OFFENTLIG STUDIEKREDS 9. JANUAR & 13. FEBRUAR 2018 I KØBENHAVN

Moderne uddannelse udvikler kun intelligens
og hjælper ikke intellektet til at blomstre.
Man kan erhverve sig alle former for uddannelse,
Men hvad nytter det, hvis intellektet ikke er bragt til blomstring?
En sådan uddannelse har hverken nogen værdi eller er til nogen nytte.
(Digt på telugu)

Legemliggørelse af Kærlighed!
I denne verden sætter folk lighedstegn ved intelligens og intuitiv intelligens i deres
daglige gøremål.
Men det er ikke korrekt.
Den intuitive intelligens har fem værdifulde egenskaber:
urokkelig tro; sandhed forbundet med kundskab og skelneevne; eviggyldig sandhed;
kontrol over tale, syn, hørelse, tænkning, ønsker og begær (yoga*);
den højeste guddommelige kraft. De er reelt den intuitive intelligens’ fem kræfter.
Intelligensen er forbundet med det verdslige og fysiske. Den besidder ikke den intuitive
intelligens’ egenskaber. Den, som er udstyret med intelligens, er fuld af tvivl og mangler
tro.
Han har et grænseløst ego. Egoet dækker for Atma-princippet, hvilket resulterer i en
aftagen i den intuitive intelligens’ kraft.
Blot og bar intelligens er ikke tegnet på sand lærdom. Ulykkeligvis betragtes i moderne tid
de, der er udstyret med intelligens, som store og værdige til respekt.
Men i ældre tid blev de, der besad intuitiv intelligens, holdt højt i ære, men ikke dem med
kun intelligens.
Den første af den intuitive intelligens’ egenskaber er urokkelig tro, som indebærer inderlig
længsel og vedholdenhed. Længsel i sig selv er ikke nok; man bør også have en fast tro.
Den intuitive intelligens fremmer sandhed, der er forbundet med kundskab og
skelneevne.
Sandhed forbundet med kundskab og skelneevne betegner renhed i tanke, ord og
handling.
Når I opnår renhed i tanke, ord og handling, da og kun da vil I blive udstyret med den
særlige egenskab sandhed forbundet med kundskab og skelneevne.
Den hjælper én til at undersøge, om ens tro er vedholdende eller ej.
Når man har forstået princippet om sandhed forbundet med kundskab og skelneevne, og
man udtrykker det i tale, bliver det til sandhed.
Når I udvikler fuldstændig tro på renheden i tanke, ord og handling, så vil alt, hvad I
siger, kun være sandhed.
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At sige, hvad I har set, hørt og oplevet gennem jeres sanser, betyder ikke nødvendigvis, at
det er sandhed. I kan kalde det faktuel eller nøgtern* sandhed.
Der er uendelig stor forskel mellem eviggyldig sandhed og nøgtern sandhed.
Den fjerde egenskab ved den intuitive intelligens er yoga.

Hvad menes der med yoga? Der er mange typer af yoga, som er fremherskende i denne
verden.
Men ifølge skriftet Yoga Sutra betegner yoga kontrol over tale, syn, hørelse, tænkning,
ønsker og begær. Den indebærer herredømme over alle sanser og indre impulser.
Kontrol over sanserne er den første lektion for studerende
Tal så meget, som nu er nødvendigt; tal ikke for meget. Sig kun sandheden. Hengiv jer
ikke til argumentation omkring, hvad der er usandhed. Det er ren og skær uvidenhed at
debattere om noget, som I ikke har nogen viden om, fordi sådan formålsløs debat giver
anledning til had. Den fremmer ikke enheden. Tom argumenteren vil føre til fjendskab.
Den højeste guddommelige kraft er kombinationen af urokkelig tro, sandhed forbundet
med kundskab og skelneevne, eviggyldig sandhed og kontrol over tale, syn, hørelse,
tænkning, ønsker og begær (yoga).
Denne højeste guddommelige kraft er Gud selv. Når I er udstyret med guddommelig
kraft, vil I have enhed i tanke, ord og handling. Det er kun i det Guddommelige, at I
finder sandhedens stråleglans.
