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Hvorfor savner vi Gud, når Gud er allestedsnærværende?
Hvor dvæler Herren Narayana? Han dvæler i hjertet på enhver. Derfor bør der ikke være
plads for ønsker og begær i hjertet.
Hvad er det, der nærer ønsker og begær? Det er sindet.
Det er sindet, der hengiver sig til alle former for skarnsstreger. Derfor skal I først og
fremmest vende jeres sind mod hjertet.
Hvordan kan det ske? Det kan kun ske gennem kærlighed. Der findes ingen anden måde
at gøre det på. Alle andre måder vil vise sig virkningsløse over for sindets tricks.
Sindet ser ud til at være altgennemtrængende. Det er derfor, Vedaerne siger, at sindet er
grundlaget for hele verden. Sindet er lydigt over for verden, hvorimod verden er lydig
over for kærlighed. Når I følger mesteren, dvs. kærlighedens vej, kan I erobre hele
verden.
Kærligheden har ingen fødsel og ingen død. Den er allestedsnærværende. Den skinner i
hjertet, når alle de verdslige følelser er drevet ud af det. Dette er den vigtigste lære i
Vedaerne
Fred er kun mulig gennem kærlighed
Der er ingen i denne verden, der ikke kender ordet kærlighed. Hele universet er
indeholdt i kærligheden. Der findes ikke noget sprog til at beskrive kærligheden.
Hvordan man end måtte forsøge det, kan den ikke udtrykkes i ord.
Kærligheden er hinsides sindet og talen, ligesom den Guddommelige Bevidsthed.
Vedaerne erklærer at ordene sammen med sindet springer tilbage i virkningsløshed uden
at forstå den Guddommelige Bevidsthed.
Vismanden Narada beskriver kærligheden som det, der ikke kan defineres med ord. Det
er ikke let for et almindeligt menneske, der lever et verdsligt liv, at forstå og opnå dette
transcendentale princip kærlighed, som er hinsides sindet og talen.
Sand og evig kærlighed blomstrer i hjertet. Det er ikke noget, der kommer et eller andet
sted fra; den er altgennemtrængende og allestedsnærværende. Hvordan kan det være,
mennesket ikke er i stand til at erkende dette bestandigt udvidende kærlighedens princip
i sit hjerte?
Hvad er årsagen til det? Årsagen er, at han har fyldt sit hjerte med verdslige og materielle
følelser. Derfor er der ikke mulighed for, at den sande og evige kærlighed kan finde plads
i det. Først og fremmest bør han gøre sig fri af alt, hvad der er verdsligt og flygtigt.

1

Offentlig studiekreds København 24 oktober 2018

Kun da vil sand kærlighed blomstre i hans hjerte og blive udvidende. Dette er, hvad
mennesket bør vide i dag.
Vi oplever kærlighed på mange måder her i verden. Imidlertid er sand og evig kærlighed
også iboende i denne verdslige kærlighed. Det, der er midlertidigt, vil snart forsvinde, og
det, der er evigt, er den iboende virkelighed. I er nødt til at granske i dette princip
kærlighed på mange forskellige måder. Sand kærligheder er forbundet med det indre
Selv, hvorimod verdslig kærlighed er forbundet med krop, sind og intellekt.
På grund af forening og adskillelse forårsager denne verdslige kærlighed glæde og sorg.
Selv når det er kærlighed til Gud, volder den jer sorg, når I føler adskillelse fra Ham.
Men når I fremelsker atmisk kærlighed, vil I ikke føle sorg, selv ikke i adskillelsen.
Den guddommelige kærlighed er til stede i det indre og i det ydre, på alle steder, til alle
tider og under alle omstændigheder. Den er, hvad Vedaerne beskriver som det
altgennemtrængende guddommelige, som er til stede indeni og udenfor.
Den oplyser i lige grad den indre og den ydre verden. Denne atmiske kærlighed hverken
kommer eller går, hverken vokser eller aftager. Den går aldrig til grunde; den er evig.
I bør prøve at erfare denne kærlighed. I behøver ikke gå ud og søge efter den. I kan ikke
modtage den som en gave fra andre Den er i høj grad til stede i jer og overalt.
Dette beskrives som: med hænder, fødder, øjne, hoveder, munde og ører, der fylder alt,

