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Ordliste : De danske ord der er understreget i teksten, er at finde i ordlisten. Disse  
  danske ord er oversættelser af sanskrit-ord, som også nævnes i ordlisten. Dette
  giver læseren mulighed for selv at undersøge sanskrit-ordenes dybere
  betydning.

                             Forstå enhedens princip
         

                          af

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Hele skabelsen er opstået fra sathya.
Hele skabelsen smelter sammen i sathya.
Eksisterer der et sted i universet, hvor sathya 
ikke er til stede?
Forstå denne rene og ubesmittede sandhed.

(Digt på telugu som Sai Baba sang).

Alle mennesker ønsker fred og lykke. Ingen ønsker sorger og vanskeligheder. I sin tale fortalte
Popat, at alle er Guds legemliggørelser. Gud er én. Der eksisterer ikke nogen anden eksistens. 
Når I tænker, at der findes en anden eksistens, så er det usandt. Derfor eksisterer der ikke 
noget, som kan kaldes en anden eksistens.

Lige fra små myrer, moskitoer samt fugle og til mægtige elefanter er alle eksistenser Guds 
manifestationer. Selv træerne, bakkerne og bjergene er manifestationer af Gud. Når det er 
tilfældet, hvordan kan der så være en anden eksistens? En anden eksistens findes kun i jeres 
fantasi; den er en illusion (Maya). Den er noget, I selv skaber. Tænk blot over, hvor jeres krop
er kommet fra. I siger, at den kommer fra jeres forældre. Nej, nej. I kommer ikke fra jeres 
forældre. I kommer fra jer selv. Der findes ikke nogen anden eksistens. Hvor skulle en anden 
eksistens befinde sig? 

Men i dag tror folk på forskellighed og ikke på enhed. Hvad betyder enhed? Det er ikke 
kombinationen af noget forskelligt, det er erkendelsen af enhed. Når I har spejle omkring jer, 
så ser I jer selv i mange skikkelser. De er alle jeres forskellige former. Men det er ikke 
sandheden. Det jeg der stiller spørgsmålet, og det jeg der giver svaret, er begge en og det 
samme. Alle er én. Gud antager menneskelig skikkelse. Den samme person forekommer i 
mange skikkelser. Det er en fejltagelse at opfatte disse skikkelser som værende forskellige fra 
hinanden.
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Når Jeg taler ind i mikrofonen, så lytter I til Min stemme. Taleren er kun én, men den samme 
stemme høres af mange ører. Jeg er den eneste eksistens i alle væsener, sandhed er én; de 
viise udtrykker den på forskellige måder.
Der er kun én Sol på himlen. Men vi ser dens refleksion i mange floder, vandreservoir og 
krukker. Solen er kun én. Men hvor der er vand, der ser I dens refleksion. Hæld vand op i en 
tallerken, og selv i det vand vil I kunne se Solens genspejling. Betyder det, at Solen er at finde
i vandet? Nej, nej. Det er kun Solens genspejling. På samme måde er Atma (Den 
Guddommelige Gnist) udelukkende én. Sindet, intellektet, underbevidstheden og jeg-
bevidstheden er som forskellige krukker. Derfor gælder, at Det Guddommelige kun er én.

Alt er Gud. Hvis I tror noget andet, så er det blot en illusion (Maya). Når Solen skinner oven 
over jer, så kan I se dens spejlbillede, hvor der er vand. Selv der hvor vandet er beskidt, kan I
se dens spejlbillede. Men når vandet er fuldstændig fyldt med snavs, så kan I naturligvis ikke 
se dens spejlbillede. Det samme gælder, hvis jeres hjerte er rent og klart, så kan I se Guds 
direkte manifestation i det. Men jeres hjerte er urent. Når I omhyggeligt renser jeres hjerte, så
vil I kunne se Gud klart og tydeligt.

Gud er iboende alle. Han er til stede i alle lige fra en nyfødt baby til en voksen og til en 
gammel person. En lille baby vokser op og bliver i sidste ende gammel. Babyen, den voksne 
kvinde og den ældre kvinde er den samme person. På grund af den måde folk tænker på, ser 
de mange forskellige former.

Men Gud har ikke forskellige former. I virkeligheden har Han ingen form. Men Han har 
imidlertid mange navne. Skønt Han har mange navne, passer de alle til de mange refleksioner 
af den samme Guddom. I kan se Solens refleksion i strømmende såvel som i stillestående 
vand. I det strømmende vand fremkommer refleksionen i bølgernes krusninger, men i det 
rolige vand er refleksionen også rolig. På grund af jeres vildfarelse, udvikler jeres sind 
tilknytning til verden. Alt i denne verden er blot en projektion af illusionen (Maya).

Hiranyakasipu spurgte sin søn, Prahlada: ”Hvor er Gud? Du chanter altid Narayana, Narayana. 
Hvem er Narayana?” Prahlada svarede: ”Mennesket selv er Narayana. Uanset hvor du vender 
blikket, ser du udelukkende Narayana. Han er i mig, Han er i dig, Han er i alle andre.” 
Hiranyakasipu spurgte nu: ”Er Han her i denne sølje?” ”Selvfølgelig er Han i den”, svarede 
Prahlada. Hiranyakasipu tog en stridskølle og bankede den mod søjlen. Straks så han Herren 
Vishnu’s manifestation. Derfor gælder, at uanset hvor I vender blikket, der er Gud. Men folk 
som Hiranyakasipu tror ikke på Gud.

Skønt der er fuldkommen enhed i skabelsen, så ser I den som værende forskellig. I siger: 
”Han er min fader, hun er min moder, hun er min storesøster, hun er min lillesøster.” I 
udvikler slægtskaber på grundlag af former. Hvor kommer disse slægtskaber fra? Intet kan 
eksistere uden enhedens princip.

Her er et eksempel. En hund kommer ind i et lokale, hvor der overalt er spejle. Hunden ser 
mange hunde i spejlene. Den bliver bange, da den ser alle disse hunde i værelset. Den 
betragter dem som livsfarlige. For at undslippe situationen springer den op ad et af spejlene. 
Den tror selvfølgelig, at dens eget spejlbillede er en anden hund. Da den sprang, så den, at 
hunden i spejlet også sprang på den. I processen knustes spejlene. Nu kunne den se, at der 
ikke var andre hunde i lokalet, og den skyndte sig ud. Den var virkelig lettet over, at den 
havde været i stand til at frelse sig selv fra så mange hunde. Men hvor var alle de hunde? Den 
så sit eget spejlbillede i de mange spejle.

Det samme er i dag tilfældet med folk. Hvis I ser alle andre former som jeres eget spejlbillede i
verdens spejl, så vil I have forstået enhedens princip. Så der eksisterer ikke sådanne adskilte 
eksistenser som fader, moder, broder og søster. Men I udvikler verdslige slægtskaber på grund
af jeres vildfarelse og siger: ”Hun er min søster, han er min broder, han er min fader, hun er 
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min moder.” Dette er kun fysiske slægtskaber, og ikke slægtskaber der er baseret på jeres 
Guddommelige Virkelighed. Prøv at forstå, at den samme Atma er til stede i alle. Men I 
udvikler verdslige slægtskaber, idet I glemmer princippet om Atma.

I siger: ”Hun er min kone”, men før ægteskabet var I begge adskilt fra hinanden. Det er først 
efter brylluppet, at I siger: ”Min kone, min kone.” Hvordan har I udviklet dette slægtskab 
mellem mand og hustru? Det skyldes udelukkende jeres illusion (Maya). Det er på grundlag af 
denne illusion, at I begår mange fejl og hengiver jer til mange uønskede aktiviteter.

