) 
mens man lytter til foredrag, men et ’nul’ (zero) når det, der er blevet sagt, skal udføres i 
handling. Du skal udvikle medfølelse. Lev i kærlighed. Vær god, gør det gode og se det gode. 
Det er vejen til Gud.

Nr. 540
Jesus sagde: Først – Jeg er Guds sendebud. Dernæst – Jeg er Guds søn. Og endeligt – Jeg og 
min Fader er én.

Nr. 541
Jesus var en person, hvis eneste glæde var at sprede guddommelig kærlighed, tilbyde 
guddommelig kærlighed, modtage guddommelig kærlighed og leve som guddommelig 
kærlighed.

Nr. 542
Jo blidere du taler, jo mindre du taler, og jo venligere du taler, des bedre er det for dig og for 
verden.

Nr. 543



Jo færre ønsker, des større lykke.

Nr. 544
Jo mere du dømmer, des mindre elsker du.

Nr. 545
Jo mere intensitet, des større resultater.

Nr. 546
Jo mere kærlighed bliver delt, des dybere bliver den, des sødere smager den, og des større er 
glæden.

Nr. 547
Kald ikke jer selv for syndens børn, det vil være den største synd af alle.

Nr. 548
Kald på Mig ved ethvert navn, og Jeg vil svare. 
Se Mig i enhver form, og Jeg vil vise Mig for dit åsyn.

Nr. 549
Kald på Gud. Han vil hjælpe dig. Han vil svare, og Han vil selv være din guru. Han vil lede dig. 
Han vil altid være ved din side. Tænk Gud, se Gud, hør Gud, spis Gud, drik Gud, elsk Gud. Det 
er den lette vej, kongevejen til dit mål om at ødelægge uvidenheden og realisere din sande 
natur, der er enhed med Gud.

Nr. 550
Kalven følger koen.

Nr. 551
Kan du beherske sindet, kan du beherske alt.

Nr. 552
Kendetegnet for en person, der har fået en ’uddannelse’, er vedkommendes gode væremåde.

Nr. 553
Knyt dig ikke for meget til denne krop eller til de ting, der giver dig velvære. Du vinder tre 
venner i dette liv: For det første de rigdomme du opsamler, som nægter at følge dig, når du 
forlader dette liv. For det andet de slægtninge og venner, som kun følger dit legeme til 
ligbrændingen eller begravelsespladsen. For det tredje de fortrin og mangler, du har erhvervet, 
og det er udelukkende de sidstnævnte, der følger dig til det sidste.

Nr. 554
Kom ikke til Mig med hænderne fulde af ’alt muligt’, for hvordan kan Jeg fylde dem med nåde, 
når de allerede er fyldte? Kom med tomme hænder og gå herfra med Min skat, Min kærlighed. 

Nr. 555
Kom til Mig, ivrig efter at lære, for at se dig selv i Mig, og Jeg skal helt sikkert byde dig 
velkommen og vise dig vejen. Du vil i sandhed blive velsignet.

Nr. 556
Kroppen er som et lysglimt, 
øjet er som pæren, 
sindet er batteriet, 



intelligensen er kontakten. 
Udelukkende når disse fire arbejder sammen, kan du få lys!

Nr. 557
Kroppen er som en vandboble.
Sindet er som en tosset abekat.
Følg ikke kroppen.
Følg ikke sindet.
Følg samvittigheden.

Nr. 558
Kroppen, sindet og intellektet er blot redskaber eller agenter.

Nr. 559
Kun den, der er tilfreds, er et højt udviklet menneske.

Nr. 560 
Kvinderne er dem, der skaber hjemmet, nationen og verden. I er den moder, der former 
generationen. Derfor skal I, i jeres hjerter, bevare den åndelige tilskyndelse mod lys og 
kærlighed, visdom og lyksalighed.

Nr. 561
Kærlighed er en anden betegnelse for Gud.

Nr. 562
Kærlighed er en uophørlig strøm af guddommelig stråleglans.

Nr. 563
Kærlighed er frøet, hengivenhed er spiren, tro er gødningen, godt selskab er regnen, 
overgivelse er blomsten, og forening med Herren er frugten.

Nr. 564
Kærlighed er Gud, 
Gud er kærlighed.
Love is God,
God is love.

Nr. 565
Kærlighed er Gud,
Gud er kærlighed,
Lev i kærlighed.

Nr. 566
Kærlighed er ikke ord – kærlighed er handling.
Love is not saying – love is doing.

Nr. 567
Kærlighed er lyset, der leder mennesket gennem vildnisset.

Nr. 568
Kærlighed er Min form. 
Sandhed er Mit åndedrag.



Lyksalighed er Min føde.
Mit liv er Mit budskab.

Nr. 569
Kærlighed er Mit største mirakel. Kærlighed kan få jer til at samle hele menneskehedens 
hengivenhed. Kærlighed vil ikke tolerere noget selvisk mål eller nogen selvisk fremgangsmåde. 
Kærlighed er Gud. Lev i kærlighed.

Nr. 570
Kærlighed er opløsningsmidlet til det hårdeste hjerte.

Nr. 571
Kærlighed er styrke. 
Alene kærlighed udrydder stolthed.

Nr. 572
Kærlighed er udfoldelse, og udfoldelse er guddommeligt liv. 
Så kærlighed, den vil blomstre som medfølelse og tolerance.

Nr. 573
Kærlighed er uselviskhed,
jeg’et er kærlighedsløst.
Love is selflessness,
self is lovelessness.

Nr. 574
Kærlighed er uselviskhed.
Kærlighed giver og tilgiver. 
Love is selflessness.
Love gives and forgives.

Nr. 575
Kærlighed ernærer sig ved at give og tilgive -
selviskhed ernærer sig ved at tage og glemme. 
Love lives by giving and forgiving -
self lives by getting and forgetting.

Nr. 576
Kærlighed helbreder smålighed, had og sorg.

Nr. 577
Kærlighed kan forandre mennesket til et guddommeligt væsen, den hjælper ham med at 
åbenbare det guddommelige, der er hans inderste kerne.

Nr. 578
Kærlighed kan skænke fred, glæde og visdom; 
så udvikl kærlighed, udtryk kærlighed.

Nr. 579
Kærlighed kan tæmme selv det mest grumme dyr. 
Fordyb dig hvert øjeblik i kærlighed, det vil sige i Gud.



Nr. 580
Kærlighed kender ikke til frygt, derfor behøver kærlighed ikke at støtte sig til usandhed.

Nr. 581
Kærlighed, kærlighed, kærlighed. Jeg elsker alle, og Jeg beder alle elske. Min største rigdom er 
kærlighed. Folk taler om Min kraft og Mine mirakler, men Min kærlighed er Mit største mirakel.

Nr. 582
Kærlighed løsner bånd.

Nr. 583
Kærlighed må se det bedste i andre og ikke det værste.
Kærlighed kan ikke ignorere det guddommelige i andre.
Den største af dyderne er kærlighed.
Kærlighed er karakterens grundlag.

Nr. 584
Kærlighed skal ikke blot flyde fra tungen eller hovedet, men først og fremmest fra hjertet.

Nr. 585
Kærlighed skal udtrykke sig selv gennem uselvisk tjeneste.

Nr. 586
Kærlighed skænker vedvarende lykke og fred. At dele den kan formindske sorg og forøge 
glæde.

Nr. 587
Kærlighed som tanke er sandhed.
Kærlighed som handling er ’rigtig handling’.
Kærlighed som følelse er fred.
Kærlighed som forståelse er ikke-vold.

Nr. 588
Kærlighed søger ingen belønning; 
kærlighed er sin egen belønning.

Nr. 589
Kærlighed til dem uden kærlighed.
Beskyttelse til de ubeskyttede.
Mod til de frygtsomme.
Hjælp til de hjælpeløse.
 
Nr. 590
Kærlighed til landet er fundamentet, hvorpå du kan bygge kærlighed til verdenssamfundet.

Nr. 591
Kærlighed, tålmodighed og medfølelse er de dyder, der giver hjertet skønhed.

Nr. 592
Kærlighed udtrykker sig selv som uselvisk tjeneste, kærlighed vokser gennem uselvisk 
tjeneste, og kærlighed er født i den uselviske tjenestes livmoder. Og Gud er kærlighed.

Nr. 593
Kærlighed udtrykkes udelukkende ved at give.



Nr. 594
Kærlighed vil ikke acceptere noget selvisk formål eller nogen selvisk indstilling.

Nr. 595
Kærligheden har en usædvanlig evne, idet den lever af at give og tilgive, 
hvorimod det lille selv lever af at modtage og glemme.
Love has this extraordinary quality….it lives by giving and forgiving, 
whereas the little ego-self lives by getting and forgetting.

Nr. 596
Kærligheden ser alle som én guddommelig familie.

Nr. 597
Kærlighedens duft og oprigtighedens sødme skal helliggøre enhver af den uselviske tjenestes 
handlinger.

Nr. 598
Kærlighedens princip er selve det guddommeliges princip.

Nr. 599
Kærlighedens princip har ingen spor af egoisme eller vanære. Den er fuldstændig fri for selvisk 
tilknytning. Hvad end Sai gør, hvad end Sai tænker, hvad end Sai siger, og hvad end Sai 
lægger mærke til, så er det alt sammen for jeres skyld, ikke for Sai’s skyld. Mit eneste ønske 
er jeres lyksalighed. Jeres lyksalighed er Min lyksalighed. Jeg har ingen lyksalighed bortset fra 
jeres.

Nr. 600
Lad altid tungen få dig til at tænke på Gud.

Nr. 601
Lad de forskellige trosretninger eksistere. Lad dem trives. Lad der blive sunget til Guds 
herlighed på alle sprog og med forskellige melodier.

Nr. 602
Lad dem, hvis adfærd du ikke kan goutere, følge deres egne veje. Lad dem være.

Nr. 603
Lad dine ønsker, vilje og anstrengelser være rettet mod dit eget bedste.

Nr. 604 
Lad dit kendetegn være dit smilende ansigt.

Nr. 605
Lad hukommelsens bølge, begærenes storm og følelsernes ild passere uden at påvirke jeres 
sindsligevægt.

Nr. 606
Lad kærligheden blive dit åndedrag, lad kærlighedens sol hjælpe dit hjertes lotusblomst med 
at blomstre. 

Nr. 607
Lad os leve i venskab.



Lad os flytte sammen.
Lad os leve sammen
i harmoni og forståelse. 

Nr. 608
Lad sindet, der er fyldt med uro, blive fyldt med fred.

Nr. 609
Lad være med at fastholde egne synspunkter. Undgå forsøg på at modbevise andres meninger.

Nr. 610
Legemer kommer og går, men Gud består.

Nr. 611
Legemet er et hus, du har fået til leje; ejeren er Gud. Bo der, så længe Han vil, tak Ham, og 
betal Ham leje i form af tro og hengivenhed.
      
Nr. 612
Legemet er Herrens tempel; dette tempels atmosfære er fra naturens hånd fyldt med 
kærlighed over for alle væsener. Men mennesket, der er overmandet af egoisme, fordærver 
det med misundelse og grådighed, og derfor hentæres det af sygdom og lidelse.

Nr. 613
Legemet er Guds tempel.

Nr. 614
Lev et ideelt liv, 
altid tilfreds, 
altid munter, 
altid glad.

Nr. 615
Lev uden at hade andre, fordømme andre og lede efter fejl hos andre.

Nr. 616
Ligegyldig hvad der sker, er Jeg altid fuld af lyksalighed. Intet kan forhindre Mit smil. Det er 
årsagen til, at Jeg er i stand til at videregive glæde til dig og gøre din byrde lettere.

Nr. 617
Ligegyldig hvilken handling en god eller slet mand udfører, så vil frugterne af handlingen følge 
ham, og de vil aldrig holde op med at forfølge ham.

Nr. 618
Ligegyldig hvor du er, så udfør altid din pligt, som du vurderer, den er. Vær klar over, at Jeg 
vil være i dig, og at Jeg leder dig på hvert skridt ad vejen.

Nr. 619
Ligegyldig hvor lært en person er, ligegyldig hvor stærk hans ikke-tilknytning er, ligegyldig 
hvor dyb hans visdom er – medmindre han besejrer sine sanser, vil han ikke være kvalificeret 
til befrielse.

Nr. 620



Lige så tæt du er på Gud, lige så tæt er Gud på dig.

Nr. 621
Livet er: At elske, at lytte, at opløfte, at lære og at leve.
Life is: Loving; Listening; Lifting; Learning and Living.