Det er derfor, det siges ”Sandheden er Gud”. Ikke blot dette, den urokkelige tro er også
Guds form. Det er derfor, Bhagavadgita* erklærer: ”Den, der har urokkelig tro, opnår
visdom.”
Hvad er visdom? Det er selve Guds form. Sathyam jnanam anantham Brahma (Gud er
legemliggørelsen af sandhed, visdom og evighed).
Derfor er den eviggyldige sandhed Gud, sandhed forbundet med kundskab og skelneevne
er Gud, urokkelig tro er Gud, kontrol over tale, syn, hørelse, tænkning, ønsker og begær
(yoga) er Gud, og den højeste guddommelige kraft er Gud. Eftersom disse fem er den
intuitive intelligens’ fem egenskaber, erklærer Bhagavadgita: Atma er hinsides sansernes
horisont og kan kun forstås af det intuitive intellekt. Den intuitive intelligens er
hinsides sanserne. Det er ikke tilbørligt at ligestille den med den nøgterne intelligens.
Studerende bør kende forskellen mellem den intuitive intelligens og den nøgterne
intelligens. Den nøgterne intelligens kan hjælpe jer til at sikre høje karakterer i
eksaminationer, sætte jeres præg i en debat og levere en udtryksfuld tale. Men alt dette
svarer til verdslig viden og den verdslige vej.
Den intuitive intelligens leder jer til den åndelige vej. I er nødt til at gøre jer klart, hvor tæt
den intuitive intelligens er på Atma-princippet.
Sanserne står over kroppen, sindet står over sanserne, den intuitive intelligens står over
sindet, og Atma står over den intuitive intelligens. Følgelig er den intuitive intelligens
tættest på Atma og bliver oplyst direkte af Atma. Faktisk er den intuitive intelligens en
genspejling af Atma.
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Det er en fejltagelse at sammenligne en sådan hellig intuitiv intelligens med nøgtern
intelligens. Den nøgterne intelligens er forbundet med sanserne. Den er ikke hinsides
sanserne som den intuitive intelligens. Den nøgterne intelligens er kun nyttig til at tjene til
livets ophold. Den kan ikke hjælpe jer til at opleve Enheden * i Atma.
Gode tanker kommer fra den intuitive intelligens
En velhavende person byggede et stort palæ bestående af en salon, et køkken, en spisesal,
soveværelser og badeværelser. Væggene mellem de forskellige værelser adskilte dem fra
hinanden. Når der ikke er vægge, bliver hele bygningen til én stor sal. Det er forskellenes
vægge skabt af mennesket, der adskiller menneskene fra hinanden. I modsat fald kan de
opleve lyksaligheden i Enheden i Atma, som er den samme i alle. Familiens overhoved
tiltales på mange forskellige måder af familiens medlemmer. Hans søn tiltaler ham ’far’,
hans kone tiltaler ham ’min kære mand’, hans barnebarn tiltaler ham ’min kære bedstefar’,
og hans svigerdatter tiltaler ham ’min kære svigerfar’. Alle medlemmer af hans familie har
en forskellig relation til ham, men personen er den samme.
Alle disse fysiske relationer er kun forbundet med kroppen, ikke med Atma. Alle disse
forskelle vil forsvinde, når I fremelsker tro på princippet om Enheden. Der er ingen grund
til at give slip på tilknytningen til kroppen for nogen som helst åndelig praksis. Kroppen
er negativ, og livsprincippet inde i den er positiv, hvilket får kroppen til at fungere. Dens
funktion kan sammenlignes med er et ur. Når man trækker uret op med en nøgle,
begynder viserne at dreje, og uret begynder at virke. Uden at det bliver trukket op, drejer
viserne sig ikke, og uret virker ikke. Man kan ikke aflæse tiden, medmindre viserne
bevæger sig.
På samme måde er det med kroppens ur; livsprincippet er den nøgle, der er ansvarlig for
at alle dens dele så som hænder, fødder, næse osv. kan fungere.