Uanset hvor I vender blikket, der er Gud, og Gud er én. Folk siger: ”Han er Rama, Han er 
Krishna, Han er Siva, Han er Vishnu.” Men hvad betyder det? Betyder det, at Vishnu, Siva, 
Rama og Krishna er adskilte eksistenser? Det er forskellige navne for den samme Gud. Gud 
viser Sig for jer i en bestemt skikkelse, der er baseret på jeres fantasi. Når I kontemplerer på 
Krishna’s form, som den er blevet portrætteret af kunstmalere som Ravi Varma, så vil Gud 
manifestere Sig for jer i skikkelse af Krishna. På tilsvarende måde vil Gud vise Sig for jer i 
skikkelse af Rama. Men Gud er hverken Rama eller Krishna. Både Rama og Krishna er 
udelukkende jer selv. Rama og Krishna’s skikkelser er intet andet end jeres egne refleksioner. 
Når I siger: ”Jeg ønsker Rama”, vil Gud manifestere Sig for jer i Rama’s skikkelse. Tilsvarende 
når I siger: ”Jeg ønsker Krishna”, så viser Han Sig i Krishna’s skikkelse. Alle disse former er 
intet andet end jeres egne refleksioner.

Både sorg og glæde er at finde i verden. Når I er i vanskeligheder, siger I: ”Ak! Hvorfor 
udsætter Gud mig for disse vanskeligheder? Hvad er det for en synd, jeg har begået?” Når I på
den anden side har tjent mange penge og er lykkelige, så siger I: ”Det er min gode skæbne.” 
Ingen af delene er jeres gode eller dårlige skæbne. Når I har positive tanker, så vil I opnå 
gode resultater. Hvis I på den anden side har negative tanker, så vil I opleve dårlige 
resultater. Godt og dårligt kommer ikke til jer udefra.

Alt er Gud. Når folk ser en skorpion, bliver de bange for, at den skal stikke dem. Men i 
virkeligheden befinder Gud sig også i denne skorpion. Der findes ingen eksistens, i hvilken Gud
ikke er iboende. Men I må nødvendigvis komme af med jeres illusion.

Folk har for mange ønsker. For mange ønsker er årsagen til denne illusion. Derfor bør folk 
formindske deres ønsker. Hvordan kan I gøre det?

Alle ønsker er noget, der skabes i sindet, der fungerer på en vilkårlig måde. Alene sindet er 
årsag til menneskets trældom eller befrielse. I bør bestræbe jer på at følge vejen mod 
befrielse. Så vil der ikke være nogen plads til illusion.

Men folk er fulde af ønsker, og sindet er årsagen til alle disse ønsker. Derfor skal I først og 
fremmest kontrollere sindet. Hvis I gør det, så vil I ikke have så meget som et eneste ønske. 
Derfor siger man: ’Mindre bagage, mere velbefindende, gør rejsen til en fornøjelse’. Gud vil 
kun være tilfreds med jer, når I formindsker jeres ønskers bagage. Flere ønsker bliver en stor 
byrde i jeres liv. Med mindre bagage vil I blive lykkeligere.

Når man ikke er gift, tænker man: ”Uanset hvad der sker, så skal jeg nok klare mig. Det 
bekymrer mig ikke, om jeg så skal sulte engang imellem.” Men når man bliver gift og får børn,
så bliver man bebyrdet med mange bekymringer. Hvor er ens kone og børn kommet fra? De er
kommet fra den samme Kilde, som I er kommet fra. I tænker, at en person er jeres kone, fordi
I har udviklet hengivenhed over for hende. Kan I kalde enhver kvinde for jeres kone? Nej, nej. 
Hvis I gør det, så vil I få klø. Sådan kan I ikke tale. Slægtskabet mellem hustru og ægtemand 
er kun et krop til krop slægtskab. Dette fysiske slægtskab er årsagen til mange vanskeligheder
og problemer.
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En person med penge kaldes en rig mand. Men den samme person vil blive kaldt for en tigger, 
hvis han mister sine penge. Når I er rige, så bliver I regnet for noget. Når I er fattige, så bliver
I behandlet som en tigger. Derfor er den samme person både en, der regnes for noget og en 
tigger.

Hvis I udvikler sindsligevægt, så vil alting blive godt for jer. Selv hvis nogen slår jer, så bør I 
tænke: ”Den person der slår mig, er ingen anden end Gud. Gud slår mig, fordi der er en fejl 
ved mig. Denne krop har begået en fejl. Derfor må jeg straffes.”

Alt hvad I gør, vil vende tilbage til jer som reaktion, refleksion og genlyd. Alt hvad I oplever, er
resultatet af jeres egne handlinger. Det er ikke noget, I modtager fra Gud. Bortset fra 
lyksalighed, så giver Gud ikke noget til mennesket. Når I nu har oplevet lyksaligheden, så lad 
være med at kritisere Ham, der har skænket jer den. Både lyksalighed og sorg er refleksioner 
af jeres egne handlinger. Når Gud elsker jer, betyder det, at Gud elsker Sig Selv.

Gud har ingen kvaliteter. Gud har ikke dårlige kvaliteter såsom vrede, had, jalousi og hykleri. 
Og I har heller ikke fået disse dårlige kvaliteter af Gud. De er alle noget, I selv har frembragt. 
Derfor skal I komme af med jeres vildfarelse. Hvis I udvikler unødvendige bekymringer og 
tænker: Jeg har ikke det ene, jeg har ikke det andet, så vil I narre jer selv. Formindsk jeres 
ønsker. Så vil I ikke være nødt til at bære så meget bagage. Først da vil I blive lykkelige.

Hvis I virkelig elsker Gud, så skal I altid kontemplere på Ham. Hvis I holder af Rama, så skal I 
kontemplere på Rama. Tilsvarende skal I kontemplere på Krishna, hvis Han er jeres foretrukne
Guddom. Men I skal altid huske på, at Rama og Krishna ikke befinder Sig uden for jer. Rama 
er i jeres hjerte; Krishna er i jeres hjerte. Uanset hvilken form I anser som værende Rama, så 
skal I kontemplere på denne form med lukkede øjne. Så vil I helt sikkert kunne visualisere 
denne form. I den sidste ende vil I forstå følgende: ”Det er på grund af min vildfarelse, at jeg 
betragter Rama og Krishna som værende adskilt fra mig selv. Faktisk er det sådan, at jeg er 
Rama, jeg er Krishna.”

Når I kontemplerer på Rama, så ser I denne form som en refleksion af jeres tanker. 
Tilsvarende når I tænker på Krishna, så ser I Krishna’s form. Det er på grund af jeres 
vildfarelse, at I tænker, at Rama og Krishna er forskellig fra jer selv. Hvem har set Rama? 
Hvem har set Krishna? Kunstnere som Ravi Varma malede Rama og Krishna’s billede på 
grundlag af beskrivelserne i de hellige skrifter. De er blot billeder, de åbenbarer ikke 
sandheden.

Alle kan anvende et hvilket som helst navn, de måtte vælge, når de skal henvende sig til Gud. 
Det kan være Rama, Krishna, Govinda og så videre. Og de kan kontemplere på et bestemt 
navn og en bestemt form. Det er der ikke noget forkert i. Jeg beder jer ikke om at opgive 
denne praksis. Men I bør have en fast overbevisning om, at: ”Jeg er Gud. Min Atma er Gud.” 
Atma har ingen form. Den har blot et navn. Atma skinner i alle som Solen. Den kan kun ses i 
et hjerte, der er rent. Hvis jeres hjerte er urent, så kan I ikke se Den.

Gennem tiderne er der kommet mange Avatarer for at udbrede denne sandhed. 
Guddommelige inkarnationer kommer ikke for Deres Egen skyld, men for at lære alle om 
sathya. Følg deres lære og forstå princippet om Atma. 

