
NE OMEJUJTE VSEPREŽEMAJOČEGA BOGA 
  
Ali je mogoče zgraditi tempelj za tistega, ki prežema celo vesolje? Ali lahko nekdo 
poimenuje njega, ki prebiva v vseh bitjih? Ali lahko okopamo tistega, ki živi v vseh 
rekah? Ali lahko ponudimo hrano njemu, ki ima v svojem želodcu celotno stvarstvo? 
Zaradi svoje nevednosti človek ne more spoznati te resnice. Zmotno verjame, da je 
minljiv. V resnici pa ni minljiv, marveč je Bog celega sveta. 
  
Pojavni svet smo poimenovali prapancha, ker je sestavljen iz petih (pancha) elementov, to so 
zemlja, voda, ogenj, zrak in eter. "Pra" pomeni izražati, cveteti. Torej prapancha pomeni 
razcvetanje, ne samo petih elementov, ampak tudi petih vitalnih tokov, imenovanih prana, 

apana, vjana, udhana in samana. Pet elemetov predstavlja osnovo celega sveta. Načelo 
božanskosti je v vseh petih elemetih prisotno kot nevidni tok. Je večno in nesmrtno. Izraz Bog 
se nanaša na božansko načelo, ki prežema pet elementov, pet vitalnih tokov in pet telesnih 
ovojev. Človek pa zaradi svoje nevednosti pripiše Bogu določeno obliko in se v molitvi 
obrača k njej. Imena in oblike so minljive. Trajno je edinole načelo božanskosti, ki je osnova 
vseh imen in oblik. Zaradi svoje nevednosti in omejenega razumevanja stisnemo to načelo 
božanskosti v neko podobico in jo častimo. Morali bi častiti božansko obliko. Vesolje je božje 
obličje. Bog prežema ando, pindo in brahmando (vesolje). Anda je kombinacija materije in 
vitalnih tokov. Pinda je tisto, kar se rodi iz materinega trebuha. Na koncu pa se zlijeta v 
vesolje ali brahmando.    
  
BOG JE VEČNA PRIČA 
Utelešenja ljubezeni! Osnova vesolja je ljubezen. Brez ljubezni ni ne narave ne sveta. Svet 
podpira načelo ljubezni, ki je enako prisotno v vseh petih elementih. Božanskost lahko častite 
na številne načine, ampak vse to čaščenje ne bo imelo nobenega učinka, če pozabite na načelo 
ljubezni.  
Pet elementov je odgovornih, da podpirajo človeško življenje in svet na splošno. Če manjka 
samo eden od elementov, se vse ustavi. Zvoke slišimo z ušesi. Svet vidimo z očmi. Na ta 
način lahko preko petih čutil izkusimo svet. Pet čutil dokazuje, da svet obstaja. Človek je 
pozabil na načelo božanskosti in zato si  prizadeva, da bi blaženost dosegel s slabimi načini in 
posvetnimi dosežki. Rečeno je, da je od vseh živih bitij človeško rojstvo najredkejše. 
Pravzaprav je človeško bitje po svojem bistvu božansko.  
Dolžnost (dharma), bogastvo (artha), želja (kama) in osvoboditev (mokša) so predpisani kot 
štirje cilji človekovega življenja. A dandanes se je človek odpovedal dolžnosti in osvoboditvi. 
Peha se za bogastvom in željami. Ta svet je ustvaril Bog. Vašo ženo, otroke, prijatelje in 
sovražnike, vse je ustvaril Bog. Ni dovolj, če s svojo ženo, otroci in prijatelji vzdržujete 
dobre odnose. V vsakomer morate videti Boga. To je vaša prva dolžnost. Vaša žena, 
otroci, prijatelji in sovražniki, vsi so utelešenja Boga. Celo Bog se mora včasih spopasti s 
svojimi sovražniki. Kakorkoli že, pa so se na koncu zaradi njegove milosti, kljub svoji 
sovražnosti do njega, z njim zlili. Na tem svetu ni kraja, kjer Boga ne bi bilo. Povsod je 
prisoten.  
»Z rokami, stopali, očmi, glavo, usti in ušesi preveva vse, Bog preveva celo vesolje.« 

Morda ljudje okoli vas ne bodo videli, kaj počnete, ampak Bog vas bo vedno opazoval. Drugi 
morda ne bodo poslušali vaših besed, ampak Bog vas bo vedno poslušal. On je večna priča. 
Na žalost pa te resnice niste sposobni prepoznati.  
 