Nr. 622
Livet er bilen, dit hjerte er nøglen, Gud er chaufføren.

Nr. 623
Livet er en jungle, hvor der er en mængde tørt træ, der huser orme og insekter. Ingen renser 
skovens bund eller skærer underskovens krat og tornede buske væk. Skal man bevæge sig 
gennem junglens undergrund med dens torne og forrådnelse, må man have støvler på. På 
tilsvarende måde må man have sansekontrollens støvler på, hvis man ønsker at passere 
gennem livets jungle uden at skade sig selv.

Nr. 624
Livet er en rejse fra jeg til vi.

Nr. 625
Livet er en rejse – fuldfør den.
Livet er et løfte – opfyld det.
Livet er kærlighed – nyd den.
Livet er skønhed – pris den.
Livet er ånd – erkend den.
Livet er en kamp – kæmp den.
Livet er en gåde – løs den.
Livet er et mål – nå de.
Livet er en drøm – lad den gå i opfyldelse.

Nr. 626
Livet er en udfordring – mød den.
Livet er en gave – modtag den.
Livet er et eventyr – vov det.
Livet er sorg – overvind den.
Livet er en tragedie – mød den.
Livet er en pligt – udfør den.
Livet er en leg – leg den.
Livet er et mysterium – forklar det.
Livet er en sang – syng den.
Livet er en chance – tag den.

Nr. 627
Livet er helligt og ukrænkeligt. Gå gennem det med glæde og lyksalighed. Du skal ikke se 
dyster og ulykkelig ud. Lyksalighed er forening med Gud.

Nr. 628
Livet er kærlighed – del den.

Nr. 629
Livet er prædikanten.

Nr. 630



Livet kan lignes ved en strøm, hvori mennesker bringes sammen for atter at gå hver til sit.

Nr. 631
Livet + ønsker = mennesket.
Livet – ønsker = Gud.

Nr. 632
Livets A, B, C – Tag imod venligt selskab.
Livets A, B, C – Vær altid rolig.
Livets A, B, C – Vær altid sorgløs.
Livets A, B, C – Vær altid næstekærlig.
Livets A, B, C – Vær altid munter.
Livets A, B, C – Vær altid hensynsfuld.
Livets A, B, C – Vær altid samarbejdsvillig.
Livets A, B, C – Vær altid høflig.
A, B, C of life - Accept Benign Company.
A, B, C of life - Always Be Calm.
A, B, C of life - Always Be Carefree.
A, B, C of life - Always Be Charitable.
A, B, C of life - Always Be Cheerful.
A, B, C of life - Always Be Considerate.
A, B, C of life - Always Be Cooperative.
A, B, C of life - Always Be Courteous.

Nr. 633
Livets A, B, C – Vær altid forsigtig/omsorgsfuld.
A, B, C of life – Always Be Careful.

Nr. 634
Livets A, B, C – Undgå dårligt selskab.
A, B, C of life - Avoid Bad Company. 

Nr. 635
Livets fuldbyrdelse består i at vinde Guds nåde.

Nr. 636
Livets hemmelighed ligger i den harmoniske sammenblanding af det forgængelige og det 
uforgængelige.

Nr. 637
Luk dine øjne for andres fejl – men hold dem åbne for at opdage dine egne.

Nr. 638
Lykke er en indre bevidsthedsoplevelse, der kommer som et resultat af tilintetgørelsen af 
mentale og fysiske begær.

Nr. 639
Lykke og fred følger ikke én, fordi man spiser godt, klæder sig godt, bor godt og har en 
udmærket uddannelse, eller er beskæftiget under behagelige forhold, der ikke skader ens 
helbred eller sikkerhed. Der er mange, der har rigeligt af alt dette, men som stadig er 
bekymrede, eller har smerte, eller er utilfredse. Lykke og fred afhænger af menneskets indre 
udstyr, ikke af hans ydre evner eller rigdomme.



Nr. 640
Lykke sættes lig med at leve, som man ønsker, at bevæge sig frit omkring, at gøre hvad der 
behager én, og at anvende sin tid til at spise og drikke. Men sand lykke består ikke i dette. 
Sand frihed indebærer ærefrygt over for selvet (Gud) og oplevelse af selvets lyksalighed.

Nr. 641
Lyksalighed er forening med Gud.

Nr. 642
Lyksaligheden du giver, kærligheden du deler; 
alene disse vil blive dine varige besiddelser.

Nr. 643
Lys er Gud; Gud er lys. 
Når lys møder lys, er alt lys. 
Der er ingen grænse mellem dit lys og Guds lys.

Nr. 644
Lys spreder sig; det blander sig med lys fra andre lyskilder; det har ingen grænser, ingen 
fordomme, ingen favoritter.

Nr. 645
Lysene må hellere tændes i menneskenes hjerter end i huset, hvor Herrens billede er anbragt 
og tilbedes.

Nr. 646
Lægerne findes der, hvor patienterne forsamler sig; kirurgen opholder sig i operationsrummet. 
På tilsvarende måde er Herren altid hos de lidende og de kæmpende. Når som helst folk i 
deres smerte råber: ”Oh Gud”, der vil Gud være.

Nr. 647
Længslen efter Gud vil forvandle den enkeltes tanker, ord og handlinger.

Nr. 648
Lær af træet. Når det er tynget af frugter, hæver det ikke sin krone i stolthed. Det bøjer sig 
ned, ydmygt, som tager det ingen ære for dets bedrift, og som vil det hjælpe dig til at plukke 
frugterne.

Nr. 649
Lær at give, ikke at tage.
Lær at tjene, ikke at herske.

Nr. 650
Lærere skal være kærlighedens og sandhedens eksempler.

Nr. 651
Lærte mennesker er ikke nødvendigvis gode. Ej heller er mennesker med åndelige kræfter 
hævet over stolthed, misundelse og grådighed.

Nr. 652
Læs ikke sløvende eller ophidsende materiale; 
se ikke film, der udmatter eller ophidser sindet.

Nr. 653



Løb ikke efter vildfarende ønsker eller forbryderisk tilfredsstillelse. Alle veje, der fører til 
sansernes område, er besværlige og blinde; udelukkende veje, der fører til Gud, er lige.

Nr. 654
Mad, der er ofret til Gud, er befriet for de dårlige vibrationer, der skader individet på subtile 
måder. Føde ofret til de sultne og derefter spist har den samme kvalitet.

Nr. 655
Mad skal ikke være for salt, for varm, for bitter, for sød, for sur.

Nr. 656
Man kan ikke tale om, at Gud kommer ned eller stiger op, da Han er overalt.

Nr. 657
Man skal vælge sine ord med omhu.

Nr. 658
Man tildeler Herren et navn og en form for menneskets skyld, men i virkeligheden har Herren 
ikke nogen form.

Nr. 659
Mand og hustru er som to stykker træ, der flyder ned ad en vandrig flod; et stykke tid flyder 
de tæt på hinanden, og når en strøm kommer mellem dem, bliver de adskilt. De må begge 
fortsætte mod havet på hver deres kurs og i deres eget tempo.

Nr. 660
Mantra er noget, der frelser mennesket, når det konstant reflekterer over betydningen. 
’Man’ betyder: En formel eller et lyd-symbol, der mediteres på. 
’Tra’ betyder: Det, der frelser.

Nr. 661
Mantraer vil frelse dig fra at blive indfanget af det verdslige livs cyklus, der er plaget af død, 
sorg og smerte.

Nr. 662
Med glad resignation skal du udholde livets op- og nedture, det er kongevejen til fred.

Nr. 663
Medfølelse er af den største vigtighed, og det er på grund af fraværet af medfølelse, at verden 
i dag er hjemsøgt af så mange bekymringer.

Nr. 664
Meditation er det indre menneskes bestilling.

Nr. 665
Meditation er en uophørlig indre undersøgelse af spørgsmål som:
- hvem er jeg?
- hvad er kærligt?
- hvad er ukærligt? 

Nr. 666
Medmindre du udvikler kærlighed, tolerance, ydmyghed, tro og ærefrygt, hvordan vil det så 
være muligt for dig at fatte Gud?



Nr. 667
Menneskeheden er i umiddelbar nærhed af det guddommelige. Men mennesket fatter sjældent 
dette slægtskab. Han tillader sindet at trække ham ned på de niveauer, fra hvilke han 
møjsommeligt, gennem mange liv, har arbejdet sig op fra.

Nr. 668
Menneskeheden kan udelukkende finde lykke i enhed, ikke i forskellighed.
Mankind can find happiness only in unity not in diversity.

Nr. 669
Menneskelige bekvemmeligheder kan ikke sættes lig med fred. Tilfredshed, siges det, skænker 
den største lykke.

Nr. 670
Menneskelivets fuldbyrdelse består i den uselviske tjeneste, man yder uden tanke på at få 
noget igen.

Nr. 671
Mennesker bør skelne mellem det, der er godt, og det, der er dårligt.

Nr. 672
Mennesker har muligvis stor overflod af mad, alt for meget tøj og en alt for stor bolig, men 
deres hjerter er måske tørre og deres humør nedtrykt. Sansekontrol, selvtillid, tilfredshed, 
fravær af had og grådighed er langt mere værdifulde ejendele end jord, penge og boliger.

Nr. 673
Mennesker med et ædelt sind tiltrækkes kun af dem, der selv har et ædelt sind.

Nr. 674
Mennesket bliver transformeret, når sindet er transformeret.

Nr. 675
Mennesket bør ikke bare bruge sit liv til verdslige fornøjelser.

Nr. 676
Mennesket er blevet gjort til slave af penge. Han lever et overfladisk, falsk og kunstigt liv. Det 
er i sandhed en stor skam. Mennesket burde stræbe efter kun at eje så mange penge, som der 
skal til for at leve. Summen af de rigdomme, man bør eje, kan sammenlignes med de sko, 
man har på. Hvis de er for små, forårsager de smerte; hvis de er for store, er de en 
forhindring for fysisk og mental velvære. Når I har mere end nødvendigt, forårsager det 
stolthed og ladhed samt foragt for andre.

Nr. 677
Mennesket er en gnist af det guddommelige.

Nr. 678
Mennesket er født for at dele og tjene – 
ikke for at rage til sig og forvolde sorg.
Man is born to share and serve –
not to grab and grieve.

Nr. 679
Mennesket er grundliggende kærlighed, fred, glæde og sandhed.



Nr. 680
Mennesket er ikke én, men tre personer:

1. Den fysiske – den han tror, han er.
2. Den mentale – den andre tror, han er.

     3.  Den åndelige – den han virkelig er, som er Gud.

Nr. 681
Mennesket er ikke skabt af sorg, 
mennesket er skabt af glæde.

Nr. 682
Mennesket er ikke født for at sove og spise; han er kommet for, gennem et disciplineret 
fremadskridende forløb, at åbenbare det guddommelige i sig selv.

Nr. 683
Mennesket er kærlighedens legemliggørelse. Han tørster efter kærlighed, og han finder sand 
glæde ved at elske og ved at modtage uselvisk kærlighed. Elsk alle som legemliggørelser af 
det samme guddommelige princip.

Nr. 684
Mennesket er nu i stand til at bevæge sig ud i det ydre rum og nå op til månen; 
men han har ikke moral nok til at leve i fred med sine naboer! 

Nr. 685
Mennesket er udelukkende Guds refleksion.

Nr. 686
Mennesket flyver til månen og dykker ned i havet; men han ved ikke, hvordan han skal leve 
sammen med sine medmennesker i fred og kærlighed her på jorden.

Nr. 687
Mennesket har ofret sin indre guddommelighed på sansernes alter.

Nr. 688
Mennesket kan udelukkende erkende sin mission på jorden, når han erkender, at han er 
guddommelig, og når han kan hædre alle andre som guddommelige.

Nr. 689
Mennesket lever af at få og glemme.
Gud lever af at give og tilgive.
Man lives by getting and forgetting.
God lives by giving and forgiving.

Nr. 690
Mennesket længes efter gode tider, høj status og et godt liv. Men sjældent længes det efter 
gode tanker, visdom og dyder.

Nr. 691
Mennesket må først og fremmest udvikle tro på, at der eksisterer en hellig kraft i denne 
verden.



Nr. 692
Mennesket må vedkende sin gæld til samfundet og sin pligt over for samfundet.

Nr. 693
Mennesket og Gud er som jern og magnet. Ved selve sin natur tiltrækker Gud mennesket, for i 
mennesket er det guddommelige. Den letteste og frugtbareste metode til at holde sig selv fri 
for denne verdens støv og rust, er det hellige selskab. De godes og de gudfrygtiges selskab vil 
langsomt og sikkert opsøge og rense den person, der er tilbøjelig til at forvilde sig væk fra den 
lige vej mod selvrealisation.

