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Veličina žensk
Iz govorov Sathya Sai Babe

Žensko srce je nadvse sveto, saj ga napolnjujeta nežna 
ljubezen in sočutje, zato se hitro omehča. Včasih se 

razjezijo tudi ženske, vendar se nemudoma pokesajo in 
pomirijo. Zaradi vpliva železne dobe (kali juge) sodob-
nim ženskam včasih primanjkuje občutka za ljubezen, 
toda še danes živijo številne krepostne ženske dobrega 
značaja. Napredek naroda je odvisen od žensk, zato ni-
koli ne glejte nanje zviška. Do vseh starejših žena se 
vedite kot do svoje matere, do mlajših pa kot do svoje 
sestre. Država bo varna in trdna le, ko bodo tudi mo-
ški imeli taka plemenita občutja. Ko boste doumeli to 
resnico in delovali v skladu z njo, si boste lahko prido-
bili božanskost. Mati ni navadna ženska. Mati je Bog. 
Častite jo in si pridobite njeno milost. Če imate ma-
terin blagoslov, lahko na tem svetu dosežete kar koli. 
Vedno se ji pokorite in nikoli je ne razžalite.
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Prvo poglavje

Kjer častijo ženske

Posvetno življenje je minljivo, 
vse vidno bo gotovo izginilo. 
Žena (mož), potomstvo, mladost in bogastvo 
so prav tako minljivi. 
Trajne korenine imata le dobro ime in resnica.

Utelešenja ljubezni! V tem neskončnem vesolju je člove-
štvo najbolj vzvišeno med neštetimi živimi bitji. Med 

človeškimi bitji je privilegij roditi se kot ženska. Številni primeri 
kažejo visok položaj žensk v družbi.

Ženske bi morali spoštovati
Že od starodavnih časov so na različne načine častili ženski 

vidik božanstva. V Vedah je objavljeno: kjer spoštujejo in častijo 
ženske, je Božansko prisotno v vsej svoji moči. Na žalost ljudje 
danes menijo, da je čaščenje žensk ponižujoče. To zmotno mi-
šljenje je znak nevednosti.

Ženska (sthri) je boginja blaginje doma (grihalakšmi). Slavijo 
jo kot krepostno družico (dharmapathni). Pravijo ji tudi gospo-
darica doma (ilalu) in boljša polovica (ardhangi). Ljudje uživajo 
ob nepomembnih častnih naslovih, ki jim jih podeljujejo. Toda 
ženskam so podelili najvišje, večno veljavne naslove. Dom brez 
ženske je kot džungla.

Moški bi morali prepoznati visok položaj žensk ter jih v 
skladu z njim častiti in spoštovati; ne bi smeli povzročati, da 
ženske točijo solze žalosti. Dom, kjer ženska joče, bo uničen. 
Moški bi morali ženskam dati časten položaj in živeti spošto-
vanja vredno življenje. 
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Prapodoba ženske je opisana kot adhišakti – primarni vir vse 
energije, ki ima celo vrsto moči. Poveličujejo jo kot mater otrok 
nesmrtnosti (amritasjaputra).

Tri lastnosti (gune) narave v besedi “sthri”
Beseda sthri je sestavljena iz treh zlogov: sa, tha in ra. Sa pred-

stavlja satvično1 naravo žensk in trojni vidik doživljanja božanskosti 
– videnje Božanskega, neposredno bližino Božanskega in spojitev 
z Božanskim. Tha označuje tamasično lastnost. Toda ta lastnost ni 
brezbrižnost in lenost, temveč vključuje lastnosti, kot so ponižnost, 
dobrota in skromnost. To pomeni, da ženske pričnejo z lastnostmi 
kot sta pokornost in ponižnost, da lahko v pravilnem duhu služijo 
družini in družbi. V državi Andhra Pradesh imamo pregovor, ki 
pravi: 'Dom sodi po njegovi gospodarici'.

Ra predstavlja radžasično lastnost, ki ne pomeni bojevitosti 
in nejevoljnosti. Ta lastnost označuje pripravljenost žensk, da 
za svojo čast in čast svoje družine žrtvujejo celo življenje, če je 
to potrebno. Indijska zgodovina je polna primerov žena, ki so 
se pogumno borile in se odrekle življenju, da bi zaščitile svoje 
može in čast.

Beseda sthri je tako kombinacija vseh treh lastnosti. Z žen-
sko, ki bi jo morali zaradi teh lastnosti izjemno spoštovati, rav-
najo kot s šibkejšo osebo in ji pripisujejo podrejen položaj. 

Tukaj je potrebno omeniti, da so se ženske, ki so v Indiji ali 
drugih državah imele začasno oblast, izkazale za izjemno spo-
sobne in uspešne. V Angliji je bilo veliko kraljev, toda nihče 
ni vladal tako dobro kot kraljica Viktorija. Njeno vladanje so 
označevale lastnosti, kot so pravičnost, blaginja in učinkovitost. 
V času njene vladavine ni bilo nezadovoljstva. V sodobnejšem 
času je Indira Gandhi pogumno in zelo vešče vodila vlado. Za 
1 gune – satva, radžas in tamas so lastnosti narave. Satva predstavlja dobroto, ple-

menitost in nesebičnost, torej človekove kreposti. Radžas predstavlja strast in 
poželenje, torej naslado. Tamas predstavlja topost, lenost in nevednost, torej člo-
vekove razvade. (op. ur.)
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dobro države je bila pripravljena na kakršno koli žrtev. Med vse-
mi predsedniki vlade je bila na čelu več kot dvanajst let. Večina 
drugih je to službo opravljala le kratek čas.