Vedanta erklærer, at Atma er den eneste Virkelighed. Bølger dannes af vandene. Når der ikke 
er noget vand, kan der ikke være bølger. På samme måde kan der ikke være nogen form uden
Atma. I bør kontemplere på Atma og fremsige mantraet OM namo Narayana, OM namo 
Narayana, OM namo Narayana. Hvis I er ude af stand til at fremsige hele mantraet, så er det 
nok, hvis I fremsiger OM, fordi alt er indeholdt i OM. Ordet OM betyder pranava. 
Upanishad’erne beskriver denne lyd som Atma.
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Taitiriya Upanishad beskæftiger sig udførligt med Atma’s Princip. Ramayana’en (Historien om 
Rama), Bhagavatha’en og Mahabharatha’en åbenbarer den samme sandhed gennem deres 
beretninger om Avatarerne. Alt findes i jer. Intet er uden for jer. Hele skabelsen er ét. Slip af 
med jeres vildfarelse, og prøv at forstå sandheden bag navne og former.

Navn og form er uadskillelige. I chanter: ”Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram……” Navnet Sai Ram er 
et navn, Jeg har fået. Jeg blev ikke født med dette navn. Tilsvarende fik Rama og Krishna 
deres navne af deres forældre. De blev ikke født med disse navne. Kom Rama til verden og 
sagde: ”Jeg er Rama?” Nej, nej. Han var Dasaratha’s søn, og Han fik navnet Rama.

Hvad betyder ordet Dasaratha? Det betyder stridsvognen, der symboliserer det menneskelige 
legeme med dets ti sanser. I skal have kontrol over jeres sanser. Når I har fuldstændig kontrol
over jeres sanser, så er der ikke behov for noget andet. I vil endda glemme jer selv. I vil 
endda glemme jeres fysiske legeme.

Det er sindet, der kontrollerer kroppen og sanserne. Kroppen og sanserne er midlertidige. Selv
sindet er genstand for tilintetgørelse. I siger: ”Sind, sind, sind.” Hvor er sindet? Hvad er 
sindets form? Det har ingen form. Sindet er i sig selv en illusion. Undersøg disse udsagn 
nærmere, og I vil erkende, at Gud er én. Det er den eneste sandhed. Alt andet er en illusion. I 
biografen ser I mange scener på lærredet. I ser Sita blive gift med Rama, Ravana der bortfører
Sita, Rama der fører krig mod Ravana, og I ser, at mange af Rama’s venner deltager i krigen. 
Men alt dette er blot billeder. Det sker ikke i virkeligheden.

Der findes slet ikke mange mennesker. Alle er én. Når I følger sathya, vil dharma (’rigtig 
handling’) opstå fra den. Når sandhed og dharma går sammen, så vil santhi (freden) 
manifestere sig. Hvor der er fred, er der lyksalighed. Lyset frembringes, når de positive og 
negative ladninger mødes. 

Prema (kærlighed) opstår af fred. En person der ikke har fred, kan ikke føle kærlighed. Når 
kærligheden manifestere sig i jer, så vil I opfatte alle som værende jer selv. 

All are one; be alike to everyone. 

Bestræb jer på at erkende og forstå denne sandhed.

Når vinden blæser, så blæser de tørre blade af træerne, men ikke de grønne blade. De 
forbliver på grenene. Jeres menneskelighed bør ikke være som et tørt blad, der blæses væk af 
vinden. Alt er et Guddommeligt mysterium.

Historien om Herren Rama er forbløffende.
I alle de tre verdener renser den menneskenes liv.
Den er som seglet, der hugger den verdslige trældoms 
slyngplante over.
Den er som en god ven, der hjælper dig i nødens stund.
Den er som et tilflugtssted for vismændene og seerne, 
der udfører askese i skoven.

(Digt på telugu som Sai Baba sang).

Tillad ikke jeres sind at blive som en hund, der lader sig narre af sit eget spejlbillede. Hunden 
bliver narret til at tro, at dens spejlbilleder i de mange spejle er flere andre hunde. Der er ikke 
mange hunde. I opfatter måske en hund som en hund, men Gud er også i den. Selv en hund 
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kan ikke leve uden vibrationer. Hvad er denne vibration for noget? Det er livets vibration. Det 
er på grund af dette livsprincip, at hunde æder og bevæger sig omkring.

Lad være med at iagttage forskelle som: ”Han er en fremmed, han er en rig person, han er en 
tigger.” Alle er én. Se enheden i alle. Først da vil I opnå at have en rolig og sand hengivenhed.
Ellers vil I hele tiden opleve op- og nedture. Jeres hengivenhed vil vakle fra det ene øjeblik til 
det andet.

Mange mennesker opfatter sig selv som hengivne. Så længe de tror på Gud, forbliver deres 
hengivenhed rolig og fast. Når deres hengivenhed vakler, så vakler deres sind også. En sand 
tro vakler ikke under nogen omstændigheder. Uanset hvad der sker, så bør jeres hengivenhed 
ikke vakle, og det selv om I bliver revet i stykker. En sådan hengivenhed er en rolig, fast, 
urokkelig og ikke tilsmudset hengivenhed. I skal udvikle en sådan fast og uselvisk 
hengivenhed.

Det er også Jesus lære. Gud er én. I er nødt til at hugge jeres individuelle ego midt over for at 
nå Ham. Det er det, korset symboliserer. (†).  

Opgiv aldrig jeres tro. Hold fast i den. Så vil I helt bestemt komme til at forstå jeres sande 
identitet. Mennesket fødes for at tilvejebringe menneskelighed og ikke for at ødelægge den. I 
skal udvikle menneskelige kvaliteter som sathya, dharma, santhi, prema og ahimsa (ikke-
vold). Når sathya forbindes med dharma, så fødes santhi og prema. Det er kærlighed, der 
forener alle. Vil I dræbe jeres søn I et anfald af vrede? Nej, nej. I vil skælde ham ud, men I vil 
ikke skade ham fysisk. Ligeledes gælder, at når I har kærlighed, så vil I behandle alle som 
jeres egne. I skal behandle alle kvinder som jeres mødre og søstre.

Overbærenhed er den sande skønhed i Bharatha’s (Indiens) hellige land.
Af alle ritualerne er overholdelse af sandhed den største bodshandling.
Den lifligste følelse i dette land er følelsen af kærlighed til ens moder.

(Digt på telugu som Sai Baba sang).

I skal fremelske sådanne hellige følelser over for alle kvinder. Først når I gifter jer med en 
kvinde, vil I kalde hende for jeres hustru. Ellers er alle kvinder som jeres mødre og søstre. 
Tilsvarende er alle mænd som jeres brødre. Gud er én. Han er den eneste maskuline eksistens.
Udover Ham findes der ingen anden maskulin eksistens.

Engang ankom gopi’erne til Krishna’s hus for at møde Ham. Da de forsøgte at gå ind i huset, 
forhindrede en vagtmand dem i at gøre det. Han forklarede, at kvinder ikke havde adgang til 
huset. Gopi’erne spurgte ham: ”Hvordan kan det så være, at du er her?” Han svarede: ”Jeg er 
en mand.” Gopi’erne sagde: ”Du kan ikke kalde dig selv for en mand, blot fordi du er iført en 
mands klædedragt. De fem elementer og de fem livsenergier er de samme i dig og i os. Man 
kan kun se forskel på os, fordi du har mandetøj på, og vi har kvindetøj på. Den samme 
Guddommelighed er til stede i dig og i os. I virkeligheden er det alene Krishna, der er en 
mand. Alle andre er kvinder.”