Nr. 694
Mennesket ser kun den ydre skønhed, men Gud anerkender udelukkende den indre skønhed 
som værende den sande skønhed.

Nr. 695
Mennesket søger glæde og fred på fjerntliggende steder; men glædens udspring er i hans 
hjerte; fredens himmel er i ham selv.

Nr. 696
Mennesket tror, han ved alting, men når han bliver spurgt om sig selv, hænger han i skam 
med hovedet. Mennesket kender alle landes nyheder, men han er uvidende om den plage, han 
er for sig selv og andre.

Nr. 697
Mennesket vil erkende sin mission her på jorden, når han erkender sin guddommelighed og 
ærer andre som guddommelige.

Nr. 698
Menneskets hjerte skal gøres sejere, ikke hårdere; det skal gøres blødere, ikke glattere. Dette 
kan udelukkende opnås gennem de slag, det får via tab, sorg og lidelse.

Nr. 699
Menneskets sind svælger i den ydre verdens foreteelser samt i formålsløs iagttagelse og kritik 
af den ydre verden.

Nr. 700
Menneskets tre vigtigste forpligtelser er:

1. Kærlighed til Gud.
2. Frygt for synd.
3. Overholdelse af samfundets moral.

Der vil være fred og ikke-vold, hvis disse tre bliver overholdt.

Nr. 701
Min fødselsdag er den dag, hvor det guddommelige blomstrer i dit hjerte.

Nr. 702
Mislykkede forsøg er ikke kampesten, der blokerer din vej; 
husk på, de er trædesten på vejen til sejr.

Nr. 703
Mist ikke troen, når du ser folk, der er kommet på afveje. Det vil svare til at dømme regnen til 
at være beskidt, når du ser den stillestående vandpyt. Regnvand er rent, det er jorden, der 
snavser det til.



Nr. 704
Misundelse er en dødelig gift, den vil forurene karakteren, ødelægge helbredet og frarøve dig 
din fred.

Nr. 705
Mine foredrag er ikke lekture, det er medicin! 
Mine discourse is not a lecture; it is a mixture! 

Nr. 706
Mit liv er Mit budskab.
My life is My message.

Nr. 707
Mod livets slutning skal man rette sin opmærksomhed mod de ædle tanker og ophøjede 
følelser, man har haft i livet.

Nr. 708
Moderen er den mest afgørende faktor i et barns liv. Et barns fremtid formes af moderen.

Nr. 709
Moderskab er Guds mest værdifulde gave.

Nr. 710
Morgendagens lærere er de studerende af i dag.

Nr. 711
Mødre skal forme deres børn til at blive funklende, smukke, dydige og stærke verdensborgere. 
Det er den eneste vej bort fra den rædsel, verden befinder sig i.

Nr. 712
Måden, man lever på, er vigtigere end levestandarden.
The manner of living is more important than the standard of living.

Nr. 713
Målet med uddannelse er karakter.
Målet med viden er kærlighed.

Nr. 714
Målet med viden er visdom.
Målet med kultur er fuldkommenhed.
Målet med visdom er frihed.
Målet med uddannelse er karakter.

Nr. 715
Måtte de rene og de retskafne fryde sig! De onde og de falske, de feje og de grusomme, bør 
også fryde sig, for Gud vil i sin nåde føre dem tilbage på den hellige vej. Hvis Jeg lukker døren 
for de syndige, de faldne og de frafaldne, hvor skal de så gå hen?

Nr. 716
Narkotiske stoffer er vildledende, svækkende og farlige, og de får ødelæggende konsekvenser.

Nr. 717
Naturen, der omgiver jer, er Guds klædning. Overalt omkring jer har I beviser på Hans 
skønhed, godhed, visdom og styrke; ligegyldigt hvor I vender blikket. Men måden at genkende 
Ham på er fremmed for jer, og derfor fornægter I Ham og lever videre i mørket.



Nr. 718
Naturen er ’læreren’.

Nr. 719
Nogle vil måske spørge, hvorfor de ikke er tiltrukket af Swami (Sai Baba), når nu Swami’s 
magnet er så kraftig. Årsagen er, at disse mennesker er som rustent jern, som ingen magnet 
kan tiltrække. Lad dem fjerne rusten, og de vil blive draget mod magneten. 
        

Nr. 720
Nu til dags bliver ukontrollerede dagligdags vaner og tøjlesløs social adfærd rost til skyerne 
som tegn på frihed. Rent faktisk er det kun frihed til at glide ned på det dyriske niveau, hvorfra 
mennesket har rejst sig. 

Nr. 721
Nu til dags forfølger mennesker tøjlesløst sansernes begærlighed. Denne forfølgelse trækker 
menneskets sind ned i rendestenen.

Nr. 722
Nu til dags, hvor vi over hele verden oplever forvirring, frygt og ængstelse, må alle bidrage 
med sin del af rolig, stille kærlighed for at undertrykke vreden og raseriet. Ingen 
regeringsinstans kan undertrykke dem ligeså effektivt og hurtigt, som du kan gennem 
kærlighed og broderlighed. 

Nr. 723
Nutiden er fortidens afgrøde, men den er også frøet for fremtiden.

Nr. 724  
Nåde er som regn, rent vand der falder ens på alle; men dens smag bliver forandret alt efter 
den jord, den siver igennem. På samme måde er Herrens ord søde for nogle, bitre for andre.

Nr. 725
Når der bliver fundet fejl hos dig, så undlad at fare i flint; undersøg din egen adfærd og opdag 
dine egne fejl. Selvundersøgelse er det første skridt til at forbedre sig selv og til at finde fred.

Nr. 726
Når der er guddommelige tanker, er der fred i sindet. Swami  (Sai Baba) kan ikke skænke fred 
i sindet, du må selv arbejde for det.

Nr. 727
Når der er retskaffenhed i hjertet,
er der skønhed i karakteren.
Når der er skønhed i karakteren,
er der harmoni i hjemmet.
Når der er harmoni i hjemmet, er der ro i landet.
Når der er ro i landet, er der fred i verden.

Nr. 728
Når der trækkes en streg gennem ’I’ (jeg’et), bliver det til korsets symbol. Hvad der 
korsfæstes, er egoet.  

Nr. 729
Når det er virkelig nødvendigt, kommer Jeg til hjælp. Jeg forventer ikke noget af dig.



Nr. 730
Når du anvender din tid på at tænke på Gud, er du også fri for at gøre noget ondt. Du vil ikke 
blive fristet til at rakke andre ned eller på nogen måde skade dem.

Nr. 731
Når du beder til Gud om et arbejde, en søn, en pris er du ikke hengiven over for Gud, men 
over for arbejdet, sønnen og prisen. Bed til Gud om Gud.

Nr. 732
Når du dræber et dyr, påfører du det lidelse, smerte og skade. Gud er i alle væsener, så 
hvordan kan du påføre en sådan smerte?

Nr. 733
Når du fremelsker kærlighed, vil den fjerne vredens og ondskabens ukrudt. Den vil blomstre til 
fred og ro. Min lære er kærlighed. Mit budskab er kærlighed. Mine handlinger er kærlighed, og 
Min måde at leve på er kærlighed. Inden for menneskets rækkevidde findes der intet mere 
værdifuldt end kærlighed.

Nr. 734
Når du føler, du ikke kan gøre noget godt, så afstå i det mindste fra at gøre noget ondt.

Nr. 735
Når du har opnået sand visdom, vil du konstatere, at man ikke skal fryde sig over sin gode 
skæbne eller sørge over sin dårlige skæbne. Helten forholder sig til begge med den samme 
ubekymrethed. De er briser og storme, der ikke kan påvirke lyksalighedens havs dyb i 
menneskets hjerte.

Nr. 736
Når du ikke accepterer den fornærmelse, andre retter mod dig, vender den tilbage til den 
person, der sendte den af sted. Et anbefalet brev, der ikke modtages, returneres til 
afsenderen. Ødelæg ikke din mentale fred ved at modtage brevet og læse dets indhold. Nægt 
at modtage det.

Nr. 737
Når du ikke elsker mennesker, vil dit hjerte ikke elske Gud.

Nr. 738
Når du siger sandheden, så gør det blidt og kærligt.

Nr. 739 
Når du trækker dig tilbage for natten, så overbring en taknemmelig hyldest til Gud for at have 
været med dig dagen lang.

Nr. 740
Når en af sanserne trækker mennesket mod bestemte genstande eller planer, skal intellektet 
træde til og undersøge, om de er passende eller upassende.

Nr. 741
Når et barn fødes, er der ingen kæde af guld, diamanter eller juveler rundt om dets hals. Men 
Gud tilvejebringer den usynlige kæde af resultater af fortidens gode og dårlige handlinger, 
skønt ingen måske er klar over det.



Nr. 742
Når et menneske er et hjælpeløst offer for kaffe, cigaretter eller snus, hvordan kan han så 
mønstre styrke og mod nok til at overvinde begærets og grådighedens fjender, der er langt 
stærkere? 

Nr. 743
Når et ønske opfyldes, kommer der ti andre. For der er ingen ende på ønsker.

Nr. 744
Når forhindringer opstår, bør de opfattes som prøvelser. Prøvelser er ikke tiltænkt som straf, 
men gives for at konstatere, om man er rede til forfremmelse.

Nr. 745
Når hjertet er fuldt af kærlighed, så vil din tale være blid og kærlig.

Nr. 746
Når I spørges: ”Hvem er du?”, nævner I alle det navn, nogen gav jer år tilbage, eller et navn I 
har givet jer selv. I nævner ikke det navn, der har været hos jer liv efter liv, det navn der har 
overlevet mange død og fødsler – nemlig navnet Gud - som I virkelig er.

Nr. 747
Når magneten (Gud) ikke tiltrækker nålen (mennesket), ligger fejlen i det snavs, der dækker 
nålen.

Nr. 748
Når man har gode tanker, så vil man også have gode følelser i sit hjerte.

Nr. 749
Når man lever i indre fred, kommer alt andet helt af sig selv.

Nr. 750
Når mennesker begynder at handle ud fra lunefulde indfald og siger alt, hvad de tænker, så er 
vi nødt til at sige, at de opfører sig helt og aldeles tåbeligt.

Nr. 751
Når mennesket bliver til Gud, vil verden blive til Gud.

Nr. 752
Når mennesket fødes, udstøder det et jammerligt skrig; 
det bør dø med et lykkeligt smil.

Nr. 753
Når mennesket indtager føde fire gange om dagen for, at hans krop kan holde sine funktioner i 
gang, er det så for meget forlangt at bede ham give sindet ’føde’  i form af gode tanker og 
guddommelige handlinger – i det mindste én gang om dagen? Sindet har også behov for ren 
og nærende føde.

Nr. 754
Når sindet ikke er roligt, er loyaliteten svag; kærligheden forsvinder og stridighederne 
begynder.

Nr. 755
Når solens stråler indfanges i ét punkt ved hjælp af et lille stykke glas, tændes der en ild. Når 
Herrens nådes stråler tilsvarende koncentreres, vil de oplyse intelligensen og brænde og 
ødelægge sindet.



Nr. 756
Når som helst din tro møder Min kærlighed, vil der ske en helbredelse.

Nr. 757
Når I ikke retter jeres opmærksomhed mod Gud, er I ikke i stand til at se Ham.

Nr. 758
Når I lever og praktiserer Jesus’ lære, er I sande kristne.

Nr. 759
Når I sætter jer til et måltid, føler I jer lette og ubesværede. 
Når I har spist, bør I rejse jer med den samme følelse af lethed og ubesvær.

Nr. 760
Opbevaringsstedet varierer muligvis, men det guddommelige indhold er det samme. 
Havvandet vil have en salt smag, om du tester en vognladning, en skålfuld, en skefuld, et nip 
eller en dråbe på tungen; det guddommeliges smag kan opleves i et atom eller i kosmos, i en 
ven såvel som i en fjende, i et virus og i universet. Det er erkendelsen, befrielsen, oplysningen 
og åbenbaringen.

Nr. 761
Opdag dine egne fejl.

Nr. 762
Opelsk holdningen af enhed mellem mennesker fra alle trosretninger, alle lande og alle 
verdensdele.

Nr. 763
Opnå kærlighed gennem kærlighed. 
Udelukkende gennem kærlighed kan enheden i forskelligheden opleves.

Nr. 764
Opofrelse er et aspekt af karakteren. 
Der findes ingen større glæde end opofrelse.