RAZNOLIKOST JE LE NAVIDEZNA 
Nekateri oporekajo: "Kako lahko rečete, da je Bog povsod prisoten, če pa ga sploh ne 

vidimo? Kako naj potem usliši naše molitve?" Zvok je pravzaprav oblika Boga. Ni prostora, 



kjer ne bi bilo zvoka. Bog vse sliši, ker je zvok njegova oblika. Svetloba prežema ves svet. 
Bog lahko vidi vse, ker je svetloba njegov vid. Zato si nikar napačno ne predstavljajte, da Bog 
ne ve, kaj se dogaja. Ne dvomite in ne zanikajte njegovega obstoja zgolj zato, ker ni viden s 
prostim očesom. Kako se v vašem srcu porodi odločitev? Vse se zgodi zaradi božje volje. S 
posvetnega stališča obstajajo vzponi in padci, ampak načelo božanskosti ostaja 
nespremenljivo. Svet in Bog sta nerazdružljiva. Stvarstvo in stvarnik sta eno. Med njima 
obstaja intimna in neločljiva povezva. Atma je ime za načelo božanskosti. Nima nobene 
določene oblike. V obliki božanske volje prežema ves svet. Velika zmota je, če Atmi 
pripisujemo določeno ime in obliko. Bistveno je, da razumemo enost Atme in jo tudi 
doživimo. Vse je božansko. Resnično, vse to je Bog. Ker načela božanskosti niste sposobni v 
celoti doumeti, Boga omejite na določeno ime in obliko, kot so, na primer, Rama, Krišna, 
Višnu itd, ter ga častite. Kipar naredi kipec Rame, Krišne itd. Vendar je glina tista, ki 
privzema obliko različnih božanstev. Ena in ista glina je oblikovana v različne podobe.   
»Draguljev je mnogo, a zlato je eno. 

Krav je mnogo, a mleko je eno. 

Bitij je veliko, dih je eden.« 

Ker niste sposobni razumeti načela enosti, vas zavede navidezna raznolikost. 
 
BOG PRESEGA VSAKO DVOJNOST 
Utelešenja ljubezni! Nihče ne more opisati Boga kot takšnega ali drugačnega. Bog prežema 
celotno vesolje. Brez imena tudi oblika ne more obstajati in obratno. Ime in oblika pravzaprav 
predstavljata načelo ljubezni. Vsaka stvar in vsako bitje na tem svetu je izraz božanske 
ljubezni. Zaradi svojega omejenega razumevanja to vseprežemajoče načelo božanskosti 
skrčite na ime in obliko. Kakršen je občutek, takšna je posledica. Bog se odzove v skladu z 
občutkom, ki ga do njega gojite. Če je vaša predanost neomajna in ga ljubite z vsem srcem, 
vas bo obdaril z najvišjo blaženostjo. Bog presega dvojnosti rojstva in smrti, sreče in 
žalosti. Morda mislite, da tudi Bog čuti bolečino in trpljenje. Ampak z božjega stališča 
bolečina sploh ne obstaja. Je le vidik božanskosti. Tudi blaženost je vidik božanskosti. Bog je 
nad užitkom in bolečino, nad zaslugami in grehom. Srečo ali trpljenje si ustvarjate sami. 
Užitek je premor med dvema bolečinama.  
Boga ne imejte za nekaj ločenega od vas. Na žalost ljudje niso sposobni dojeti načela 
božanskosti in si pričnejo izmišljati razne stvari. Bog je eden. Vede razglašajo: »Resnica je 

ena, modri pa ji nadevajo različna imena«. Kakorkoli že, ko okoliščine to zahtevajo, 
božansko utelešenje pride na zemljo in odigra svojo vlogo v  vesoljni drami. 
 