I dag er denne lighed og enhed uddød i denne verden. På grund af mangel på enhed, er I ude 
af stand til at se Det Guddommelige. Som en konsekvens af dette findes der mere og mere 
had i verden. På grund af mangel på kærlighed er verden i dag præget af forskelle og 
stridigheder. I dag har mennesket endda glemt sin menneskelighed.

Først og fremmest skal I forstå, at I grundlæggende er Guddommelige. Når I siger: ”Jeg er et 
menneske, Han er Gud”, så iagttager I dualisme. Når der er to eksistenser, vil der også 
komme en tredje, og det er sindet. Det vil føre til jeres totale ødelæggelse.
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En ægtemand bør behandles som en ægtemand, og en hustru bør behandles som en hustru. 
De bør begge udføre deres pligter. På engelsk refererer ordet ’pligt’ til et bestemt arbejde. Et 
menneskes pligt er ikke blot at udføre et arbejde. Pligt består i at udføre uselvisk arbejde.

En selvisk person er værre end en fisk. ’Fish is better than selfish’ (det er bedre at være en 
fisk end at være selvisk). Derfor skal I aldrig give plads for selviskhed. I kan udelukkende 
realisere Selvet, når I opgive selviskhed. Når I bliver slaver af jeres sanser, så vil I altid 
forblive selviske. Derfor skal I opgive jeres selviskhed. Hjælp alle.

Som Jeg fortalte på Rama’s fødselsdag, så er Gud én. Der er en tilsyneladende forskellighed i 
verden. I virkeligheden er mennesket Gud. I skal udvikle tro på denne sandhed. Tillad ikke 
jeres tro at vakle så meget som en smule. Når I mister jeres tro, mister I Gud. Uanset hvad I 
kommer ud for, så må I aldrig blive selviske. Når I opfører jer uselvisk, så vil I komme til at 
erkende og forstå jeres egen Guddommelighed. Så vil I ikke længere lide af den vildfarelse, at 
Rama, Krishna, Easwara (Siva) og Vishnu er forskellige.

Navne som Rama og Krishna er navne, der er blevet tildelt. Faktisk er alle navne nogle, vi har 
fået. Alle stammer fra Gud. Gud er én, ikke to. Fra i dag af skal I afskaffe enhver følelse af 
forskellighed. Når I elsker Gud, så skal I tilbede og følge Ham. Det er livets vigtigste mål; det 
er livets sande formål.

Oversat af www.saibabapaadansk.dk
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Ordliste

Ahimsa
Ikke-vold. Ahimsa er en af de fem menneskelige værdier, som Sai Baba’s ofte taler om. 
Ahimsa indebærer, at man ikke forvolder skade i hverken tanke, ord eller handling. Det er 
således en meget omfattende menneskelig værdi. I ’Summer Showers in Brindavan 1978’ siger
Sai Baba: ”Almindeligvis tror vi, at ahimsa betyder ikke at forvolde skade på noget levende 
væsen. Men ahimsa er ikke blot dette. Selv det ikke at se noget dårligt, ikke at høre noget 
dårligt eller ikke at sige noget dårligt, er også ahimsa.”

Alene sindet er årsag til menneskets trældom eller befrielse.
- Manah eva manushyanam karanam bandhamokshayo.

Askese
- thapas
Sanskrit-ordet thapas betyder ’varme’ og refererer til asketiske øvelser såsom dyb meditation, 
motiveret selvdisciplin, bestræbelser på at opnå selvrealisation, at leve i ensomhed, at stå på 
et ben eller på hovedet i meget lang tid, at leve en eremit-tilværelse, at leve som asket, faste 
og iagttage stilhed. Det at udøve thapas medfører ofte en eller anden form for lidelse, det 
være sig fysisk eller psykisk. Formålet er at opnå en eller anden form for indsigt eller at opnå 
forening med Gud.

Som nævnt betyder ordet thapas ’varme’; den slags varme der brænder synd og forvandler al 
karma til aske. Forskellen mellem almindelige åndelige øvelser (sadhana) og asketiske øvelser 
(thapas) er, at de sidstnævnte øvelser generelt er strengere eller vanskeligere at udføre.

Atma
Atma er faktisk det samme som Gud; Atma er af Gud. Hele skabelsen består af de fem 
elementer: Jord, ild, vand, luft og æter. De fem elementer er overlejret på Atma, og det 
gælder for alt, hvad der indgår i skabelsen: Dig, din nabo, din næste, alle dyr, planter og 
mineraler. Det er Atma, der aktiverer alt. Det er Atma, der får øjnene til at se, ørerne til at 
høre, huden til at føle, hjertet til at slå, hjernen til at fungere og så videre. 

Uden Atma intet åndedrag, intet liv. Sai Baba sammenligner ofte Det Guddommelige, Atma, 
med den strøm, der løber gennem ledninger. Strømmen aktiverer elpærer med forskellig watt, 
faner i loftet, TV, computere, microovne, industrimaskiner og så videre. Det samme er 
tilfældet med Atma, blot er de medier, som Den strømmer gennem, meget forskellige. Forestil 
dig, at en sten lyser med 1 watt, en blomst med 20 watt, et træ med 25 watt, en myre med 30
watt, en hund med 60 watt, en given person med 120 watt, en anden person med 200 watt, 
en vismand som Vasishta med 500 watt og en Guddommelig Inkarnation som Rama, Krishna 
eller Sai Baba med det maksimale, nemlig 1000 watt. Det vigtige her er ikke watt-tallet, men 
erkendelsen af, at det er den samme strøm, der gennemstrømmer alt og alle.  

Atma er altså i alt. Så når du er god og ordentlig over for en ting eller et væsen, så er du god 
og ordentlig over for Gud. Det er denne tanke, der blandt andet ligger til grund for hinduerne 
og buddisternes filosofi om ahimsa. Det skal også nævnes, at Gud eller Atma kaldes jeg; Han 
er det jeg, vi alle taler om, og som vi alle indeholder. Jeg er søvnig, jeg er fuld af liv, jeg har 
taget en eksamen og så videre. Hvem er dette jeg? Svaret er: ”Gud.”

Gud, i skikkelse af Atma, er altså allestedsnærværende. Vi ånder Gud ind, vi ånder Gud ud, 
når vi giver en 100-kroneseddel til en hjemløs, så giver Guds gave Guds gave til Guds gave! 
Når hinduer har templer, hvor de tilbeder for eksempel rotter eller slanger, der for dem er de 
værst tænkelige dyr, så er det for at respektere og ære Guds allestedsnærværelse.
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Avatar 
Avatar-begrebet er ret kompliceret. Jeg kan kun anbefale at studere det nøjere. Her vil jeg helt
overordnet nævne, at en Avatar er en inkarnation af Gud. Ordet Avatar betyder ’nedstigning’. 
Princippet om en Avatar passer fint med begrebet ’Saguna’, der betyder ’Gud med kvaliteter’; 
altså Gud i en fysisk skikkelse.

Ifølge nogle af de hellige skrifter kan en Avatar godt være en Avatar af forskellige Guddomme 
som for eksempel Durga og Ganesha. Når Sai Baba taler om Avatarer, er det imidlertid næsten
altid om Avatarer, der går under betegnelsen Poornaavatar.

Poornaavatar:
’Poorna’ betyder fuldstændig eller komplet. En Poornaavatar er altså den højeste form for 
Avatar. En Poornaavatar er herre over, har kontrol over, alle 16 kalas (aspekter), nemlig:
- de fem elementer      : Jord, ild, vand, luft og æter.
- de fem videnssanser      : Høre-, føle-, syns-, smags- og lugtesansen.
- de fem handlingssanser      : Hænderne, fødderne, tungen, forplantningssystemet og

       fordøjelsessystemet.
- det 16. aspekt er, at Han er almægtig, alvidende og allestedsnærværende.