Obstaja nekaj organizacij, ki jih ženske vodijo z veliko mero 
predanosti in vneme za dobro ljudi. Valmiki2 je v Ramajani hva-
lil ljubkost žensk. Kaj je vzrok za to ljubkost? Po njegovih bese-
dah je vzrok duh žrtvovanja.

V ženskah je moč najti duh žrtvovanja
Mati je za svojega otroka pripravljena žrtvovati vse, celo svo-

je življenje. Takšnega duha lahko najdemo samo pri ženskah. Če 
je otrok hudo bolan, lahko oče opusti upanje in reče, da lahko 
otrok kar umre. Toda mati bo otroka poskušala rešiti s kakr-
šnim koli žrtvovanjem. Prav zaradi tega jo opisujejo kot utele-
šenje požrtvovalnosti (tjagamurti). Moški nimajo enakega duha 
požrtvovalnosti. Imajo junaško držo, toda nimajo odločnosti in 
vztrajnosti, da bi boj dokončali. Valmiki je žensko opisal kot 
utelešenje predanosti, moškega pa kot utelešenje modrosti. Mo-
drec ima dostop do dvorane v graščini božanstva, toda ženska 
slednica ima dostop do najbolj skritih soban. Vzvišen položaj, ki 
so ga podelili ženskam, opisujejo v vseh starodavnih spisih.

V povezavi s tem bi morali razumeti vlogo ženske kot mate-
re. Velikega junaka Šivadžija3 so docela oblikovali samo nauki 
njegove matere. Ramo je njegova mati Kausalja učila, naj hodi 
po sveti poti pravičnosti (dharme). Življenja velikih osebnosti 
kažejo, do kolikšne mere so jih oblikovale njihove matere.

Ghandidži4 je postal neomajen privrženec resnice potem, 
ko se je naučil lekcije od matere. Ta ni prenesla laži svojega 
sina, čeprav naj bi zavoljo te laži prekinila s postom. Otroci 
2 Valmiki je bil indijski pesnik in oznanjevalec sanskrtske literature. Spesnil je indijski 

ep Ramajana in utemeljil vedsko pesniško obliko – sloko.
3 Šivadži – utemeljitelj hindujskega cesarstva Marata in borec za osvoboditev Indi-

je izpod sultanove vladavine v 17. stoletju.
4 Ghandidži – spoštljiv naziv za Mahatmo Gandhija 
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hodijo po pravi poti bolj zaradi svoje matere kot zaradi očeta. 
Danes vidimo, da očetje učijo svoje otroke lagati. Na primer, 
ko zazvoni telefon, oče naroči sinu, naj kličočemu reče, da 
ga ni doma.

Očetje že od nekdaj popuščajo svojim otrokom, zato otroci 
skrenejo s prave poti. To se je pričelo v dobi dvapara5 z Durj-
odhanovim očetom Dhritaraštro, ki ni sina nikoli opomnil, ne 
glede na to, kakšna zla dejanja je storil. Očetje, ki sinovom do-
volijo, da zaidejo na stranpot, niso pravi očetje. Prahlada6 je izja-
vil: “Pravi oče je le, kdor sinu svetuje, naj išče Boga. Pravi učitelj 
(guru) je le, kdor učenca pouči o Bogu.”

Mati je otrokov prvi učitelj 
V starodavnih časih so matere učile otroke o pravilnem de-

lovanju, moralnosti in predanosti. Otrokov prvi učitelj je mati. 
Zato so v indijski kulturi med štirimi osebami, ki so: mati, oče, 
duhovni učitelj in gost, in ki naj bi jih spoštovali kot božanstvo, 
dali prvo mesto prav materi. Ta je na prvem mestu, ker otroka 
nosi v maternici devet mesecev in ga hrani z lastno krvjo.

Ko omenjamo imena božanstev, ima prvo mesto boginja, 
na primer: Sita-Rama, Parvati-Paramešvara in Lakšmi-Naraja-
na. Vzrok, da ima žensko ime prednost, je v tem, da je ženska 
utelešenje narave. Globlji pomen tega je, da bi morali spoznati 
Boga tako, da si pridobite naklonjenost narave.

Prislužite si materin blagoslov
Vse stvari na tem svetu so minljive, trajna sta le pravičnost 

in dobro ime. Kako naj si človek pridobi dobro ime? Tako, da 

5 Dvapara juga – po hindujskem verovanju obstajajo v zgodovini sveta štiri obdo-
bja ( juge): krita, treta (ko je živel avatar Rama), dvapara (pred približno 5000 leti, 
ko je živel Krišna) in kali juga (železna doba), v kateri živimo zdaj in za katero je 
značilen popoln upad pravičnosti. 