VSE, KAR SE ZGODI JE BOŽJA VOLJA 
Ko sta na kraljevem dvoru Durjodhana in Dususana ponižala Draupadi, je Bhimo razganjalo 
od jeze. Hotel jih je pretepsti na žive in mrtve. A tudi v tem primeru jih Bog ni ubil. Izredno 
pomembno je, da razumete, da je vse, kar se zgodi, njegova volja. Karkoli se zgodi, je v vaše 
dobro. S tem trdnim prepičanjem bi morali enakodušno sprejemati užitek in bolečino. Morda 
vam je težko prenašati nesrečo. Morali bi moliti k Bogu, naj vam podari moč, da jo boste 
prenesli. Danes imate morda težave, ampak jutri bo že drugače. Težave so kot mimo bežeči 
oblaki. Zagotovo jih bo sreča razpihala. Človek hoče biti vedno srečen. Kako lahko doseže 
srečo? Prava sreča je združitev z Bogom. Pravzaprav je Bog nad srečo in nesrečo. 
Karkoli naredite, Bog reče: "Tako naj bo." Obilno vas blagoslavlja in reče: "Naj bo vse 
za vaše dobro." Ko boste enkrat razumeli naravo božanskosti, se boste osvobodili nesreče. 
Če trenutno prestajate težke čase, naj vam to ne vzame poguma. Zaupajte, da Bog hoče, da 
prestanete te težave za vaše dobro. Sreča in nesreča bivata skupaj. Ne morete biti srečni, če ne 
prestanete težav.   
 



LJUDI ZAPELJE MUHAVOST UMA 
Utelešenja ljubezni! Božanskosti ne pripisujte raznolikosti. Na vsakogar glejte kot na 
utelešenje božanskosti. Naj se ti sveti občutki trdno zasidrajo v vaše srce. Celo osebo, ki vas 
sovraži, sprejmite kot bližnjo. Ker ste dosegli človeško rojstvo, bi morali pogumno in 
samozavestno prenašati bolečino in trpljenje. Bodite prepričani, da se vse dogaja za vaše 
dobro. Vse, kar je ustvaril Bog, je dobro. V božjem stvarstvu je vse dobro in sveto. Nič ne 
more povzročiti žalosti in nesreče. Pravzaprav nesreča izhaja iz človekove zaslepljenosti. 
Zaslepljenost pa se pojavi zaradi istovetenja s telesom. Kaj pomeni izraz manava (človek)? 
'Ma' pomeni zaslepljenost (maja), 'Na' pomeni brez in 'va' pomeni obnašati se (varthinčuta). 
Torej človek (manava) pomeni tistega, ki deluje nezaslepljen. Če postanete žrtev 
zaslepljenosti, ne boste nikoli sposobni razumeti resničnosti. Pravzaprav človek sam ustvari 
zaslepljenost. Porodi se v njegovi domišljiji.  
Ne glede na trud pa Boga ni mogoče do popolnosti spoznati. Nekoč je mati Kunthi dejala 
Krišni: »O, Krišna! Četudi si sam Bog, smo včasih zavedeni in mislimo, da si tudi ti človeško 

bitje kot mi vsi«. Tudi svetnik Thjgaradža je enak občutek izrazil v naslednjem verzu: »O, 