Forleden dag forklarede jeg jer meningen med og betydningen af Gayatri* mantraet*. Dets
første tre ord er Bhu, bhuvah, suvah. ’Bhu’ forbindes med kroppen, der er dannet af
forskellige materialer som jern, fosfor, kalk, vand osv. Eftersom den er dannet gennem
kombination af jordiske materialer, tilkendegiver den materialisation.
’Bhuvah’ henviser til livsprincippet, som betegner vibration.
’Suvah’ forbindes med den Højeste Bevidsthed. Den indebærer stråling, som er den
drivende kraft bag materialisation og vibration. Det er derfor, Vedaerne erklærer: Gud er
den Højeste Bevidsthed.
Det er gennem udstråling af den Højeste Bevidsthed, at vibrationen af livsprincippet og
materialisationen af kroppen er i stand til at fungere.
Materialisation, vibration og stråling korresponderer med jorden, rummet og himlen.
De befinder sig ikke et eller andet fjernt sted, de er alle inde i jer. Faktisk er alting inde i jer
– dyriskhed, menneskelighed og guddommelighed. I virkeligheden er hele verden inde i
jer.
Jeres tanker er grundlaget for alting. Derfor bør I udvikle gode tanker. Hvor får I gode
tanker fra? De udgår fra den intuitive intelligens. Når én ikke giver udtryk for gode tanker
i sin tale, siges han at være uden intuitiv intelligens. En sådan person er mere som et dyr.
Den, der er udstyret med intuitiv intelligens, vil besidde enhed i tanke, ord og handling.
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Den, der har nøgtern intelligens, vil kun være dygtig i verdslige anliggender. Den intuitive
intelligens er hinsides verdslighed.
Følg Atma-princippet
Alle kroppens lemmer udfører deres funktioner i overensstemmelse med de regler og
forordninger, der er fastlagt af Gud. Atma-princippet er grundlaget for alting.
Tag for eksempel den fysiske krop. Når sindet tænker på at gå et eller andet sted hen,
bevæger jeres fødder sig i overensstemmelse med sindets tanke. Når sindet tænker på at
udføre et bestemt arbejde, bevæger jeres hænder sig i overensstemmelse hermed.
Tilsvarende når sindet giver øjnene besked på at se en eller anden, så adlyder øjnene
øjeblikkeligt beskeden. Når sindet vil lytte til en båndoptager, vil ørerne handle i
overensstemmelse hermed. Når munden får besked på at spise mad, reagerer den i
overensstemmelse hermed.
På denne måde arbejder alle kroppens dele så som hænder, fødder, øjne, mund i
overensstemmelse med sindets tanker. De udfører alle deres respektive pligter. Ørerne,
der har den pligt at høre, forsøger ikke at tale. Tilsvarende forsøger munden ikke at høre.
Munden udfører sin pligt til at tale, og ørerne udfører deres pligt til at høre. Jeres liv ville
være i oprør, hvis forskellige lemmer ikke udfører deres respektive pligter.
Engang besluttede alle sanserne at afvise at udføre deres foreskrevne pligter. De tænkte:
”Vi samler med stor anstrengelse alle mulige lækre fødeemner sammen, men det er bare
munden, der spiser det hele uden at give noget som helst til os. Anstrengelsen er vores, og
nydelsen er mundens! Smykkerne tilhører én person, men en anden bruger dem til at
pynte sig med, som man siger.” Idet de tænkte således, holdt alle lemmerne op med at
udføre deres respektive pligter. Hvad skete der så? Hele kroppen blev svag.
Det er Gud, der har foreskrevet pligterne for hvert af kroppens lemmer, som de bør udføre
ubetinget.
Alle sanserne udfører deres foreskrevne pligter, men menneskets sind udfører ikke sin
pålagte pligt. På den ene side fortæller sindet jer, at noget er slet, og på den anden side får
det jer til at gøre det samme.
Er det i orden, at sindet får jer til at gøre noget, som det selv betragter som ondt? Det er
derfor, sindet kaldes en gal abekat. Kroppen er som en vandboble; ingen ved, hvornår den
vil briste. Følg derfor ikke kroppen, følg ikke sindet, følg samvittigheden. Følg Atmaprincippet. Kun da vil I opleve alt det, der er godt.