6 Prahlada – popolni slednik, ki je nenehno recitiral Višnujevo ime (Hari). Od vere v 
Boga ga ni uspel odvrniti niti njegov oče, kralj Hiranjakasipu.
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spoštuje mater. Nikoli ne delujte v nasprotju z njenimi željami. 
Sin, ki materi povzroča bolečino, ne bo nikoli srečen. Zato si 
prislužite njen blagoslov.

Celo komunistični Rusi slavijo osmi marec kot dan žena. Na 
ta dan so ženske proste, moški pa kuhajo. Ženske se odpravijo 
služit v bolnišnice in druge ustanove.

Moški in ženske morajo razumeti drug drugega, da bodo 
lahko skladno živeli v družini. Danes ljudje želijo biti srečni, 
toda nočejo živeti idealnega življenja. Starši, na primer, niso 
dober zgled otrokom. V sodobnem času oče ne vzgaja otrok 
pravilno in otroci se ne menijo za materine besede. Večina 
očetov se danes vede kot Dhritaraštra7. Tam, kjer nekaj do-
brih otrok živi pobožno, jih očetje grajajo in jim govorijo: “Si 
mar znorel? Ne udeležuj se petja hvalnic Bogu (bhadžanov) 
in služenja družbi!” Starši, ki se tako vedejo, so kot Hira-
njakasipu, ki ni mogel prenesti, da je njegov sin častil boga 
z imenom Hari. Danes je veliko staršev kot Dhritaraštra in 
Hiranjakasipu, toda malo je takih, ki bi svoje otroke spodbu-
jali, naj sledijo pravičnosti.

Otroci danes ne uživajo ob prebiranju del, kot so Ramajana, 
Mahabharata in Bhagavata. Svoj čas tratijo z branjem neumno-
sti. Starši bi morali poskrbeti, da otroci ne bi brali slabih knjig.

Zdaj pa bi rad dal ženskam nekaj nasvetov. Dobro je zna-
no, da se rade vdajajo pretiranemu govorjenju. Zaobljubiti 
se morate, da od danes naprej ne boste govorile po nepo-
trebnem. Ženske ne govorijo samo v dvorani, temveč tudi v 
templju. Moški se radi potepajo in ne pazijo, kam ne bi smeli 
iti in katerih krajev bi se morali izogibati.

Če bodo ženske omejile svoj govor in moški nadzirali svoje 
gibanje, bo to dobro za obe strani.

7 Dhritaraštra – slepi kralj in oče Kaurav. Sina Durjodhano je spodbujal, naj 
si prilasti kraljestvo bratrancev Pandav. S tem je sprožil vojno, opisano v 
Bhagavadgiti. 
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Vsako leto bi morali praznovati dan žena
Če želimo, da bo narod srečen, se morajo izboljšave pričeti 

pri starših. Brez miru in skladnosti doma narod ne more živeti 
v miru. To sporočilo bi morali vsak 19. november razširjati po 
vsej deželi tako, da praznujete dan žena. Ljudi bi morali poučiti, 
kako naj živijo dobro družinsko življenje in pravilno vzgajajo 
svoje otroke. Če moški ne želijo sodelovati, morate biti mirni in 
obzirni. Čeprav je bil Ravana8 hudoben, ga je njegova plemenita 
žena Mandodari skušala spremeniti po svojih najboljših močeh. 
Zavzeto mu je svetovala, naj Site ne zadržuje s silo na Lanki9, 
temveč naj jo vrne Rami.

Poziv ženam
Utelešenja ljubezni! V organizaciji10 lahko včasih pride do 

napak, vendar poskrbite, da se ne zgodijo znova. Budha je dobil 
primerno lekcijo z enim samim doživetjem, ko je videl starca, 
bolnega človeka in truplo. Iz tega je razumel celotno naravo 
človekovega obstoja. Ljudje imajo danes vedno znova podobne 
izkušnje, toda njihov um ostane nespremenjen. Vsaka izkušnja 
bi morala povzročiti spremembo. Že leta poslušate Svamijeve 
govore, toda koliko se vas je spremenilo? Koliko vas je razvilo 
dobre lastnosti? Mislim, da ne prav veliko.

Kjer koli ste, razvijajte dobre misli. Le takrat bo vaš obisk 
Prasanthi Nilayama smiseln, saj je to potovanje drago.

Ker je danes sveti dan, posvečen ženskam, vas Svami prosi, 
da se spremenite in pomagate spremeniti svoje može in otroke. 
Razvijati bi morale lastnosti, kot so razumevanje, sočutje in po-
žrtvovalnost. Bhagavan želi, da prevzamete vodstvo ter z ideal-
nim življenjem prinesete mir in blaginjo narodu.

Govor v dvorani Poornachandra, 19. novembra 1995 

8 Ravana – demonski kralj Šrilanke v Ramajani, ki je ugrabil Ramovo ženo Sito.
9 Lanka – Šrilanka, izvirno Sri Lanka, nekdanji Cejlon
10 organizacija – svetovna Sathya Sai organizacija 
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Slovenski slednici na daršanu pri Sathya Sai Babi.
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