Nr. 765
Opofrelse er sødere end nydelse.

Nr. 766 
Ord blottet for erfaring, det er sygdommen, der plager verden i dag.

Nr. 767
Ord kan skænke styrke; de kan også tappe én for styrke. Ord kan vinde venner; de kan vende 
dem til fjender. Ord kan ophøje eller nedgøre individet. Man skal tilegne sig den vane at gøre 
sine ord milde, venlige og behagelige. En person dømmes på sine ord.

Nr. 768
Overbærenhed, medfølelse og ubestikkelige dyder er et lykkeligt livs tre grundpiller.

Nr. 769
Overgiv dit hjerte til Gud. Han ønsker intet andet fra dig.

Nr. 770



Overlad alt til Gud. Accepter hvad end der sker, som Hans vilje.

Nr. 771
Pas på dine ord.
Pas på dine handlinger.
Pas på dine tanker.
Pas på din karakter.
Pas på dit hjerte.
Watch your words.
Watch your actions.
Watch your thought.
Watch your character. 
Watch your heart.

Nr. 772
Penge kommer og går!
Men moral? 
Den kommer og vokser!
Money comes and goes! 
But morality? 
It comes and grows!

Nr. 773
Penge og ejendomme er ikke de eneste former for rigdomme. Du skal samle på åndelig 
rigdom. Karakter er rigdom, god opførsel er rigdom, og åndelig visdom er rigdom.

Nr. 774
Plej kærlighed. 
Lev i kærlighed. 
Spred kærlighed. 

Nr. 775
Pligt er Gud; arbejde er tilbedelse.
Duty is God; work is worship.

Nr. 776
Pligt er Gud – gør din pligt.
Duty is God - do your duty.

Nr. 777
Pligt uden kærlighed er yderst beklagelig.
Pligt med kærlighed er ønskværdig.
Kærlighed uden pligt er guddommelig.

Nr. 778
Politik uden principper, 
uddannelse uden karakter,
videnskab uden menneskelighed,
handel uden moral
er ikke blot ubrugeligt, men ligefrem farligt.

Nr. 779
Praktiser en lille del af det, du taler om.

Nr. 780



Praktiser mådehold i tale. Det vil hjælpe dig på mange måder. Det vil udvikle kærlighed, for de 
fleste misforståelser og stridigheder opstår på grund af skødesløse ord. Når foden smutter, kan 
såret heles; men når tungen smutter, vil det sår, det forårsager i hjertet på andre, gnave 
resten af livet.

Nr. 781
Praktiser stilhed. Guds stemme kan udelukkende høres i dit hjerte, når tungen er stilnet, når 
stormen er stilnet, og når bølgerne er rolige.

Nr. 782
Protein betyder: ’Det, der beskytter dig’. Og føde, der ikke er kogt, indeholder den største 
mængde protein.

Nr. 783
Prøv altid at fremelske følelser, der er fyldt med glæde.

Nr. 784
Prøv ikke på at opdage eller diskutere det dårlige i andre, for det forsøg vil tilsmudse dit eget 
sind!

Nr. 785
På samme måde som guld byder smeltediglen, hammeren og ambolten velkommen for at blive 
formet til et smykke, skal du byde alle skæbnens slag, alle ulykker og elendigheder, 
velkommen.

Nr. 786
Reder, der møjsommeligt er bygget af fugle, bliver sønderrevet af storme; blomsternes 
duftende kronblade slås ned af regnen. Nederlag og sejr er to sider af samme mønt; når du 
byder den ene velkommen, må du, enten du vil det eller ej, også byde den anden velkommen.

Nr. 787
Rejsen til den indre bevidsthed, der foretages for at stilne de storme, der raser, er vigtigere 
end rejsen til månen eller Mars. De sidstnævnte er måske mere spektakulære, men den 
førstnævnte rejse er mere gavnlig. Et liv uden godhed, gode tanker, gode handlinger og gode 
ord, er som himlen om natten uden månen og stjernerne.

Nr. 788
Religion er et spørgsmål om sind. Religion er baseret på den tilskyndelse, der bevæger sindet; 
hvis tilskyndelsen er guddommelig, får I en guddommelig religion; hvis den er bestialsk, så vil 
genstanden, der er elskelig og ønskelig, også være bestialsk.

Nr. 789
Ren boglig viden er fuldstændig værdiløs.

Nr. 790
Ren smiger er ringe tilbedelse.
Mere adulation is poor adoration.

Nr. 791
Rens først dit eget sind og begynd så at råde andre. Få selv mental fred og styrke, og forsøg 
herefter at sikre andre dem. Lær selv hemmeligheden ved vedvarende lykke, og stræb 
herefter på at gøre andre lykkelige.



Nr. 792
Respekter alle mennesker uanset deres status.

Nr. 793
Rigdom har ingen værdi, hvis den ikke ledsages af godgørenhed.

Nr. 794
Rigtig handling skal bruse fra hjertet som kærlighedens og fredens kølige energigivende vand.

Nr. 795
Rigtig handling vil ikke skabe nogen dårlige følgevirkninger, der kan forstyrre din søvn eller 
skade dit helbred.

Nr. 796
Religion udgør tre fjerdedele af karakteren.

Nr. 797
Ros nærer egoismens bål.
Praise feeds the fire of egoism.

Nr. 798
Sai Baba betyder: Guddommelige moder og fader.

Nr. 799
Sand hengivenhed vil sige at komme af med tilknytningernes fejl, had og misundelse, og i 
stedet manifestere ren kærlighed. Enhver, der elsker pragt, der er fyldt med stolthed, og er 
gennemsyret af misundelse, kan ikke på nogen måde være en hengiven.

Nr. 800
Sand kærlighed er ren, uselvisk, fri for stolthed og fuld af lyksalighed. En sådan kærlighed kan 
udelukkende erhverves gennem kærlighed.

Nr. 801
Sand uddannelse går ikke ud på slet og ret at kunne skaffe et levebrød, men på at skaffe et 
fuldstændigt og meningsfyldt liv.

Nr. 802
Sandhed er det, Jeg prædiker.
Ret handling er det, Jeg praktiserer.
Fred er det, Jeg er.
Kærlighed er Mit liv.

Nr. 803
Sandhed er Gud.

Nr. 804
Sandhed er nektar – usandhed er gift.

Nr. 805
Sandhed er skønhed – skønhed er guddommelig.

Nr. 806



Sandhed kender ingen frygt; usandhed skælver for enhver skygge.

Nr. 807
Sandheden er, at Gud er i dig, og at denne guddommelighed er der for at lede dig. Så vær 
god, tænk det gode, gør det gode og nyd de gode resultater.

Nr. 808
Sansemæssige glæder er bagateller, ubetydeligheder.

Nr. 809
Sanser, der ikke er under kontrol, forårsager store ulykker.

Nr. 810
Sathya Sai’s vigtigste karakteristika er: Sindsligevægt og overbærenhed. Der er mange, der er 
engageret i kritik og bagtalelse. Mange aviser skriver om alt muligt. Der trykkes mange 
smædeskrifter. Der foregår alt muligt i verden. Mit svar på alt dette er et smil. Sådanne 
kritikker og forvrængninger er de uundgåelige følgesvende til alt godt og alt stort. Kun det 
træ, der er fyldt med frugt, bliver ramt af sten, der kastes af grådige mennesker. Ingen kaster 
en sten på et træ, der ikke bærer frugt.

Nr. 811
Se bort fra det, du ser, og koncentrer dig om den, der ser.

Nr. 812
Se Gud i alle, selv i personer du betragter som dine fjender. Praktiser den slags vidtfavnende, 
altomfattende kærlighed.

Nr. 813
Se intet ondt, se det gode.
Hør intet ondt, hør det gode.
Sig intet ondt, sig det gode.
Tænk intet ondt, tænk det gode.
Gør intet ondt, gør det gode.

Nr. 814
Se Gud i alle skabninger.

Nr. 815
Selv folkets ledere holder fast ved den falske antagelse, at lykke kan opnås ved hjælp af 
rigdom eller godt helbred, gode bøger eller klæder, eller ved at udvikle håndværksmæssige og 
industrimæssige færdigheder. Fuglen sidder på grenen, der svajer i stormen. Den har tillid til 
sine egne vinger, ikke til den gren den sidder på. På samme måde bør du føle dig stærk på 
grund af vingen, troens og hengivenhedens vinge og ikke på grund af den objektive verdens 
gren, som du har slået dig ned på.

Nr. 816
Selv om du er uvillig til at gøre uselvisk tjeneste for andre, så kan du i det mindste afstå fra at 
forårsage skade - det er virkelig fortjenstfuld tjeneste!

Nr. 817
Selv om du ikke vil vide af Mig, vil Jeg alligevel være bag dig! Solen forsvinder ikke, fordi man 
benægter dens eksistens.

Nr. 818



Selvdisciplin er det grundlæggende fundament for et vellykket liv.

Nr. 819
Selvdisciplin er kendetegnet på en intelligent livsførelse.

Nr. 820
Selvdisciplin træner jer til at klare skuffelser; I vil lære, at livets vej både har op- og nedture, 
at alle roser har deres torne. Nu til dags ønsker folk roser uden torne, livet skal være en saga 
bestående af sansemæssige glæder hele tiden. Når dette ikke sker, bliver I rasende og 
begynder at bebrejde andre.

Nr. 821
Selve den glæde, der er afledt af uselvisk tjeneste, indvirker på kroppen og holder sygdom 
væk.

Nr. 822
Selvfølgelig er mange ikke klar over, at den elendighed, de befinder sig i, kan blive ophævet 
ved åndelige øvelser.

Nr. 823
Selvfølgelig kan mennesket ikke rumme mere i sindet, end der er plads til. Ved hjælp af ord 
kan han ikke udtrykke det uudtrykkelige. Udelukkende de, der har dykket dybt og haft kontakt 
med det underliggende kærlighedsprincip, kan med en vis klarhed danne sig et billede af det 
guddommelige.

Nr. 824
Selviskhedens snavs skjuler det guddommelige for dit syn. Hvad er årsagen til den selviskhed, 
der skjuler det guddommelige for dig? Det er ganske enkelt din tilknytning til kroppen; det er 
dit sinds svaghed og din trælbinding til sanserne.

Nr. 825
Selvtillid fører til selvtilfredshed,
selvtilfredshed fører til selvopofrelse, 
og selvopofrelse fører til selvrealisation.

Nr. 826
Set gennem kærlighedens øjne er alle skabninger smukke, alle handlinger hellige, alle tanker 
uskyldige – verden er én eneste umådelig slægt.

Nr. 827
Sig ikke sandheden på en ukærlig måde, og lyv ikke med søde ord.

Nr. 828
Sig kun det, der vil bringe lykke og glæde.

Nr. 829
Sindet består af et ’klæde’ af ønsker. Fjern tilknytningernes tråde en efter en; til sidst vil 
’klædet’ forsvinde, og sindet vil være klart og rent.

Nr. 830
Sindet burde ikke have lov til at flakke, som det selv foretrækker.

Nr. 831



Sindet er almægtigt. Det kan se uden øjne, høre uden ører, tale uden tunge og bevæge sig 
rundt uden ben. Mennesket forsøger at kontrollere sindet, men han er underlagt det. Så længe 
han er sindets undersåt, kan mennesket ikke forstå sindets sande natur.

Nr. 832
Sindet er centrum i tilværelsens hjul.

Nr. 833
Sindet er sansernes herre.

Nr. 834
Sindet er som et stykke klæde, mens ønsker er som tråde.
For at lette sindet på rejsen gennem livet, må du fjerne ønskerne, et efter et.

Nr. 835
Sindet er årsag til både trældom og frigørelse.

Nr. 836
Sindet har ansvaret for alle dine handlinger.

Nr. 837
Sindet har brug for fred, på samme måde som kroppen har brug for hvile.

Nr. 838
Sindet ser adskillelse; kærlighed ser enhed.

Nr. 839
Sindet skal blive intellektets tjener, ikke sansernes slave. Det skal skelne og løsrive sig fra 
kroppen. Som den modne blomme, der løsner frugtkødet inde i skallen, skal sindet være 
uafhængig af dens skal, denne skal der kaldes kroppen.

Nr. 840
Sindet springer fra et begær til et andet og vikler jer ind i sit net.

Nr. 841
Sindets kontakt med den ydre verden opretholdes af sanserne oplevelser, som til gengæld 
skænker glæde eller sorg. For at undgå at blive kastet hid og did af disse ekstremer, bør man 
udvikle en ubekymret holdning; en holdning der byder både glæde og sorg velkommen som et 
tegn på nåde.