Mennesket er fanget i en tilstand af oprør, fordi han ikke udfører sine pligter, men følger
den forkerte vej. Ikke blot befinder de enkelte individer sig i dag i en tilstand af rastløshed,
de forårsager også uro i verden.
Alle bør udføre deres pligt opmærksomt. Det er derfor, det siges, arbejde er gudsdyrkelse.
Ethvert arbejde bør behandles som en tjeneste for Gud. Men mennesket i dag følger ikke
dette princip. Tværtimod, han siger én ting og gør noget helt andet. De, der har
fuldkommen overensstemmelse mellem tanke, ord og handling, er ædle.
Af de fem egenskaber ved den intuitive intelligens er den højeste guddommelige kraft den
mest ophøjede. Hvordan kan mennesket opnå denne kraft? Han kan opnå den ved at
udvikle enhed mellem tanke, ord og handling.
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Mennesket i dag er blevet slet, fordi han ikke overholder enhed i tanke, ord og handling.
I kan opnå alting med hengivenhed og tro
Urokkelig tro; sandhed forbundet med kundskab og skelneevne; eviggyldig sandhed;
kontrol af tale, syn, hørelse, tænkning, ønsker og begær (yoga) og den højeste
guddommelige kraft er den intuitive intelligens’ fem egenskaber.
Ordene Dhiyo Yo Na Prachodayat i Gayatri mantraet udtrykker bønnen for den intuitive
intelligens’ blomstring.
Ligesom det mørke, der dækker jorden, spredes af solens lys, sådan vil ens uvidenhed
blive tilintetgjort af lyset fra den intuitive intelligens.
Hvad er kilden til lyset fra den intuitive intelligens? Det er troen på Selvet (Atma).
Fremelsk derfor troen på Selvet.
I kan ikke udføre selv en lille opgave uden tro på Selvet.
Folk i dag har mistet troen på sig selv. Selve livet bliver meningsløst og kaotisk uden troen
på Selvet. Mennesket bør fremelske troen på, at han er guddommelig.
Upanishaderne erklærer, at den, der er udstyret med tro, er et virkeligt menneske.
Mennesket i dag har ingen tro. Et dyr har tro på dets herre. Selv en hund ser på sin herre
med kærlighed. Men mennesket i dag har ingen tro på sine medmennesker. Når
mennesket ingen tro har på sine medmennesker, hvordan kan det da have tro på Gud?
Kun når det udvikler tro på sine medmennesker, kan det have tro på Gud. I bør leve jeres
liv med tro på Gud. For at udvikle tro på Gud bør i først udvikle urokkelig tro. Urokkelig
tro har to aspekter – inderlig længsel og vedholdenhed. Når disse to kombineres,
manifesteres den urokkelige tro. I kan have en inderlig længsel efter at opnå Gud, men
den bør være konstant og vedholdende. Kun da kan I opnå Gud.
Studerende! Der er mange ting, I skal lære. Jeg har fortalt jer om forskellen mellem
intelligens og intuitiv intelligens. I bør også kende til sindet og dets omskiftelighed. Sindet
er meget rent og helligt, men det bliver u-helligt og snavset gennem slette tanker.
Det er ligesom et stykke hvidt stof, som er fuldstændig rent og pletfrit. Det bliver snavset,
når det bliver udsat for forkert brug. I giver jeres snavsede tøj til vaskemanden, så det kan
blive vasket. Han fjerner snavset og leverer det rene tøj tilbage til jer. Hvad siger I så? I
siger, at vaskemanden har gjort tøjet rent og hvidt. Vaskemanden har ikke magten til at
gøre jeres tøj hvidt. Hvidheden er den oprindelige farve på jeres tøj. Vaskemanden har
blot fjernet snavset.
På samme måde er sindet fuldstændig rent. I gør det snavset ved at hengive jer til slette
vaner. Vaskemanden fjerner snavset ved igen og igen at slå det våde tøj mod en stor sten.
På tilsvarende måde kan sindets urenheder blive fjernet gennem konstant gentagelse af
Guds navn. Dette udvikler urokkelig tro.