Befrielse
- moksha
Den endelige befrielse eller frigørelse fra cyklussen af fødsel og død. Foreningen med 
Brahman. I bogen Summer Showers in Brindavan 2000, kapitel 8, afsnit 13, siger Sai Baba 
imidlertid: ”Folk har mærkelige ideer om moksha. De forestiller sig, at den er forbundet med at
komme i Himlen og leve for evigt der. Det er ikke betydningen af moksha. Moksha betyder at 
opnå en uselvisk kærlighed, der er konstant, usvækket og fuldkommen. Det er denne tilstand, 
man skal forsøge at opnå. Det er først, når denne tilstand nås, at man i sandhed er befriet. I 
befrielsens navn afprøver åndeligt søgende alle mulige former for åndelige veje. I bedste fald 
kan alle den slags oplevelser skænke midlertidig tilfredsstillelse. Alene prema’s vej kan i 
sandhed få jer derhen og skænke varig lyksalighed.” Og endvidere i afsnit 14: ”Befrielse for 
tilknytninger og ønsker er sand moksha.”

Bhagavatha
Det åndelige værk, Bhagavatha, har fokus på Atma tillige med historien om Herren Krishna og 
Hans hengivne.    

Bharatha
I bogen ’Summer Showers in Brindavan 1974 bind 2’ fortæller Sai Baba om dette ords utallige 
betydninger. Ordet Bharatha forekommer 180 gange i bogen og ofte i forbindelse med, at der 
forklares om et specielt aspekt af dette begreb.

Sai Baba betoner, at selv om historikere er nået frem til, at ordets oprindelse er at finde 
mange forskellige steder, så har ordet Bharatha sin oprindelse i Veda’erne. 

Normalt anvendes ordet til at referere til et land. Sai Baba anvender ofte, men ikke altid, ordet
Bharatha, når Han taler om Indien. Bha-ratha betyder det land, hvis befolkning har tilknytning 
(rathi) til Gud (Bha-ga-van). Der er tale om et land, der eksisterede længe før vor tidsregning, 
og landet var betydelig større end det nuværende Indien.

Selv om dette på sin vis er korrekt, så fremhæver Sai Baba, at navnet Bharatha omfatter alle 
verdens lande.
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Ovennævnte bog indeholder forklaringer af ordet Bharatha’s betydninger, som man vil have 
vanskeligt ved at få fra andre kilder. Først efter at have læst bogen vil man få en fornemmelse 
af ordets mangfoldige betydninger.

Dasaratha
Herren Rama’s fader. Han var Ayodhya’s konge, og hans navn betyder ’ti stridsvognes helt’. 
Han fik dette navn, eftersom hans stridsvogn kunne køre i ti retninger på samme tid. I talen 
fra 14. juli 1966 siger Sai Baba imidlertid: ”Dasaratha betyder ’han der er herre over sine ti 
sanser’.”

De fem elementer
- panchabhutas 
De fem elementer er: Jord, ild, vand, luft og æter. Disse fem elementer danner hele skabelsen.

De fem livsenergier
- panchapranas 
Der findes fem prana’er; livsenergier. Livsenergien fremkommer i åndedrættets skikkelse. 
’Livsåndedrættet’ aktiverer hovedet, ’luftstrømmen der gennemstrømmer hele nervesystemet’ 
aktiverer den højre side, ’den opadgående luftstrøm’ aktiverer den venstre side, 
’fordøjelsesenergien’ aktiverer den midterste del og ’den nedadgående luftstrøm’ aktiverer den 
nederste del af kroppen. Livsenergien bevæger sig fra hjertet gennem ansigtets nerver, næsen
og så videre og når hovedet. Herfra aktiverer den forskellige nerver, der strømmer gennem 
kroppen under forskellige navne og adskilte funktioner. Den livsenergi der virker rundt om 
navlen, kaldes f.eks. ’fordøjelsesluften’.

Dharma
Sai Baba siger, at der ikke eksisterer et ord eller et begreb, der kan forklare ordet dharma. 
Dharma er det, der understøtter og opretholder hele universet. Dharma er den pligt, som 
alting er eller burde være underlagt. Det er ildens pligt at fortære, varme, lyse, nedbyde og så 
videre. Det er græssets pligt at omdanne kuldioxid til ilt, være føde, se smukt ud og så videre. 
Det er menneskets overordnede pligt at søge forening med Gud. Alt efter deres rolle i livet, har
forskellige mennesker forskellige pligter livet igennem. Menneskets dharma varierer alt efter 
mange forskellige forhold. Der kan for eksempel nævnes alder, køn, ægtestand, erhverv og 
position i samfundet. Det er for eksempel tydeligt, at en elev, en lærer og en rektor på en 
skole har forskellig dharma, for så vidt angår skolearbejdet.  

Dualisme
- dwaitha
Dhwaitha er filosofien om dualisme; adskillelsen mellem Gud og det skabte univers. I Sin tale 
fra den 22. april 1967 siger Sai Baba: ”Filosofien om dualisme eller det dualistiske synspunkt 
erklærer, at den individualiserede Sjæl er den individualiserede Sjæl, og at Gud er Gud, og at 
de to aldrig vil blive ét.”

Easwara; Herren Easwara
Easwara er et navn for Guden Siva, der er Nedbryderen i den hinduistiske Guddommelige 
Treenighed. Navnet anvendes også for Herren; Gud; Det højeste Væsen. Ordet betyder: ’Den 
der er udstyret med alle former for rigdom’.

Gopi’erne
Gopi’erne var kvinder, som boede i landsbyen Gokula. Denne landsby lå i det område, der hed 
Brindavan. Krishna voksede op i Gokula. Han var 5 år og en måned, da Han forlod Gokula og 
dermed gopi’erne. Gopi’erne var for det meste voksne kvinder, der som regel var gift. Sai 
Baba fremhæver igen og igen gopi’ernes hengivenhed over for Krishna; en hengivenhed der 
ikke finder sin lige. Utallige er Hans beretninger om gopi’erne og Krishna. Sai Baba fortæller, 
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at gopi’erne havde været vismænd i tidligere liv, og dengang Rama levede, var de blandt de 
aber, der hjalp med at befri Sita.

Govinda
Navn for Herren Krishna. Én som passer og beskytter køer. Som dreng vogtede Krishna køerne
på Brindavan’s marker, og som Herren passer Han alle Sjæle. Gopala var Krishnas kælenavn, 
da Han var helt lille. Gopala betyder: ’Ham der beskytter, vejleder, nærer og plejer alle 
levende væsener’.

Gud antager menneskelig skikkelse.
- Daivam manusha rupena. 

Hiranyakasipu
En dæmonisk person der forbød, at Herren Vishnu's navn blev nævnt. Han var Prahlada's 
ondsindede fader. Prahlada var en fremragende Gud-hengiven. Hiranyakasipu blev dræbt af 
menneske-løven Narashimha, der var Vishnu Avatar. Sai Baba fortæller, at Hiranyakasipu er 
den største videnskabsmand, der nogen sinde har levet.

Illusion
- Maya
Maya betyder illusion. Begrebet illusion angiver i daglig tale noget, der forekommer at være 
noget andet, end det egentlig er. I åndelig forstand er Maya lig med alt, hvad der kan sanses i 
skabelsen, altså i universet, på Jorden og i naturen. 