Nr. 842
Sjælen er ikke intellektets genstand, den er selve intellektets kilde og oprindelse.

Nr. 843
Skuespillet er Guds.
Rollen er Hans.
Replikkerne er skrevet af Ham.
Han iscenesætter.
Han designer kostumerne og
dekorationerne,
håndbevægelserne og tonefaldet,
entréen og sortien.
Du må spille rollen godt
og modtage Hans bifald, når tæppet falder.



Nr. 844
Skyd ikke skylden på guddommen, som du er tilbøjelig til at gøre. Når alt går, som det skal, 
siger du, at Gud er kommet dig nær. Når noget går galt, siger du, at Gud har forladt dig og er 
draget langt væk! Gud bevæger sig ikke langt væk eller nær på. Afstanden fra Ham til dig er 
ligeså stor som afstanden fra dig til Ham.

Nr. 845
Skænk glæde til alle. Kærlighed er midlet til at opnå dette ideal. Når kærlighed kan bringe selv 
Gud nærmere til dig, hvordan skulle den så mislykkes, når det gælder mennesket?

Nr. 846
Skønt legemet er dødeligt, er du udødelig.

Nr. 847 
Skønt videnskaben har fået bugt med tidens, afstandenes og nationaliteternes barrierer, har 
den gjort lidt for at fremme bedre forståelse mellem mennesker og mellem nationer.

Nr. 848
Sluk uvidenhedens, ufredens, uretfærdighedens og misundelsens brændende ild
med kærlighedens, overbærenhedens og sandhedens vand.

Nr. 849
Smerte og glæde er som sol og skygge, de hører sammen.

Nr. 850
Smil selv og få andre til at smile.

Nr. 851
Solen skinner. Forskellige mennesker udfører forskellige aktiviteter. Solen er fuldstændig 
upåvirket af både de gode og de dårlige aktiviteter, der udføres af de forskellige mennesker. 
Enhver er ansvarlig for sine egne handlinger. Men solen skinner som et vidne på alt, hvad der 
sker. Uden solen, ville ingen af disse aktiviteter være mulige.

Nr. 852
Som handlingen, således resultatet.

Nr. 853
Som moderen, så landets fremskridt;
som moderen, så kulturens skønhed.

Nr. 854
Sorg og glæde er uadskillelige ledsagere.

Nr. 855
Spild ikke et eneste øjeblik med driveri eller slap levevis.

Nr. 856
Spild ikke jeres tid og kræfter på at finde forklaringer på Mine handlinger! Forstå først jer selv 
og jeres egen natur.

Nr. 857
Spildt tid er spildt liv.
Time waste is life waste.

Nr. 858



Spis, når du er sulten – ikke før eller efter.

Nr. 859
Spred kærlighed; vær fuld af kærlighed. Hvis du ikke kan elske mennesker, hvordan kan du så 
håbe på at elske Gud?

Nr. 860
Start dagen med bøn.
Fyld dagen med handlinger.
Afslut dagen med tålmodighed.
Dette er måden at være forældre på.
Start the day with prayer.
Fill the day with practice.
Ends the day with patience.
This is the way to parent.

Nr. 861
Stig op til det guddommelige, bring ikke guddommen ned til dit menneskelige og endda 
dyriske niveau. Tilbed ikke Gud som billedet foran dig, men tilbed billedet foran dig som Gud, 
fordi Gud er i alt og kan fattes gennem alle symboler.

Nr. 862
Stil dig selv dette spørgsmål: ”Er der en tilstand, der hedder lykke? Kan den nås ved at samle 
til bunke?” Nej! Lykke er blot et interval mellem to sorger. Sorg er en afbrydelse mellem to 
lykkelige øjeblikke. Du skal sætte lighedstegn mellem både lykke og sorg og overskride begge 
ved at lære sindet at dykke dybere ned i lyksalighedens område.

Nr. 863
Stilhed er den åndeligt søgendes tale.
Silence is the speech of the spiritual seeker.

Nr. 864
Stol på dig selv, og din tvivl vil forsvinde.

Nr. 865
Stolthed er en af de værste synder på det åndelige område.

Nr. 866
Stræb efter at leve i fred – ikke i overflod.
Aspire to live in peace - not plenty.

Nr. 867
Studiet af hellige bøger og det at lytte til religiøse foredrag har til formål at udvikle 
selvbeherskelse og fred.

Nr. 868
Styrk jeres tro!

Nr. 869
Sygdom fremkaldes oftere af sindets fejlernæring end af kroppens.

Nr. 870
Sæt en stopper for den vanvittige strøm af tanker, planer og intriger.

Nr. 871



Søg altid de vises selskab, de godes selskab.

Nr. 872
Søg ikke efter vanddråber, hvis det er floden, du ønsker at lære at kende.

Nr. 873
Søg lejlighedsvis tilflugt i dit eget sinds dyb, i stilhed og i ensomhed.

Nr. 874
Så en tanke, høst en handling.
Så en handling, høst en vane.
Så en vane, høst en karakter.
Så en karakter, høst en skæbne.



Nr. 875
Så kærlighedens frø, efter du har forberedt dit hjertes jord og fjernet ukrudtet. Lad dem vande 
med tro, lad dem gro og få modets blomster. Senere er du sikker på frugten, fred. Det er 
opgaven, det er pligten, og det må være løftet.

Nr. 876
Så længe du har dit ego, lever du i den verden, der er begrænset af tid og rum. Men i det 
øjeblik du opgiver dit ego, bevæger du dig ind i Herrens nådes verden.

Nr. 877
Så længe du siger: „Jeg er“, må der nødvendigvis være frygt; men når du først siger og føler: 
„Jeg er Gud“, vil du få uovervindelig styrke.

Nr. 878
Så længe mennesket identificerer sig med kroppen, vil uvidenheden eksistere.

Nr. 879
Så længe sukkeret er på din tunge, vil du smage sødmen. På samme måde gælder, at så 
længe dit hjerte har hengivenhed over for Herren, fred og kærlighed, så vil du opleve 
lyksalighed.

Nr. 880
Tag nederlag og sejr roligt.

Nr. 881
Tag - tag så meget lyksalighed fra Mig, som du kan bære, og efterlad alle dine bekymringer 
hos Mig.

Nr. 882
Tal ikke ondt om andre; se kun det gode i dem.

Nr. 883
Tal ikke ringeagtende om nogen religion eller fremhæv en enkelt religion.

Nr. 884
Tal mildt og venligt; vis deltagelse over for lidelse, tab og uvidenhed. Gør dit bedste for at 
anvende de sande ords salve og kom rettidigt til undsætning.

Nr. 885
Tal, så dit sprog er ligeså venligt som dine følelser, gør ordene sande og behagelige. Men med 
hensyn til at behage andre, må du ikke tale usandt eller overdrive.

Nr. 886
Tal venligt og blidt; så vil alle kunne lide dig.

Nr. 887
Tankerne er årsagen til menneskets succes såvel som til dets fiasko.

Nr. 888
Til hvilken nytte er en bil, penge i banken, en villa i en bys overklassekvarter? Hvis du besidder 
alt dette, men ikke har kærlighed i hjertet, bliver hjertet et mørkt forladt tempel, hvor 
begærets og vredens flagermus yngler i den evige nat. Sådanne hjerter er tilsmudsede og 
angrebne af terror og vildfarelse.



Nr. 889 
Tilbedelse er ikke en uniform, man kan tage af og på på bestemte tider af dagen.

Nr. 890 
Tilbeder man Gud, medens man samtidig skader andre, kan man ikke kaldes en hengiven.

Nr. 891 
Tilbeder I Gud samtidig med, at I skader jeres medmennesker, så kan I aldrig nå jeres mål.

Nr. 892
Tilegn alle dine tanker, ord og handlinger til Gud.

Nr. 893
Tilfredshed er den vigtigste kilde til fryd og glæde og den allermest værdifulde egenskab.

Nr. 894
Tilfredshed er himlen, sorg er helvede, vrede er fjenden, ro er rustningen, og medfølelse er 
vennen.

Nr. 895
Tillad ikke dig selv at blive opstemt af succes og bedrøvet af fejltagelser.

Nr. 896
Tillad ikke sindet at løbe efter dette eller hint. Træn det til at være stille.

Nr. 897
Tjen mennesket, indtil du ser Gud i alle mennesker.

Nr. 898
Tro bærer lønnen i sig selv; den vil åbenbare sandheden.  

Nr. 899
Tro først og fremmest på dig selv.

Nr. 900
Tro kan udelukkende vokse frem i jer, hvis I udvikler en dyb længsel efter Gud.

Nr. 901
Tro på, at alle hjerter er motiveret af den eneste ene Gud; at alle trosretninger ærer den 
eneste ene Gud; at alle navne, på alle sprog, og alle de former mennesket kan forestille sig, 
betegner den eneste ene Gud.

Nr. 902
Tro på, at Gud vil skænke dig alle de glæder, du ønsker og fortjener.

Nr. 903
Tro på dig selv. Hvis du ikke tror på bølgen, hvordan kan du så tro på havet?

Nr. 904
Tro på, at Gud er baseret på sand direkte oplevelse.

Nr. 905
Tro på, at Gud vil bibringe tro på én selv og tro på andre, og derved vil verden blive 
lykkeligere.



Nr. 906
Tro på, at mennesket er forbundet med tro på Gud;
tro på, at Gud frembringer tro på mennesket.

Nr. 907
Træet er indeholdt i frøet og frøet i træet; for frøet og træet er et og det samme.

Nr. 908
Tungen er ansvarlig for fire store fejl:

1. Usand tale.
2. Forargelse.
3. Fejlfinding hos andre.
4. Overdreven tale.

Nr. 909
Tungen er hjertets rustning; den beskytter ens liv. Højrøstet tale, langvarig tale, ukontrolleret 
tale og tale fyldt med vrede og had over for andre; den slags tale sårer, ophidser, gør folk 
rasende og støder folk fra sig.

Nr. 910
Tænk altid godt om andre.

Nr. 911
Tænk ikke over døden; den er blot en begivenhed i livet; 
tænk på Gud, der er alle livs Herre.

Nr. 912
Tænk over ordet ’Nara’, der betyder menneske. Af de to stavelser betyder ’ra’ forfald, 
opløsning, tilintetgørelse og død. ’Na’ betyder ’uden’. Mennesket eller Nara går ikke i 
opløsning, han er ligeså udødelig som Gud, for han er Gud.

Nr. 913
Tænke, skelne og handle – alle tre udgør de grundliggende menneskelige kendetegn.

Nr. 914
Tørst ikke efter andres anerkendelse og respekt; 
tørst hellere efter at vinde Guds nåde.

Nr. 915
Tålmodighed er al den styrke, du behøver.
Patience is all the strength you need.

Nr. 916
Uddannelse bør opbygge karakteren.

Nr. 917
Uddannelse er en langsom proces, ligesom når en blomst folder sig ud. Duften bliver mere 
intens og mere mærkbar med hele blomstens stille blomstring, kronblad for kronblad.

Nr. 918
Uddannelse er for livet, ikke for slet og ret at opretholde livet.

Nr. 919
Uddannelse må åbne elevernes øjne og gøre dem stand til at opdage Den Ene (Gud) bag de mange.



Nr. 920
Uddannelse,  rigdom og styrke  er nødvendig  for  alle,  men værdien af  hver  enkelt  af  dem 
afhænger af den måde, du benytter dem. 

Nr. 921
Uddannelse skal fremme fred, sikkerhed og lyksalighed.

Nr. 922
Uddannelse skal fremme selvtillid; modet til at stole på ens egen styrke.

Nr. 923
Uddannelse skal ikke alene informere, men også transformere.    

Nr. 924
Uddannelse skal resultere i ydmyghed. 
Ydmyghed er den bedste garanti for succes i livet.

Nr. 925
Uddannelse uden skelneevne og viden uden dømmekraft er værdiløs.

Nr. 926
Uddannelse uden visdom og visdom uden ydmyghed er som avner uden korn.

Nr. 927
Uddannelsens mål skal være at sørge for eleven, ikke for vedkommendes levebrød, men for et 
liv der er værd at leve.

Nr. 928
Udelukkende i kærligheden finder du den fuldkomne lykke.

Nr. 929
Udelukkende ved at vende sanserne mod Gud, kan mennesker opleve virkelig lykke. 
Mennesket har fem opfattelsessanser og fem handlingssanser. 
Herren over disse sanser er sindet.