gennemtrænger det Guddommelige hele universet.
Når I erfarer dette evige og udødelige princip kærlighed, vil I erfare fred på alle tre
planer.
Sand kærlighed giver kun, den modtager ikke. Finder I nogen overhovedet i denne
verden, som altid giver? Selv en far er ikke rede til at give sin ejendom til sin egen søn.
Når det er tilfældet, hvordan kan I da forvente, at folk skal dele med hinanden, hvad de
har? Kun Gud har denne egenskab altid at give. En sådan ubetinget kærlighed er kun
forbundet med det guddommelige.
Faktisk vælder denne guddommelige kærlighed frem fra hvert eneste hjerte og omslutter
hele væsenet fra top til tå. Mennesket kan opleve denne kærlighed i hver eneste celle og i
hvert eneste atom i sin krop.
Åndelige fremgangsmåder renser hjertet
Hvad I end hører eller læser af åndelige belæringer, så bør I optage det i jeres hjerte.
Engang kaldte en guru sine disciple til sig og sagde til dem: »Mine kære! Jeg giver jer alle
sammen noget sødt. Sørg for, at det ikke går til spilde til myrer, fluer, moskitoer, katte
eller rotter.«
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De fleste af hans disciple prøvede at opbevare det på mange forskellige måder. Men kun
én discipel spiste det, fordøjede det og blev styrket af det.
Hvad er den indre betydning af dette? Det er ikke nok, hvis I opbevarer de
guddommelige belæringer i bøger; I bør optage disse ophøjede belæringer i jeres hjerte,
fordøje dem og erfare dem. Kun da kan I opnå styrke og glæde.
I bør gemme alle de hellige belæringer, I hører, læser og forstår, i jeres hjerte. Alt, hvad I
har gemt i jeres hjerte, bør I føre ud i praksis i jeres daglige liv. Kun da vil I opnå
fuldbyrdelse.
Hvad enten det er den verdslige, den videnskabelige eller den åndelige vej, opnår I kun
det ønskede resultat, når jeres hjerte er rent. Alle åndelige fremgangsmåder sigter på at
rense hjertet. Enhver skal sætte sig for at realisere dette hellige princip kærlighed.
Kærligheden har ikke noget med naturen at gøre; den er hinsides naturen. Kærligheden
er ikke indeholdt i naturen; naturen er selv indeholdt i kærligheden.
Tilsvarende er det ikke kærligheden, der er indeholdt i universet; det er universet, der er
indeholdt i kærligheden. Når jeg holder dette lommetørklæde i min hånd, hvad betyder
det så? Det betyder, at min hånd er større end lommetørklædet.
Men hvis I siger, kærligheden er indeholdt i dette univers, ville det betyde, at universet er
større end kærligheden. Men i virkeligheden forholder det sig ikke sådan.
Virkeligheden er, at kærligheden er større end universet. Kærligheden er ikke
underordnet denne synlige verden;
denne verden er selv under kærlighedens kontrol. Skabelse, opretholdelse og opløsning,
tid, årsag og virkning er alle indeholdt i kærligheden. Bortset fra kærligheden er alt andet
i denne verden fysisk og flygtigt.
Hvor længe vil denne krop vare ved? Den er tidsbegrænset. Kærlighed, der har med
denne flygtige krop at gøre, er også forbigående og forgængelig.
Kun princippet om Atma, Gud eller det åndelige hjerte er sandt og evigt.
Det er menneskets fremmeste pligt at erkende dette sande og evige princip, kærligheden.
Kærligheden er det forenende princip for krop, sind og ånd. Verdslig kærlighed er
forbundet med kroppen, sindet og i en vis udstrækning med intellektet.
Men den atmiske kærlighed transcenderer kroppen, sindet og intellektet.
Hvad er Atma? Den har ingen form eller skikkelse. Den manifesterer sig i form af
lyksalighed. I virkeligheden er kærlighed, der er hellig, ren, uselvisk, egenskabsløs, uden
ego og uden form, intet andet end Atma.
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En sådan kærlighed kan kun erfares. Tag nu sukker. Hvad er dets form? Det ser ud som
hvidt sand. Men hvis man spørger, hvad er formen af dets sødme, kan ingen give et
passende svar. Sødme har ingen form; den kan kun opleves ved at smage den.
Opnå kærlighedens uvurderlige ædelsten
Man kan anslå værdien af alle juveler i hele verden, men ingen kan anslå værdien af
ædelstenen kærlighed. Det er umuligt at beskrive dette strålende, evige, hellige og
uvurderlige princip. Undervurder derfor ikke kærligheden, og betragt den ikke som en
ordinær ting for derved at miste den. Når først den er tabt, kan den aldrig vindes tilbage.

Digt på telugu:
Når I har opnået Sais nærhed, så forspild ikke denne gyldne mulighed, men gør bedst
mulig brug af den. Hvis I mister denne chance for at tjene Herren af Parthis Lotusfødder,
vil I aldrig få den igen.
Han fremelsker hengivenhed i jer, skænker jer styrke og i den sidste ende skænker jer
udfrielse. Ødelæg ikke jer selv ved at lytte til andres onde snak. Kom til Ham og modtag
Hans kærlighed.
Kilde: Sai Babas tale i Sai Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam, 27. juli 1996.
Oversættelse Sai Baba Taler nr. 10

4