Da Gud bestemte Sig for at påbegynde skabelsen, opstod Maya. Maya er så at sige Guds 
redskab. Skabelsen består fysisk set af de fem elementer: Jord, ild, vand, luft og æter og intet 
andet. Der er ikke sådan noget som et sjette element. Gud er iboende disse fem elementer, 
som det der kaldes Atma. Det er Gud, der aktiverer alt i skabelsen. Det betyder, at alt hvad vi 
ser, er sammensætninger af elementerne, der er overlejret på Atma. Det gælder fra den 
mindste amøbe til de største himmellegemer, og ikke mindst os selv og vores medmennesker. 
Så hvis vi på nogen måde skader noget eller nogen i skabelsen, skader vi rent faktisk Gud.

Det er begrundelsen for erklæringen om, at Gud er allestedsnærværende. Om man erkender 
Hans eksistens eller ej, er Gud altså til stede overalt. 

Når man siger, at skabelsen er en illusion, så betyder det, at alt i skabelsen er en blanding af 
Virkelighed og uvirkelighed. Ser vi en stol, så er det selvfølgelig en stol. Men stolen er mere 
end en stol, i virkeligheden er Gud indeholdt i den! Det lyder måske vanvittigt, men Gud er 
som tidligere nævnt inden i hvert eneste element, altså inden i hvert eneste atom. Rent faktisk
er der intet i skabelsen, hvor Gud ikke er til stede, men alt fremstår som Maya’s mangfoldige 
former.    

Maya sammenlignes ofte med et slør, der er lagt over Virkeligheden, Gud. Den åndeligt 
søgende skal flå dette slør itu eller på anden måde fjerne det, så vil Gud åbenbare Sig i al Sin 
stråleglans. Skabelsen, naturen, er Guds klædedragt!

Jeg er den eneste eksistens i alle væsener.
- Ekoham sarva bhutanam. 

Kodaikanal
Kodaikanal er en bjergby i delstaten Tamil Nadu. Den ligger højt, og derfor er temperaturen 
om sommeren behagelig. Det engelske styre oprettede her en by i bjergene for deres officerer.
Sai Baba etablerede en ashram her, som Han ofte benyttede i højsommeren, så Hans hengivne
ikke blev udsat for den meget varme tid.
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Krishna; Herren Krishna
Vishnu Avataren i Dwapara-tidsalderen, tidsalderen forud for den nuværende Kali-tidsalder. 
Krishna betyder: ’Evnen og kraften til at tiltrække og betage’. Krishna blev født den 20. juli 
3.227 f.Kr. tidligt om morgenen klokken 03.00. Året 3.102 f.Kr. ved midnatstid den 20. februar
opgav Krishna Sit dødelige legeme. Han formodes da at have levet i 125 år. 

I Sine taler og bøger fortæller Sai Baba meget om Herren Krishna. Specielt om Hans lære som 
den fremgår af Bhagavad Gita; Krishna’s samtale med Arjuna forud for slaget på Kurukshetra. 
Men Sai Baba fortæller også om hele Herren Krishna’s liv fra fødsel til Han forlod Sit fysiske 
legeme. Krishna’s lære er altomfattende, så det er faktisk umuligt at fortælle noget om den i 
denne ordliste.  

Lyksalighed
- ananda
Den højeste lyksalighed; uendelig glæde.

Mahabharatha 
Mahabharatha er et ældgammelt heltedigt i poetisk form, der er skrevet af Vyasa; værket 
beskriver konflikten mellem Pandava-brødrene og deres fætre, de 100 Kaurava-brødre. Den 
indeholder bl.a. Bhagavad Gita, Krishna's metafysiske lære til Arjuna.

Mantra
Et mantra er mystiske og kraftfulde ord og stavelser, der reciteres for at opnå åndelig 
højnelse. Mantra er et ord for det, der frelser, når sindet dvæler ved det. Et mantra er et 
redskab for tanken, og kan bestå af et enkelt ord, en sætning eller et vers. For mange 
mantraer gælder, at de bliver gentaget igen og igen. Det mest markante eksempel på dette er 
mantraet, som fremsiges 21.600 gange om dagen i forbindelse med ind- og udånding, nemlig 
Soham. Når vi ånder ind, siger vi ’so’, og når vi ånder ud, siger vi ’ham’, og det betyder: Jeg er
Det; Jeg er Gud. Der findes utallige mantraer, og blandt de kendteste er OM, Gayathri og 
Shivoham.

Narayana
Narayana er et andet navn for Herren Vishnu, men anvendes ofte som en betegnelse for Gud. 
Se i øvrigt under Vishnu.

OM; AUM
- Pranava
OM eller AUM kaldes også pranava, der er urlyden. Denne urlyd kaldes også for den 
oprindelige lyd. I Biblen står der: ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet 
var Gud.” Dette Ord er OM, en lyd, en vibration, hvorfra alt skabt senere blev til. Det kan også 
nævnes, at hinduerne begynder deres mantraer med OM for at påkalde sig den Guddom, 
mantraet henvender sig til. 

I Summer Showers in Brindavan 2000 forklarer Sai Baba følgende om AUM: ”Lad os først se på
æter, der udelukkende har lyd som sin kvalitet. Skønt utallige variationer af lyde er mulige, er 
den grundlæggende lyd den oprindelige lyd AUM. Denne lyd, OMKARA, er det, I i virkeligheden
skal koncentrere jer om. Der er tre bogstaver her – A (skabelse), U (opretholdelse) og M 
(nedbrydning), der sammen smelter sammen til AUM. Mennesket er en legemliggørelse af de 
tre symboler, der indgår i AUM. Den oprindelige lyd, OMKARA, er selve æters form, og 
mennesket skal være i resonans med den.”

OM namo Narayana
Som med alle store udsagn er der flere fortolkninger. Dette gælder derfor også for mantraet 
’OM namo Narayana’. Jeg kan kun anbefale læserne at undersøge disse fortolkninger nøjere. Et
eksempel på en sådan fortolkning er:
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1. OM: OM kaldes også pranava, der er urlyden. Denne urlyd kaldes også for den oprindelige 
lyd. I Biblen står der: ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.” 
Dette Ord er OM. Det allerførste i skabelsen var derfor Guds Ord, en lyd, en vibration, hvorfra 
alt skabt senere blev til. Det kan også nævnes, at hinduerne begynder deres mantraer med 
OM for at påkalde sig den Guddom, mantraet henvender sig til. 

2. Namo: Det egentlige ord er ’nama’, der forvandles til ’namo’, når det chantes. En af dette 
ords betydninger er ’na’ = ikke og ’ma’ = mit. Det skal tolkes, som at intet i denne verden er 
mit. Selv den individualiserede Sjæl er enten en refleksion af Paramatma (Gud), eller den er 
for evigt underordnet Paramatma.

3. Narayana (Gud; Herren Vishnu): Hvis intet er mit, hvem tilhører det så? Det tilhører Herren 
Narayana. 

Så ifølge denne fortolkning beder vi til Gud om, at: ’Intet er mit. Du er den højeste Leder, så 
derfor beder jeg Dig være så god at beskytte og vejlede mig’.

Prahlada
Prahlada var dæmon-kongen Hiranyakasipu’s hellige søn. Prahlada var en berømt hengiven af 
Herren Narayana. Han er mest kendt for sin adfærd som barn. Han var meget hengiven over 
for Narayana, og hans fader hadede Narayana. Det førte blandt andet til, at Hiranyakasipu 
ønskede sin søn død. Da dette mislykkedes, kom det til en afgørende verbal diskussion, der 
endte med, at Avataren Narasimha kom ud fra en søjle og dræbte Hiranyakasipu. Prahlada var
blot 5 år, da han markerede sin åndelige storhed. 