Nr. 930
Udelukkende tanker om Gud og intens kærlighed til Ham skænker fred. Efterhånden som 
verdslige tanker formindskes, øges tankerne om Gud. Efterhånden som ønskerne et efter et 
svækkes, bliver freden større.

Nr. 931
Uden analyse og ræsonnement kan tingenes virkelige værdi ikke fattes, og forsagelse vil 
overhovedet ikke være mulig.

Nr. 932
Uden fred kan der ikke være lykke.

Nr. 933
Uden Guds vilje kan end ikke et enkelt græsstrå dirre i brisen.

Nr. 934
Uden sorger vil der aldrig være nogen glæde.



Nr. 935
Udfoldelse er kærlighedens essens. Når et lys tændes med et andet, er der nu to, hvor der før 
var ét. Det første holdt ikke op med at give lys fra sig. Du kan tænde en million lys fra ét; og 
alligevel vil det første ikke lide den mindste smule. Del det med en million; det vil stadig være 
så strålende, som da det var alene.

Nr. 936
Udfør al karma (alle handlinger) som skuespillere gør i et teaterstykke, idet du holder din 
identitet adskilt og ikke knytter dig for kraftigt til din rolle. Husk på, at det hele blot er et spil, 
og at Herren har tildelt dig en rolle. Spil din rolle godt; der standser dine pligter. Han har 
udtænkt stykket, og Han nyder det.

Nr. 937
Udfør uselvisk tjeneste for at fjerne smerten i dit hjerte.

Nr. 938
Udfør uselvisk tjeneste med ydmyghed og ærbødighed; kun på denne måde kan du opnå 
renselse af bevidstheden, der er det største udbytte, du kan opnå gennem tjeneste.

Nr. 939
Udhold alt; gør ingenting.
Hør alt; sig ingenting.
Giv alt; tag ingenting.
Tjen alle; vær ingenting.
Bear everything; do nothing.
Hear everything; say nothing.
Give everything; take nothing.
Serve everyone; be nothing.

Nr. 940
Udvis mod! Tro på Herren, som er i dig. 
Han er din bedste ven og nærmeste slægtning.

Nr. 941
Udødelighed kan ikke vindes gennem rigdom; 
den kan udelukkende vindes gennem forsagelse.

Nr. 942
Undersøg dit sind, dine tanker; opsøg ikke personer der er plaget af skyldfølelse. Søg 
udelukkende renhed; tal ikke ondt om nogen. Ydmyg ingen; respekter alle for det gode, der er 
i dem. Andre menneskers sorg over din opførsel vil hjemsøge dig i din sidste stund.

Nr. 943 
Ungdommen er det stadie i livet, hvor den mindste drejning mod det forkerte vil medføre 
katastrofer.

Nr. 944   
Universet er et storslået universitet.

Nr. 945
Universet er fyldt med guddommelighed.

Nr. 946



Uselvisk tjeneste, der udføres over for børn, er den helligste.

Nr. 947
Uselvisk tjeneste er den bedste kur mod egoisme.

Nr. 948
Uselvisk tjeneste er en åndelig øvelse, ikke de riges og de velstilledes tidsfordriv.

Nr. 949
Uselvisk tjeneste er Gud. Hvorfor har Gud udstyret mennesket med en krop, et sind og et 
intellekt? Føl med sindet, planlæg med intellektet, og anvend kroppen til at tjene dem, der 
behøver hjælp.

Nr. 950
Uselvisk tjeneste fører dig nærmere Mig. Blomsten, der er i dit hjerte, får sin duft fra den 
tjeneste, du udfører, og således bliver den mere velkommen hos Mig.

Nr. 951
Uselvisk tjeneste udspringer fra kærlighed, og den spreder kærlighed i overflod.

Nr. 952
Uvidenhed fører enten til ydmyghed eller til stædighed. Sjældent blomstrer den til 
undersøgelse eller til oplysning, for den kan ikke erkende sig selv. Uvidenhed iklæder sig 
stolthed og fryder sig over småligt at bagtale andre.

Nr. 953
Uærbødighed over for jeres medmennesker er ensbetydende med uærbødighed over for Gud.

Nr. 954
Valget er dit, og du vælger tidspunktet. Jeg vil altid være her, ventende på dig.
The choice is yours and the timing is yours. I shall always be here, waiting for you. 

Nr. 955
Vand kan blandes med vand. Luft kan sammensluttes med luft. Ild kan smelte sammen med 
ild. Da Gud er formløs, må I, for at blive ét med Gud, også blive formløse. Hvad indebærer 
dette? Det betyder, at I må blive fri for tilknytningen til kroppen.

Nr. 956
Vanskeligheder er skabt for at øge længslen og for at frasortere de oprigtigt hengivne fra 
resten. 

Nr. 957
Ved at synge Guds navn kan begær blive formindsket, mens rimelige ønsker bliver opfyldt.

Nr. 958
Ved at udvikle gode tanker, kan du værge dig mod dårlige tanker.

Nr. 959
Ved at spise kød udvikler man voldelige tendenser og dyriske sygdomme.

Nr. 960
Ved ’Befrielsens port’ står der tre skildvagter, som kun vil give dig adgang, hvis de er tilfredse 
med dine ’legitimationspapirers’ gyldighed. 
Den ene skildvagt er tilfredshed, 
den anden er indre fred, 



og den tredje er selvransagelse.

Nr. 961
Ved hjælp af kærlighed kan du nærme dig Gud og opholde dig i Hans nærhed, for Gud er 
kærlighed, og når du lever i kærlighed, lever du i Gud.

Nr. 962
Ved hjælp af tålmodighed og udholdenhed vil det lykkes dig at nå målet.

Nr. 963
Venlig, blid tale er den ægte kærligheds udtryk.

Nr. 964
Verden er en labyrint, i hvilken mennesket er faret vild; han må finde en vej ud. Sindet er 
imidlertid ingen guide, for det er en vandrer uden mål.

Nr. 965
Verden er i sig selv en stor lærer, en stadig vejleder og inspiration. Det er årsagen til, at 
mennesket er omgivet og næret af verden. Hver fugl, hvert dyr, hvert træ, bjerg og stjerne og 
hver orm har noget at lære mennesket, hvis han blot har viljen til og tørsten efter at lære. 
Dette gør verden til et sandt universitet for mennesket.

Nr. 966
Verden synker dybere og dybere ned i uærbødighed og grusomhed. Regler for sømmelig 
adfærd bliver ignoreret og latterliggjort. Det materielle er genstand for større opmærksomhed 
end moral og åndelighed.

Nr. 967
Verden vil udelukkende blive i stand til at opnå fremgang og fred gennem mennesker, hvis 
hjerter er rene, og hvis sind er frigjort fra fordomme og lidenskab, begær og grådighed, vrede 
og misundelse.

Nr. 968
Via handlingerne i dette liv bestemmer mennesket sin næste fødsel, hvordan den vil blive, og 
hvor den vil finde sted. Endnu før han forlader denne verden, er det nye sted klart til ham, og 
forspillet til hans ankomst er allerede begyndt.

Nr. 969
Viden, der ikke praktiseres, er som mad, der ikke fordøjes.

Nr. 970
Viden uden handling er værdiløs – handling uden viden er tåbelig.

Nr. 971
Videnskab er studiet af skabelsen.
Åndelighed er studiet af skaberen.

Nr. 972
Videnskab er underlagt sindet – 
åndelighed er hinsides sindet.
Science is below the mind – 
Spirituality is beyond the mind.

Nr. 973
Videnskab uden religion er halt. 



Religion uden videnskab er blind.

Nr. 974
Virkelig forandring må nødvendigvis komme via menneskets daglige opførsel og adfærd.

Nr. 975
Virkelig fred i sindet kender ikke til medgang og modgang; 
fred kan ikke være delvis i modgang og fuldstændig i medgang
.
Nr. 976
Jeres nuværende forhold og omstændigheder er bestemt af tidligere livs handlinger. 

Nr. 977
Jeres stemninger, glæder og sorger kan sammenlignes med jeres slægtninge. De kommer, og 
de går.

Nr. 978
Jeres fysiske, mentale og åndelige energier bør aldrig spildes ved at se eller høre dårlige ting, 
eller ved at tale eller tænke ondt eller udføre onde handlinger. Den guddommelige vej består i 
ikke at se, høre, tale, tænke eller gøre noget dårligt. 

Nr. 979
Jeres gode opførsel er jeres sande rigdom.

Nr. 980
Vrede kan ødelægge selve livet.

Nr. 981
Vrede er frugten fra et pinefuldt sind.

Nr. 982
Vrede er egoets værste udstilling.

Nr. 983
Vrede sammenlignes normalt med ild, der ordret betyder: ’Ikke nok’. Den finder altid velbehag 
i mere og mere brændstof, der tjener til at mætte dens grænseløse sult.

Nr. 984
Vær enkel og oprigtig.

Nr. 985
Vær forvisset om, at Herren er kommet for at frelse verden fra katastrofe. Din pligt er at 
forholde dig rolig og bede for lykke og fremgang for alle. Du kan ikke være lykkelig, når resten 
af menneskeheden er ulykkelig.

Nr. 986
Vær god over for andre; undgå at forvolde skade. At være god er medicinen; at undgå at 
forvolde skade er den diæt, der nødvendigvis må følge med behandlingen. Det er kuren over 
for sygdommen at lide af glæde og sorg, ære og vanære, medgang og modgang og dualitetens 
stramme rem, der plager mennesket og berøver ham sindsligevægten.

Nr. 987



Vær god.
Se det gode.
Gør det gode. 
Det er vejen til Gud.

Nr. 988
Vær god, 
vær glad, 
vær modig, 
vær ærlig, 
vær mådeholden, 
vær tålmodig!

Nr. 989
Vær forberedt på at møde enhver forhindring på vejen med glæde.

Nr. 990
Vær herre – ikke slave.
Be a master - not a slave.

Nr. 991
Vær i verden, men lad ikke verden være i dig.
Be in the world, but do not let the world be in you.

Nr. 992
Vær kærlig, begynd at fornemme din indre stemme og følg den.

Nr. 993
Vær mådeholden med hensyn til tale, søvn og mad.

Nr. 994
Vær opsat på og ivrig efter at kende mere og mere til kunsten at leve et lykkeligt liv.

Nr. 995
Vær rede til at forsage alt, der er skadeligt.

Nr. 996
Vær ægte.
Gør det rigtige.
Det er din eneste pligt.
Be right.
Do right.
That is your only right.

Nr. 997
Vær retskaffen; undgå fordomme mod andre på grundlag af race, overbevisning, hudfarve, 
trosretning, status eller mangel på rigdom. Se ikke ned på nogen; se op til alle som værende 
ligeså guddommelige som du i virkeligheden er.

Nr. 998
Vær rig på en ophøjet karakter. Hvad er karakter helt præcis? Uafbrudt overholdelse af 
sandhed, forsagelse, ægte kærlighed og uselvisk tjeneste, disse er karakterens grundliggende 
bestanddele. Følg din samvittigheds befaling. Du vil aldrig gå forkert.

Nr. 999



Vær som en bi, der drikker blomsternes nektar.
Be like a bee drinking nectar of flowers.

Nr. 1000
Vær tilfreds med det, du har, og nægt at være bekymret over fraværet af det, du ikke har.

Nr. 1001
Vågn op, Mit barn.
Vågn op til visdommens frembrydning.
Vågn op til dine guddommelige pligter.
Vågn op til dine guddommelige rettigheder. 
Vågn op til din guddommelige virkelighed.

Nr. 1002
Vågn op, rejs dig og stop ikke, før målet er nået.

Nr. 1003
Ydmyghed, ærbødighed, medfølelse, overbærenhed, opofrelse og selvbeherskelse er de 
kvaliteter, der udgør den sande uddannelses udbytte.

Nr. 1004
Ægteskab er en øvelse i at kontrollere sanserne.

Nr. 1005
Ønsker du kærlighed, må du give kærlighed.

Nr. 1006
Ønsker vækker forventninger. Når disse forventninger, der er relaterede til sanserne, ikke 
opfyldes, bliver skuffelse forvandlet til vrede. Vreden fremkalder mental vildfarelse. Disse 
vildfarelser fører til hukommelsestab (af hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert). Dette 
’hukommelsestab’ bevirker, at intellektet ødelægges. Når intellektet er ødelagt, er alting 
mistet.  

Nr. 1007
Ønsket skal styrkes af viljen, og viljen af anstrengelserne.