På denne måde bør I udvikle urokkelig tro og tillid. Hvis I har både hengivenhed og tro,
findes der intet, I ikke kan fuldføre i denne verden. I kan endog nå solen og månen. Her
henviser solen ikke til den sol, der skinner på himlen. Selve jeres syn er solen.
Som Vedaerne siger: Månen er født ud af det Højeste Væsens sind og solen ud af dets øjne.
I kan opnå det hellige syn, når I har både urokkelig tro og tillid.
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Dette hellige syn kaldes ’su-darshan’, hvilket betyder godt syn. Som beskrevet i
beretningen i Bhagavata*, hvor Gajendra (elefanternes konge; o.a.) blev fanget af en
krokodille, bad han til Gud af hele sit hjerte: ”Jeg har mistet mit mod og min styrke. Jeg er
træt og fuldstændig udmattet, og jeg er ved at miste bevidstheden. O Herre! Kom og
beskyt mig.”
Her er Gajendra ikke en elefant. Ens stolthed er elefanten. Efter at have givet slip på sin
stolthed over sin styrke, vendte Gajendra sit blik mod Gud. Da kastede Gud også sit
menneskekærlige blik på ham.
Selve det blik blev Su-darshan, som frelste Gajendra.
Den guddommelige kraft er grundlaget for alle kræfter
Ens øjne tilkendegiver solens herlighed. Det er kombinationen af lyset udefra og lyset i
jeres øjne, der får jer til at se. Selv om solen skinner kraftigt, kan I ingenting se, hvis I
lukker øjnene. Hvad er grunden til det? Solen i jeres øjne skal kombineres med solen
udenfor. Kun da kan I se verden. I kan ikke se noget som helst, når I befinder jer i et mørkt
rum. Hvad er årsagen til det? Der er ikke noget ydre lys. Uden sollyset eller andet lys kan
jeres øjne ingenting se.
Når lyset i jeres øjne kombineres med lyset udenfor, da og kun da kan I se alting. Det
betyder, at jeres øjne skal være åbne, og der skal være lys udefra. Enheden af begge to er
nødvendig, for at I kan se.
Øjet i sig selv har ikke kraften til at se. Tilsvarende har øret ingen kraft i sig selv til at høre,
og tungen har ingen kraft til at tale. Det er den guddommelige kraft, der får dem til at
fungere.
Lad os antage, at en person er død. Han har faktisk øjne, ører og tunge, men de kan ikke
fungere. Hvorfor ikke? Fordi han har mistet sin medfødte guddommelige kraft. Folk i dag
har øjne og ører. Men de kan hverken se eller høre det, de forventes at se og høre.
Hvad er årsagen til det? Årsagen er, at deres sind er forurenet.
Engang manifesterede Krishna* sig for Surdas og sagde: ”Ønsker du at se mig? Jeg vil
gengive dig dit syn.” Da spurgte Surdas: ”O Herre! Er alle de, der har øjne, i stand til at se
Dig? Folk har ører, der er så store som sædrensemaskiner, men de kan ikke lytte til den
søde musik fra Din fløjte. Tilsvarende har folk øjne, men de er mere som bomuldsfrø. De
kan ikke se Din guddommelige skikkelse. Jeg ønsker de øjne, med hvilke jeg kan se Din
guddommelige skikkelse. Jeg ønsker de ører, der kan lytte til den søde musik fra Din
fløjte. Jeg har ikke brug for fysiske øjne og ører, som ikke er til nogen nytte for mig.” Dette
er virkelig kundskab. Dette er virkelig forsagelse.
O Herre! Til trods for, at de har øjne, er folk i sandhed blinde,
eftersom de ikke længes inderligt efter at se Din lykkevarslende skikkelse.
Skønt de er udstyret med ører, er de døve for Din belæring.
Skønt Gud er iboende i dem, har de druknet sig i det verdslige liv.
(Digt på telugu)
I bør forstå princippet om den intuitive intelligens, hvis I ønsker at udvikle sådanne
guddommelige følelser. I kan opnå alting ved hjælp af den intuitive intelligens. Den
guddommelige kraft er til stede i alle. Men folk har ingen tro på den guddommelige kraft.