I Sin tale fra den 23. november 1983 siger Sai Baba: ”Selve navnet Prahlada er gennem-
trængt af ananda (lyksalighed). ’Hladha’ betyder lyksalighed, og forstavelsen ’pra’ tilkende-
giver, at lyksaligheden er fuldkommen. Prahlada betyder ’fuldkommen lyksalighed’ – ’en 
person der er opfyldt af lyksalighed’. Hvordan kunne Prahlada opnå denne tilstand? Han opgav 
tilknytning til sit navn og form og tyede til Atma som den eneste Virkelighed, og identificerede 
denne Virkelighed med Narayana.” Sai Baba fremhæver igen og igen Prahlada som værende 
en forbilledlig hengiven. 

Pranava
Se under OM.

Prema
Guddommelig Kærlighed. Prema er en af Baba’s fem menneskelige værdier. Når Baba taler om
prema, så er det ikke den almindelige verdslige og fysiske kærlighed. Prema dækker forhold 
som uselvisk kærlighed, Guddommelig Kærlighed, kærlighed mellem Gud og Hans hengivne. Af
almindelig kærlighed er det nærmeste, man kommer på prema, moderens kærlighed til sit 
barn. 

I Sin tale den 25. februar 1964 siger Sai Baba blandt andet følgende om prema: Hengivenhed 
over for Gud er prema (Guddommelig kærlighed), der ikke er tilsmudset af det mindste 
anstrøg af begær efter de fordele, der udspringer af den eller efter frugterne af de 
konsekvenser, der opstår som følge af denne prema. Prema er en kærlighed, der ikke har 
nogen speciel årsag til sin manifestering. Der er tale om Sjælens kærlighed til Oversjælen; 
flodens kærlighed til havet; slyngplantens kærlighed til træet; stjernes kærlighed til himlen; 
kildens kærlighed til den klippeskrænt, som den strømmer ned ad. Den er liflig i dårlige såvel 
som i gode tider. Den er ikke som salt og peber, som I krydrer jeres mad med. Den er selve 
brødet og smørret, selve Den Grundlæggende Substans. Den er ikke som pickles, der kun 
pirrer smagsløgene og hjælper jer, så I kan spise lidt mere. Prema er en uforanderlig indstilling
til livet; en ønskværdig tilbøjelighed i sindet til at forholde sig roligt i sorg såvel som i glæde. 
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For Den Guddommelige Lyksalighed opstår gennem viden om Selvet; den hengivne er det 
sande vidne.

Rama; Herren Rama
Avatar i Threta-tidsalderen. Helten i Ramayana'en (Historien om Rama); dræbte den onde 
Ravana for at befri Sin gemalinde, Sita, der var blevet kidnappet. Rama betyder 'den der 
behager’ eller ’den der tiltrækker’. 

I bogen Summer Showers in Brindavan 2000 siger Sai Baba: ”Det hellige navn Rama har al 
den kraft og styrke, der skal til for at føre os fra mørket til lyset. Ordet Rama er dannet af tre 
stavelser: ’Ra’, aa’ og ’ma’. Af disse tilkendegiver ’ra’ ildens princip. ’Aa’ repræsenterer Månen,
og ’ma’ repræsenterer Solen. Ilden princip, ’ra’ tilintetgør alt ondt og al synd. Måne-princippet 
’aa’ stilner lidenskaberne og bringer fred. Sol-princippet ’ma’ skænker stråleglans, når det 
onde tilintetgøres, og der hersker fred. Således indeholder navnet Rama i kortfattethed al 
visdom. Det har kraften til at tilintetgøre det onde, at bringe fred og skænke stråleglans. Dette
er den indre betydning af det navn, som vismanden Vasishta gav kong Dasaratha’s førstefødte 
søn. Ildens princip har således en dyb betydning.”

Ramayana
Historien om Rama. Dette skrift er en fantastisk beretning om Herren Rama’s liv. Livet skildres
fra fødsel til død, og skriftet regnes for at være et af Indiens betydeligste skrifter. Vismanden 
Valmiki er forfatter til dette skrift.

Ravana
Ravana var dæmonernes herre og konge af Lanka. Det var ham, der bortførte Sita, Rama’s 
gemalinde, og således spiller han en hovedrolle i Ramayana’en (Historien om Rama). Ravana 
skildres som havende 10 hoveder. Disse symboliserer, at han besad fuldkommen viden om de 
fire Veda’er og de seks Sastra’er.

Ravana’s rige var velstående. Selv besad han alle gode egenskaber, og han var en stor 
hengiven af Herren Siva. Han havde besejret alle sine indre fjender – bortset fra én: Begær! 
Det var dette begær, der afstedkom, at han ønskede at bringer Sita til Lanka, og at han selv 
og hele hans rige efterfølgende blev tilintetgjort.

I sidste ende blev han slået ihjel af Herren Rama, og Sita blev befriet. Navnet Ravana betyder:
Den der gør alle og enhver sorgfuld.

Ravi Varma
Ravi Varma var en berømt kunstmaler fra delstaten Kerala. Han levede fra 1849 til 1906.

Sai Ram
Sai-hengivne hilser ofte på hinanden ved at sige Sai Ram. Sai Ram tilkendegiver, at Sai er til 
stede i den anden person såvel som i én selv. Udtrykket Sai Ram benyttes også i andre 
situationer, for eksempel kan man sige Sai Ram, når noget lykkes.

Sandhed er én; de viise udtrykker den på forskellige måder.
- Ekam sath viprah bahudha vadanthi. 

Sanskrit 
Sanskrit er et klassisk kultursprog for hinduer og visse buddhister og sikher. Sproget antages 
at være verdens ældste sprog. Det kan næsten sammenlignes med Vestens latin. Det skønnes,
at omkring 2 millioner mennesker taler sanskrit som deres andetsprog. Sanskrit er interessant 
for åndelige aspiranter, fordi de ældgamle hellige tekster er skrevet på sanskrit. Når man vil 
studere Sai Baba’s lære, kommer man ikke udenom at lære at forstå den fulde betydning af 
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mange sanskrit-ord. Sanskrit er et talesprog, men ikke et skriftsprog. Det betyder, at der kan 
forekomme mange forskellige stavemåder for det samme ord.

Santhi
Fred. Santhi er en af Baba’s fem menneskelige værdier. Der er således ikke tale om fred som 
det modsatte af krig. Når Baba taler om santhi, så dækker dette begreb mange forhold som for
eksempel: Indre fred, ro i sindet samt ikke-tilknytning. At opnå fred bør være et af livets 
højeste mål.

I Sin tale den 29. september 1962 siger Sai Baba følgende om santhi: Santhi er ikke blot en 
ydre politur, der kan smøres på eller gnides af. Santhi er ikke det samme som sjælsstyrke. 
Santhi er ikke det samme som det mod og den sjælsstyrke, som den unge Yudhishtira besad, 
da han uden at fælde en tåre eller uden at udstøde et gisp udholdt 100 slag med et spanskrør;
slag han fik for at teste sin udholdenhed. Santhi er ikke en resignation, der udspringer af, at 
man ikke når sit mål eller ikke får sit ønske opfyldt. Santhi er en ophøjet og opstemt følelse, 
der kommer, når I opnår forening med selve jeres væsens Kilde. Santhi er, når bølgerne 
fuldstændig stilner af. Santhi er, når alle mentale aktiviteter og al uro er faldet til ro. Alle der 
har opnået denne tilstand, har hejst Prasanthi Flaget i deres indre. Faktisk bør I alle stræbe 
efter at folde det ud over jeres hjerter.

Sathya
Sandhed. Det der er det samme i fortid, nutid og fremtid, er sathya. Det er altså det, der er 
uforanderligt, der er sathya. Det betyder, at intet i universet, eller selve universet som sådan, 
er sathya. Sai Baba siger: Sathya er Gud; Gud er Sathya. 