Nr. 1008
Åndelig fremgang er lig med rigtig levevis, god opførsel og moralsk adfærd.
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	Du skal yde uselvisk tjeneste ud fra en spontan indre tilskyndelse med et hjerte fyldt af kærlighed.
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	Dyd er styrke.
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	Døm ikke andre, for når du dømmer andre, bliver du selv fordømt.
	Dårlige tanker vil føre til slette handlinger og sørgelige resultater.
	Efterhånden som de verdslige tanker formindskes, forøges tankerne om Gud.
	Elsk alle; elsk alle ganske som du elsker dig selv.
	Elsk alle, tilbed alle og tjen alle.
	Elsk alle – tjen alle.
	Elsk alle væsener; det er nok.
	Elsk Gud, elsk alle.
	Elsk nogle, men had ikke resten.
	Elsk uden nogen forventning om at få noget igen.
	En doven person er fuldstændig uden værdi for verden.
	En dydig karakter er lampen, der oplyser vejen til fred og glæde.
	En ren tanke fra et rent hjerte er bedre end et mantra.
	Enhed er styrke.
	Enhed i følelse er kærlighed.
	Enhver kan selv, på baggrund af sine resultater, opdage sin tros dybde. 
	Enhver oplevelse, der stammer fra en af sanserne, påvirker ens helbred.

	Erfaring er den bedste lærer.  
	Et medfølende hjerte er Guds tempel.
	Et menneskes velbefindende afhænger af graden af hans tilfredshed.
	Et moralsk liv er den bedste opskrift på et liv i glæde. 
	Et rent hjerte er et Guds tempel.
	Et samfund uden menneskelige værdier vil ophøre med at være menneskeligt.
	Et sundt sind sikrer et sundt legeme; 
	et sundt legeme sikrer et sundt sind.
	Ethvert land er blot et værelse i Guds bolig.
	Ethvert levende væsen modtager ved fødslen en billet til døden og påbegynder sin rejse.
	Ethvert menneske bærer sin skæbne i sine egne hænder.
	Ethvert menneske er Guds legemliggørelse.

	Et virkeligt lærd menneske er én, der ser forskellige væsener som værende det  samme.
	Nr. 287
	Fald ikke dybere og dybere i ulykke ved at give efter for fristelser.
	Folk, der lider af jalousi, tiltrækker andre med tilsvarende dårlige egenskaber.
	For dig er der ikke noget så virkeligt og ægte som dine egne erfaringer.
	For en inder betyder ordet religion ’direkte oplevelse’ og intet andet.
	For meget mad resulterer i, at sindet sløves.
	Formindsk begær, drop egoet, fordriv vrede, og sindet vil blive din slave i stedet for din herre.
	Formindsk ønskerne, og du formindsker bekymringerne.
	Giv slip; bind ikke og bliv ikke bundet.
	Forsøg at opføre dig på en sådan måde, at du ikke skader andre.
	Fortiden er fortid – helt forbi.
	Forældre må irettesætte sig selv, før de prøver at irettesætte deres børn.
	Fred er hjemstedet for al lykke og al glæde.
	Fred er kærlighedens honning i livets bedårende blomst.
	Fred er sindets grundliggende kvalitet.
	Fred har ikke-tilknytning som sin grundliggende kvalitet.
	Fred opnås udelukkende, når de dårlige følelser er tilintetgjort.
	Fred vindes udelukkende gennem kontrol over sanserne.
	Fremelsk følelsen af fællesskab.
	Frygt opstår, når I mister troen.
	Fyld verden med kærlighed.
	Før eller siden vil de ord, du har sagt, vende tilbage til dig.
	Gennem kærlighed kan du blive forenet med kærlighedens ocean.
	Gennem uselvisk tjeneste erkender du, at alle væsener er bølger på det guddommeliges hav.
	Glem aldrig Gud.
	Glem den skade, andre har forvoldt dig; 
	glem det gode, du har gjort mod andre.
	Glæde er et kort interval mellem to sorger.
	O – Andre derefter.
	Gode tanker har en evne til at rense, rengøre og nære dyders og kærlighedens rødder.
	Godt selskab er vigtigt, det hjælper med at udvikle gode egenskaber.
	Grådighed er det afskyelige onde, der trækker mennesket ned.
	Grådighed giver udelukkende sorg; tilfredshed er bedst.
	Gud er hverken langt fra dig eller adskilt fra dig.
	Gud er i dig, rundt om dig, bag dig, over dig, ved siden af dig.
	Gud er lige så ivrig efter at frelse dig, som du er ivrig efter at blive frelst.
	Gud er skjult bag bjergkæder af begær, vrede, jalousi og selviskhed.
	Gud er støtten; du er den, der støttes.
	Gud er tilstede overalt.
	Gud er uden sidestykke.
	Gud elsker alle sine børn lige højt.
	Nr. 364
	Gud fornægter ingen; det er udelukkende dig, der fornægter Gud.
	Gud har skænket mennesket kroppen for, at det kan udføre gode handlinger.
	Guds kraft og magt er umålelig og ubegrænset.
	Guds tilstedeværelse opleves i stilhed.
	Gør dig fri af din egoisme! Jag den bort!
	Gør din pligt!
	Gør dit liv til en rose, der stille taler duftens sprog.   
	Had spirer; misundelse dukker frem. 
	Kærlighed spirer; fred lægger sig som dug.
	Han er tilfreds, fordi han ved, at alt tilhører Gud, og at han ikke selv ejer noget.
	Sundhed er velstand.
	Hele menneskeheden tilhører én religion – menneskets religion.
	Hengivenhed er ikke en uniform, der bæres på bestemte dage for derefter at blive lagt til side.
	Hengivenhed er kærlighedens genspejling.
	Herren elsker det indre, ikke det ydre.
	Herren er én, men Han er blevet til de mange.
	Herren er uendelig og umålelig.
	Herren er årsagen, og universet er virkningen.
	Herren giver og tager det, der passer Ham, når det passer Ham.
	Herrens navn er en tordenkile, der vil pulverisere bjerge af synd . 
	Herrens nåde er som havet, umådeligt og grænseløst.
	Hjertet er Guds bolig.
	Hjælp altid – skad aldrig.
	Husk, at man ikke skal hade det ’onde’. 
	Man skal gøre sig fri af det og undgå det.
	Husk, når kærlighed er installeret i hjertet, vil jalousi, had og usandhed ikke finde plads der.
	Hvad der end sker, skal man ikke lyve.
	Hvad der indtages gennem sanserne, er dele af den ’føde’, der opbygger individet.
	Hvad der ofres til Gud, er helt fri for alle fejl og ufuldkommenheder.
	Hvis du beder om fortjeneste, må du også være forberedt på at acceptere tab.
	Hvis du beskytter retskaffenhed, vil den beskytte dig.
	Hvis du ikke har nogen fred med dig selv, hvordan kan du så sikre fred i verden?
	Hvis du ofrer alt til Gud, så vil Han altid beskytte dig.
	Hvis du på nogen måde kan, skal du yde uselvisk tjeneste til andre.
	Hvis du udvikler kærlighed, behøver du ikke udvikle noget som helst andet.
	Hvis du ærer din moder, vil universets moder beskytte dig mod fortræd.
	Hvis du ønsker at fordrive mørket, så er du nødt til at tænde lyset.
	Hvis du ønsker Gud, så ønsk Ham af hele dit hjerte.
	Hvor der er en længsel efter ro i sindet, vil Jeg haste af sted for at skænke denne ro. 
	Hvor der er kærlighed, der er Gud.
	Hvor der er kærlighed, er der ingen vrede.
	Hvor egoisme og jalousi har til huse, vil hadet automatisk slutte sig til.
	Hvor megen glæde ville I ikke opleve, hvis blot I oplevede enhed!
	Hvorfor frygte, når Jeg er her?
	Hvorfor gøre verden mere trist ved din jammer og dine historier om din egen elendighed?
	Hænder, der hjælper, er helligere end læber, der beder.
	Hænderne i samfundet – hovedet i skoven.
	I alles hjerter er der en kærlighedens kilde og en sandhedens klippe.
	I beder om tusinde verdslige ting, men sjældent beder I om Mig.
	I bør glæde jer over andres lykke.
	I er alle medlemmer af den samme familie, bundet sammen af kærlighedens religion.
	I er alle medlemmer af den samme familie, bundet sammen af kærlighedens religion.
	I er kommet til verden for at høste frugterne af jeres egne handlinger.
	I iklæder jer disse menneskekroppe for at kunne nyde frugterne af jeres tidligere handlinger.
	I skal bede til Herren om styrke til at overvinde de vaner, som fristede jer, da I var uvidende.
	I skal have medfølelse med alle og have kærlighed til alle.
	Illusionens fe overvælder dig med hendes charme og med hendes falske og forgyldte pile.
	Indre tilfredshed er vigtigere end ydre velstand.
	Ingen gode gerninger går til spilde.
	Ingen kan drømme om Swami (Sai Baba), medmindre Swami selv ønsker det.
	Ingen kan gøre sig fortjent til virkelig status uden ydmyghed. 
	Intet vil skade den, der retter sin opmærksomhed mod Mig.
	Jeg bringer glædestårer i dine øjne, og Jeg fjerner sorgens tårer.
	Jo færre ønsker, des større lykke.
	Jo mere du dømmer, des mindre elsker du.
	Jo mere intensitet, des større resultater.
	Kald ikke jer selv for syndens børn, det vil være den største synd af alle.
	Kalven følger koen.
	Kan du beherske sindet, kan du beherske alt.
	Kendetegnet for en person, der har fået en ’uddannelse’, er vedkommendes gode væremåde.
	Kroppen, sindet og intellektet er blot redskaber eller agenter.
	Kun den, der er tilfreds, er et højt udviklet menneske.
	Kærlighed er en anden betegnelse for Gud.
	Kærlighed er en uophørlig strøm af guddommelig stråleglans.
	Kærlighed er Gud, 
	Gud er kærlighed.
	Kærlighed er ikke ord – kærlighed er handling.
	Kærlighed er lyset, der leder mennesket gennem vildnisset.
	Lyksalighed er Min føde.
	Mit liv er Mit budskab.
	Kærlighed er opløsningsmidlet til det hårdeste hjerte.
	Kærlighed er styrke. 
	Alene kærlighed udrydder stolthed.
	Kærlighed ernærer sig ved at give og tilgive -
	selviskhed ernærer sig ved at tage og glemme. 
	Kærlighed helbreder smålighed, had og sorg.
	Kærlighed kan skænke fred, glæde og visdom; 
	så udvikl kærlighed, udtryk kærlighed.
	Kærlighed kender ikke til frygt, derfor behøver kærlighed ikke at støtte sig til usandhed.
	Kærlighed løsner bånd.
	Kærlighed skal udtrykke sig selv gennem uselvisk tjeneste.
	Kærlighed søger ingen belønning; 
	kærlighed er sin egen belønning.
	Kærlighed til landet er fundamentet, hvorpå du kan bygge kærlighed til verdenssamfundet.
	Kærlighed, tålmodighed og medfølelse er de dyder, der giver hjertet skønhed.
	Kærlighed udtrykkes udelukkende ved at give.
	Kærlighed vil ikke acceptere noget selvisk formål eller nogen selvisk indstilling.
	Kærligheden ser alle som én guddommelig familie.
	Kærlighedens duft og oprigtighedens sødme skal helliggøre enhver af den uselviske tjenestes handlinger.
	Kærlighedens princip er selve det guddommeliges princip.
	Lad altid tungen få dig til at tænke på Gud.
	Lad dine ønsker, vilje og anstrengelser være rettet mod dit eget bedste.
	Lad dit kendetegn være dit smilende ansigt.
	Lad sindet, der er fyldt med uro, blive fyldt med fred.
	Legemer kommer og går, men Gud består.
	Legemet er Guds tempel.
	Lev et ideelt liv, 
	altid tilfreds, 
	altid munter, 
	altid glad.
	Lige så tæt du er på Gud, lige så tæt er Gud på dig.
	Livet er: At elske, at lytte, at opløfte, at lære og at leve.
	Livet er bilen, dit hjerte er nøglen, Gud er chaufføren.
	Livet er en rejse fra jeg til vi.
	Livet er en gåde – løs den.
	Livet er kærlighed – del den.
	Livet er prædikanten.
	Livet kan lignes ved en strøm, hvori mennesker bringes sammen for atter at gå hver til sit.
	Livet + ønsker = mennesket.
	Livet – ønsker = Gud.
	Livets A, B, C – Vær altid forsigtig/omsorgsfuld.
	Livets fuldbyrdelse består i at vinde Guds nåde.
	Luk dine øjne for andres fejl – men hold dem åbne for at opdage dine egne.
	Lyksalighed er forening med Gud.
	Lyksaligheden du giver, kærligheden du deler; 
	alene disse vil blive dine varige besiddelser.
	Længslen efter Gud vil forvandle den enkeltes tanker, ord og handlinger.
	Lær at tjene, ikke at herske.
	Lærere skal være kærlighedens og sandhedens eksempler.
	Læs ikke sløvende eller ophidsende materiale; 
	se ikke film, der udmatter eller ophidser sindet.
	Mad skal ikke være for salt, for varm, for bitter, for sød, for sur.
	Man kan ikke tale om, at Gud kommer ned eller stiger op, da Han er overalt.
	Man skal vælge sine ord med omhu.
	Meditation er det indre menneskes bestilling.
	Menneskeheden kan udelukkende finde lykke i enhed, ikke i forskellighed.
	Menneskelivets fuldbyrdelse består i den uselviske tjeneste, man yder uden tanke på at få noget igen.
	Mennesker bør skelne mellem det, der er godt, og det, der er dårligt.
	Mennesker med et ædelt sind tiltrækkes kun af dem, der selv har et ædelt sind.
	Mennesket bliver transformeret, når sindet er transformeret.
	Mennesket bør ikke bare bruge sit liv til verdslige fornøjelser.
	Mennesket er en gnist af det guddommelige.
	Mennesket er født for at dele og tjene – 
	ikke for at rage til sig og forvolde sorg.
	Mennesket er grundliggende kærlighed, fred, glæde og sandhed.
	     3.  Den åndelige – den han virkelig er, som er Gud.
	mennesket er skabt af glæde.
	Mennesket har ofret sin indre guddommelighed på sansernes alter.
	Mennesket må vedkende sin gæld til samfundet og sin pligt over for samfundet.
	Min fødselsdag er den dag, hvor det guddommelige blomstrer i dit hjerte.
	Mine foredrag er ikke lekture, det er medicin! 
	Mit liv er Mit budskab.
	Moderskab er Guds mest værdifulde gave.
	Morgendagens lærere er de studerende af i dag.
	Måden, man lever på, er vigtigere end levestandarden.
	Målet med viden er kærlighed.
	Narkotiske stoffer er vildledende, svækkende og farlige, og de får ødelæggende konsekvenser.
	Nutiden er fortidens afgrøde, men den er også frøet for fremtiden.
	Når du føler, du ikke kan gøre noget godt, så afstå i det mindste fra at gøre noget ondt.
	Når du ikke elsker mennesker, vil dit hjerte ikke elske Gud.
	Når du siger sandheden, så gør det blidt og kærligt.
	Når hjertet er fuldt af kærlighed, så vil din tale være blid og kærlig.
	Når magneten (Gud) ikke tiltrækker nålen (mennesket), ligger fejlen i det snavs, der dækker nålen.
	Når man har gode tanker, så vil man også have gode følelser i sit hjerte.
	Når man lever i indre fred, kommer alt andet helt af sig selv.
	Når mennesket fødes, udstøder det et jammerligt skrig; 
	det bør dø med et lykkeligt smil.
	Når som helst din tro møder Min kærlighed, vil der ske en helbredelse.
	Når I ikke retter jeres opmærksomhed mod Gud, er I ikke i stand til at se Ham.
	Når I lever og praktiserer Jesus’ lære, er I sande kristne.
	Opdag dine egne fejl.
	Opofrelse er et aspekt af karakteren. 
	Der findes ingen større glæde end opofrelse.
	Opofrelse er sødere end nydelse.
	Ord blottet for erfaring, det er sygdommen, der plager verden i dag.
	Overbærenhed, medfølelse og ubestikkelige dyder er et lykkeligt livs tre grundpiller.
	Pas på dine handlinger.
	Pligt er Gud; arbejde er tilbedelse.
	Pligt er Gud – gør din pligt.
	Praktiser en lille del af det, du taler om.
	Prøv altid at fremelske følelser, der er fyldt med glæde.
	Ren boglig viden er fuldstændig værdiløs.