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Uanset hvad de gør, så tror de, at de gør det med deres egen kraft. Det er ikke blot deres
uvidenhed, men også deres tåbelighed.
Den guddommelige kraft er grundlaget for alle andre kræfter. For at kende en sådan
guddommelige kraft skal I først og fremmest besidde inderlig længsel og vedholdenhed. I
bør fremelske kærlighed og hengivenhed til Gud.
Jeres kærlighed skal ikke være som et blad, der flagrer i vinden, eller et pendul på et ur,
der bliver ved med at svinge frem og tilbage. Den skal være vedholdende. Kun da kan I
gøre jer fortjent til den guddommelige nåde.
Glæde er Enhed med Gud
Der er så mange ting, vore studerende bør kende. Mange folk tror, Swami * gentager de
samme ting igen og igen. Jo, tingene skal siges igen og igen, indtil I kan lære dem og føre
dem ud i praksis. Fylder I ikke den samme mave hver dag? Når I har spist om morgenen,
hvorfor spiser I så igen om aftenen?
”Jeg spiste i går. Hvorfor skulle jeg spise i dag?” Hvorfor tænker I ikke sådan? Det er,
fordi alt, hvad I spiser, bliver fordøjet. Det er årsagen til, at I fylder den samme mave igen
og igen. I vasker jeres ansigt igen og igen. Hvorfor skulle I så ikke høre det, I allerede har
hørt? Hvis I har opnået lyksalighed gennem at praktisere det, I har hørt, så er der ingen
grund til, at I skulle høre det igen. Men indtil I lever dette i praksis, er det nødvendigt at
sige disse ting igen og igen.
Her er et lille eksempel. Man lærer A, B, C til små børn. Når de kan alfabetet, lærer man
dem at stave til ord. Hvis man skal lære at stave til ordet ’mælk’, skal man gentage ’m-æ-lk’ mange gange. Det er kun, når man gentager igen og igen, at man kan huske, hvordan
ordet mælk staves.
Indtil man lærer stavning og betydning rigtigt, er man nødt til at blive ved med at
gentage.
Hver gang jeg gentager noget, er der imidlertid noget nyt i det. I skal gøre jer denne
sandhed klart.
Jeg har fortalt jer betydningen af Gayatri mantraet mange gange. Men hver gang, jeg
fortæller det, er der en ny betydning af dette mantra. Dette er storheden hos Sai.
Den tolkning, jeg giver, er bestandigt ny. Det er ikke blot mine ord, selv min skikkelse er
bestandigt ny. Det er tegnet på guddommelighed. Den Guddommelige er bestandigt ny. I
bør også være bestandigt ny. I bør aldrig give plads for gamle og rådne følelser i jeres
hjerte. I bør altid være glade. Det er belønningen for at være i Guds nærhed.

Hvor er glæden? Glæde er enhed med Gud. Se på ansigterne hos dem, der ikke tænker på
Gud. De kan måske skilte med et smil i ansigtet lige som på film, men i virkeligheden har
de et nedtrykt ansigt.
De, der modtager den guddommelige nåde, har et strålende ansigt. De, der lever i
Gudsbevidsthed, udstråler den guddommelige stråleglans. Det er kendetegnet på
guddommelighed. Som strålerne fra den guddommelige nåde falder på dem, skinner de i
stråleglansen.
Urokkelig tro og tillid er nødvendige for at opnå den guddommelige nåde. Den
guddommelige nådes stige har tillid som understøttelse forneden og urokkelig tro
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foroven. I kan ikke klatre op ad stigen, medmindre den har understøttelse i begge ender.
Hvis I har både urokkelig tro og tillid, kan I opnå hvad som helst i denne verden. Hvor I
end tager hen, så er Gud i jer, med jer, rundt om jer, oven over jer og neden under jer.
Gud er den eneste, I kan søge tilflugt hos, uanset hvor I er,
I en skov, på himlen, i en by eller en landsby,
på toppen af et bjerg eller midt i det dybe hav.
(Digt på telugu)
Fremelsk sådanne guddommelige følelser.
Fra Sai Babas tale i Sai Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam, 21. juni 1996.
Kilde: Sanathana Sarathi, september 2009. Oversætter: hfk.
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