I Sin tale fra den 05. december 1985 siger Sai Baba følgende om sathya: Lad Mig fortælle jer, 
at offeret skal være prema’s blomst, sathya’s blomst. Sathya har to aspekter: 1. Uberørt af 
tidens stadige omskifteligheder, evig, pletfri, så uforanderlig og ren som Brahman (Gud) Selv. 
2. Sathya i praksis som det uddybes i Upanishad’erne – tal sandt, det vil sige at give udtryk for
det der ses præcis, som det er blevet set, tanken præcis som den er dannet, handlingen 
præcis som den er blevet udført.

Hvem var det, der fastlagde retningslinjerne for denne sathya i praksis? De blev fastsat af en 
lang række forfædres store forfader, vismanden Manu, den fædrene lovgiver, efter hvem 
mennesket omtales som ’majuja’ (Manu’s barn). Sathya er menneskets længe værdsatte arv. 
Sathya opretholder verden og beskytter menneskeheden. Den er grundlaget for retfærdighed 
og moral, fred og renhed, tro og frihed. Til alle tider og under alle omstændigheder skal den 
æres og føres ud i livet af mennesket.

Sita
Sita var kong Janaka’s datter og Herren Rama’s gemalinde. Der var Sita, der ledsagede Rama 
ud i 14 års eksil i skoven, og som blev bortført af Ravana. Kong Janaka fandt hende som spæd
i en kasse i en plovfure. Ordet Sita betyder: Ren, fri for synd, plovfure.

Siva; Herren Siva
Nedbryderen i Den Hinduistiske Treenighed der består af Brahma (Skaberen), Vishnu 
(Opretholderen) og Siva (Nedbryderen). Siva er tilintetgøreren af det onde, og den der 
afstedkommer den nødvendige transformation i mennesket. Han er gift med Parvathi, der også
kendes som Shakthi, der er Det Guddommeliges Feminine Energi. Shakthi er det dynamiske 
aspekt, der skaber illusionen om mangfoldighed; også kaldet Maya. Siva og Parvathi har to 
meget kendte sønner, nemlig Ganesha og Kartikeya. Sidstnævnte kendes også under navnene 
Skanda, Subrahmanya og Kumara. Desuden kan det nævnes, at centrale aspekter af Herren 
Siva er Purusha og Easwara.
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Siva symboliserer Den Absolutte Guddom. Siva er kendt for at repræsentere det 
Guddommeliges maskuline aspekt, og Siva symboliserer fred og den uforanderlige kærligheds 
lyksalige bevidsthed.

Taitiriya Upanishad
Denne Upanishad’s særlige tema er Viden om Gud. Den er opdelt i tre afsnit: Undervisnings-
afsnittet, Lyksaligheds-afsnittet eller Brahman-afsnittet og Bhrigu-afsnittet. De to sidstnævnte 
afsnit er meget vigtige for de, der søger viden om Gud. Sai Baba forklarer om denne 
Upanishad i bogen: Upanishad Vahini, kapitel 11.

Telugu
Telugu er hovedsproget i delstaten Andhra Pradesh, hvor Sai Baba’s hoved-ashram, Prasanthi 
Nilayam, er beliggende. Sproget er et af de seks klassiske sprog i Indien. I dag (2021) taler 
over 106 millioner mennesker telugu, og det er det 15. mest talte sprog i verden.

Ti sanser
Handlingssanserne: Hænderne, fødderne, tungen, forplantningssystemet og  
                             fordøjelsessystemet. 
Videnssanserne     : Høre-, føle-, syns-, smags- og lugtesansen.

Tilknytning
- raga
Tilknytning betyder, at man ikke ønsker at give afkald på eller slippe det, man for eksempel 
ejer, planlægger eller forestiller sig. Begrebet tilknytning er her det modsatte af ikke-
tilknytning.

Upanishad’erne
Upanishad’erne er hellige tekster, der er knyttet til Veda’erne; teksterne kaldes også for 
Vedanta og er en sammenfatning af Veda’erne. Upanishad’erne indeholder grundlæggende 
budskaber om ikke-dualisme; enheden mellem Gud og Hans skabelse. Ordet Upanishad kan 
også udlægges således. ’Upa’ betyder tæt, ’ni’ betyder et lidt lavere niveau, og ’shad’ betyder 
at sidde. Således betyder Upanishad at gå tæt på Herren og sætte sig.

I Upanishad Vahini siger Sai Baba i kapitel 1: ”Navnet ’upanishad’ er fuld af betydning. ’Upa’ 
betegner den proces, det er at studere med ’nishta’ eller vedholdenhed; ’shad’ betegner 
opnåelsen af Den ultimative Virkelighed. Det er årsagerne til navnet upa-ni-shad.

Uselviske handlinger
- nishkama karma
Nishkama karma er handlinger, der udføres uden noget begær efter frugterne af disse 
handlinger. Der er altså tale om handlinger, der ikke binder rent karmisk. Ofte betegnes 
nishkama karma blot som uselviske handlinger.

Vedanta
Vedanta er meget gamle skrifter, som Vyasa gav nyt liv og forklarede i sit skrift, der kendes 
som Vedanta Sutras, eller måske endnu bedre som Brahma Sutras. Ordet Vedanta betyder: 
Afslutningen på al viden. Skriftets ultimative mål er befrielse fra verdslige bånd, og det 
behandler naturen som værende en illusion og derfor falsk.

Vedanta filosofien har rod i Veda’erne og Upanishad’erne. Den beskæftiger sig udelukkende 
med det åndelige. Den lærer os, at Gud er i alt og alle, og at åndelige sandheder ikke kan 
læres gennem studier, men skal opleves.

Vedanta er åndelig visdom, der åbenbarer den Enhed, der er sandheden for alle disse 
mangfoldige ting i skabelsen. Sai Baba simplificerer Vedanta’s sandhed således:
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1. I befinder jer uden for porten, der bevogtes af vagthunden, der kaldes Maya (illusion).
2. For at kunne henvende jer til Herren, der er Paramatma (Det Universelle Evige Absolutte; 
    Gud), råber I Hans navn.
3. Han kommer ned, genkender jer og bringer jer indenfor. Maya volder jer ingen problemer.

Vildfarelse
- moha
Der findes mange forskellige former for vildfarelse. Den største vildfarelse er imidlertid, at vi 
mennesker tror, at vi er kroppen.

Vishnu; Herren Vishnu
Vishnu er Opretholderen i den hinduistiske religions Treenighed, der består af Brahma 
(Skaberen), Vishnu (Opretholderen) og Siva (Nedbryderen). Navnet Vishnu betyder: ’Til stede 
alle vegne til alle tider’. Sammen med Herren Siva er Herren Vishnu den mest tilbedte Gud i 
Indien. Han er gift med Lakshmi, Gudinden for rigdom. Et andet aspekt af Vishnu er Narayana.

Vishnu kendes også for Sine 10 Avatarer. Det er skikkelser, manifestationer, Han har antaget 
for at vise Sig på Jorden, og hver enkelt Avatar har Sin bestemte mission at udføre. Der er 
forskellige meninger om, hvem disse Avatarer er. Et eksempel på dette er: Matsya (fisk), 
Kurma (skildpadde), Varaha (vildsvin), Narasimha (halv menneske-halv løve), Vamana 
(dværg), Parasurama, Rama, Krishna, Buddha, og Kalki (en rytter på en hvid hest). Der hvor 
uenighederne omstår, er primært omkring Parasurama, der blandt andet af Sai Baba siges ikke
at være en Avatar med alle de nødvendige aspekter. Ligeledes er Buddha’s placering her også 
til diskussion, da mange ikke mener, han hører hjemme her. Flere udlæggere af skrifterne 
placerer Balarama, Krishna’s broder, her.  
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