	Ren smiger er ringe tilbedelse.
	Respekter alle mennesker uanset deres status.
	Rigdom har ingen værdi, hvis den ikke ledsages af godgørenhed.
	Rigtig handling skal bruse fra hjertet som kærlighedens og fredens kølige energigivende vand.
	Religion udgør tre fjerdedele af karakteren.
	Ros nærer egoismens bål.
	Sai Baba betyder: Guddommelige moder og fader.
	Sandhed er Gud.
	Sandhed er nektar – usandhed er gift.
	Sandhed er skønhed – skønhed er guddommelig.
	Sandhed kender ingen frygt; usandhed skælver for enhver skygge.
	Sanser, der ikke er under kontrol, forårsager store ulykker.
	Se bort fra det, du ser, og koncentrer dig om den, der ser.
	Gør intet ondt, gør det gode.
	Se Gud i alle skabninger.
	Selvdisciplin er det grundlæggende fundament for et vellykket liv.
	Selvdisciplin er kendetegnet på en intelligent livsførelse.
	Selve den glæde, der er afledt af uselvisk tjeneste, indvirker på kroppen og holder sygdom væk.
	Sig ikke sandheden på en ukærlig måde, og lyv ikke med søde ord.
	Sig kun det, der vil bringe lykke og glæde.
	Sindet burde ikke have lov til at flakke, som det selv foretrækker.
	Sindet er centrum i tilværelsens hjul.
	Sindet er sansernes herre.
	Sindet er årsag til både trældom og frigørelse.
	Sindet har ansvaret for alle dine handlinger.
	Sindet har brug for fred, på samme måde som kroppen har brug for hvile.
	Sindet ser adskillelse; kærlighed ser enhed.
	Sindet springer fra et begær til et andet og vikler jer ind i sit net.
	Sjælen er ikke intellektets genstand, den er selve intellektets kilde og oprindelse.
	Skønt legemet er dødeligt, er du udødelig.
	Smerte og glæde er som sol og skygge, de hører sammen.
	Smil selv og få andre til at smile.
	Som handlingen, således resultatet.
	Sorg og glæde er uadskillelige ledsagere.
	Spild ikke et eneste øjeblik med driveri eller slap levevis.
	Spildt tid er spildt liv.
	Spis, når du er sulten – ikke før eller efter.
	Stilhed er den åndeligt søgendes tale.
	Stol på dig selv, og din tvivl vil forsvinde.
	Stolthed er en af de værste synder på det åndelige område.
	Stræb efter at leve i fred – ikke i overflod.
	Styrk jeres tro!
	Sygdom fremkaldes oftere af sindets fejlernæring end af kroppens.
	Sæt en stopper for den vanvittige strøm af tanker, planer og intriger.
	Søg altid de vises selskab, de godes selskab.
	Søg ikke efter vanddråber, hvis det er floden, du ønsker at lære at kende.
	Søg lejlighedsvis tilflugt i dit eget sinds dyb, i stilhed og i ensomhed.
	Så en tanke, høst en handling.
	Så længe mennesket identificerer sig med kroppen, vil uvidenheden eksistere.
	Tag nederlag og sejr roligt.
	Tal ikke ondt om andre; se kun det gode i dem.
	Tal ikke ringeagtende om nogen religion eller fremhæv en enkelt religion.
	Tal venligt og blidt; så vil alle kunne lide dig.
	Tankerne er årsagen til menneskets succes såvel som til dets fiasko.
	Tilbedelse er ikke en uniform, man kan tage af og på på bestemte tider af dagen.
	Tilbeder man Gud, medens man samtidig skader andre, kan man ikke kaldes en hengiven.
	Tilbeder I Gud samtidig med, at I skader jeres medmennesker, så kan I aldrig nå jeres mål.
	Tilegn alle dine tanker, ord og handlinger til Gud.
	Tilfredshed er den vigtigste kilde til fryd og glæde og den allermest værdifulde egenskab.
	Tillad ikke dig selv at blive opstemt af succes og bedrøvet af fejltagelser.
	Tjen mennesket, indtil du ser Gud i alle mennesker.
	Tro bærer lønnen i sig selv; den vil åbenbare sandheden.  
	Tro kan udelukkende vokse frem i jer, hvis I udvikler en dyb længsel efter Gud.
	Tro på dig selv. Hvis du ikke tror på bølgen, hvordan kan du så tro på havet?
	Tro på, at Gud er baseret på sand direkte oplevelse.
	Tro på, at mennesket er forbundet med tro på Gud;
	tro på, at Gud frembringer tro på mennesket.
	Træet er indeholdt i frøet og frøet i træet; for frøet og træet er et og det samme.
	Tænk altid godt om andre.
	Tænk ikke over døden; den er blot en begivenhed i livet; 
	tænk på Gud, der er alle livs Herre.
	Tænke, skelne og handle – alle tre udgør de grundliggende menneskelige kendetegn.
	Tørst ikke efter andres anerkendelse og respekt; 
	tørst hellere efter at vinde Guds nåde.
	Tålmodighed er al den styrke, du behøver.
	Uddannelse bør opbygge karakteren.

	Uddannelse er for livet, ikke for slet og ret at opretholde livet.
	Uddannelse skal fremme fred, sikkerhed og lyksalighed.
	Uddannelse skal fremme selvtillid; modet til at stole på ens egen styrke.
	Uddannelse skal ikke alene informere, men også transformere.    
	Uddannelse uden skelneevne og viden uden dømmekraft er værdiløs.
	Uddannelse uden visdom og visdom uden ydmyghed er som avner uden korn.
	Udelukkende i kærligheden finder du den fuldkomne lykke.
	Uden fred kan der ikke være lykke.
	Uden Guds vilje kan end ikke et enkelt græsstrå dirre i brisen.
	Uden sorger vil der aldrig være nogen glæde.
	Udfør uselvisk tjeneste for at fjerne smerten i dit hjerte.
	Universet er et storslået universitet.
	Universet er fyldt med guddommelighed.
	Uselvisk tjeneste, der udføres over for børn, er den helligste.
	Uselvisk tjeneste er den bedste kur mod egoisme.
	Uselvisk tjeneste er en åndelig øvelse, ikke de riges og de velstilledes tidsfordriv.
	Uselvisk tjeneste udspringer fra kærlighed, og den spreder kærlighed i overflod.
	Uærbødighed over for jeres medmennesker er ensbetydende med uærbødighed over for Gud.
	Vanskeligheder er skabt for at øge længslen og for at frasortere de oprigtigt hengivne fra resten. 
	Ved at synge Guds navn kan begær blive formindsket, mens rimelige ønsker bliver opfyldt.
	Ved at udvikle gode tanker, kan du værge dig mod dårlige tanker.
	Ved at spise kød udvikler man voldelige tendenser og dyriske sygdomme.
	Ved hjælp af tålmodighed og udholdenhed vil det lykkes dig at nå målet.
	Venlig, blid tale er den ægte kærligheds udtryk.
	Viden, der ikke praktiseres, er som mad, der ikke fordøjes.

	Åndelighed er studiet af skaberen.
	Virkelig forandring må nødvendigvis komme via menneskets daglige opførsel og adfærd.
	Jeres nuværende forhold og omstændigheder er bestemt af tidligere livs handlinger. 
	Jeres gode opførsel er jeres sande rigdom.
	Vrede kan ødelægge selve livet.
	Vrede er frugten fra et pinefuldt sind.
	Vrede er egoets værste udstilling.
	Vær enkel og oprigtig.
	Vær god.
	Se det gode.
	Gør det gode. 
	Det er vejen til Gud.
	Vær god, 
	vær glad, 
	vær modig, 
	vær ærlig, 
	vær mådeholden, 
	vær tålmodig!
	Vær forberedt på at møde enhver forhindring på vejen med glæde.
	Vær herre – ikke slave.

	Vær i verden, men lad ikke verden være i dig.
	Vær kærlig, begynd at fornemme din indre stemme og følg den.
	Vær mådeholden med hensyn til tale, søvn og mad.
	Vær opsat på og ivrig efter at kende mere og mere til kunsten at leve et lykkeligt liv.
	Vær rede til at forsage alt, der er skadeligt.
	Gør det rigtige.
	Vær som en bi, der drikker blomsternes nektar.
	Vær tilfreds med det, du har, og nægt at være bekymret over fraværet af det, du ikke har.
	Vågn op, rejs dig og stop ikke, før målet er nået.
	Ægteskab er en øvelse i at kontrollere sanserne.
	Ønsker du kærlighed, må du give kærlighed.
	Ønsket skal styrkes af viljen, og viljen af anstrengelserne.
	Åndelig fremgang er lig med rigtig levevis, god opførsel og moralsk adfærd.