Bog! Uslišal si molitve Draupadi in jo rešil pred ponižanjem. Grdega Kubjo si polepšal in 

sedaj je lep. Zaščitil si Pandave. Je tvojo slavo in sijaj sploh mogoče dojeti? Si nad vsemi 

opisi in človeškim razumevanjem. Krišna, celo Brahma ne more opisati Tvoje slave«.  
Dobro in slabo sta v vašem umu in ne nekje zunaj. Zato najprej izboljšajte svoje občutke. 
Znebite se vseh živalskih lastnosti, da bo človeškost v vas lahko zacvetela. Če v sebi začutite 
le sled sovraštva, ga nemudoma preženite. Ker ste se rodili kot človeško bitje, je za vas 
sramotno, če gojite zle lastnosti, kot je sovraštvo. Ne podležite sli. Privlačiti bi vas moral le 
Bog in nihče drug. Svojega sina ljubite, ker ga imate za svoj odsev. Pravzaprav so vsi le vaš 
odsev, kdor vas ljubi, kdor vas sovraži ali kritizira. V enem trenutku ste morda jezni, kasneje 
pa se sovraštvo umakne ljubezni. Ljudi zapelje muhavost uma. Ker jih ime in oblika 
zaslepljujeta, ne morejo prepoznati minljive narave sveta. V resnici nimate ne prijateljev ne 
sovražnikov. To sta le vaše sovraštvo ali ljubezen, ki odsevata navzven. Bog vam ne podarja 
sreče ali nesreče, sami si ju ustvarite. Izvirata iz vas.  
 
VAŠE DELOVANJE JE IZRAZ BOGA 
Utelešenja ljubezni! Bog je v obliki petih elementov prisoten vsepovsod. Vsakdo ima v sebi 
pet elementov in vsakdo je utelešenje ljubezni. Vsi so eno. Ne obstaja nihče drug. Kamorkoli 
pogledate, povsod vidite pet elementov. Nikjer ne boste našli šestega elementa. Načelo 
ljubezni v vas prestavlja božanskost. Če mislite, da je Bog ločen od vas, je to navadna 
zaslepljenost. Vse je Bog. Vse je izraz Atme in blaženosti. Prav zato je rečeno, da je Bog 
utelešenje večne blaženosti in čista modrost. Celo vaše delovanje je izraz Boga. Če svoje 
dolžnosti opravljate s takšnimi božanskimi občutki, bodo obrodile dobre sadove. Nikoli ne 
kritizirajte Boga. Nikoli ga ne zanikajte. /.../ Vse je božansko. To je tisto, kar bi morali 
spoznati na ta blagodejni praznik Šivaratri. Na tem svetu ni ničesar drugega razen 
božanskosti. Načelo božanskosti bodisi v zrnu peska bodisi v kosu slaščice je eno in isto. Ko 
enkrat spoznate to resnico, postanete Bog. Ni vam ga treba iskati nekje drugje. Vi ste Brahma, 
vi ste Višnu, vi ste Šiva, vi ste utelešenja božanskega trojstva. Vaši občutki so tisti, ki 
privzamejo obliko Brahme, Višnuja in Šive.  
Zaradi občutkov dvojnosti ste podvrženi nemiru in trpljenju. Enost zaznavate kot različnost, 
namesto da bi v različnosti videli enost. Število 1 je osnova vseh ostalih števil. Podobno se 
razlikujejo tudi imena in oblike, a je v resnici vse eno. Ne obstaja nihče drug. Na tem svetu 
razen božanskosti ni nikogar drugega. Mnogi duhovni aspiranti in jogiji so se močno 
potrudili, da bi spoznali načelo božanskosti. Na koncu so spoznali, da je resnica ena, a ji 
modri nadevajo različna imena. Ker te resnice niste spoznali, vas zaslepljuje navidezna 
dvojnost. Da bi spoznali, da je božanskost ena in edina, morate poznati duhovno matematiko. 



Izredno pomembno je, da razumete načelo enosti in se v skladu z njim tudi obnašate. Z 
razumevanjem enosti boste izkusili božanskost. Spoznali boste, da posameznik ni ločen od 
Boga. Ko pred enico (1) postavite ničlo (0), se ena spremeni v deset (10); če dodate še eno 
ničlo, dobite število sto (100). Če na ta način še naprej dodajate ničle, številka narašča na 
tisoč, deset tisoč in tako naprej. Ničle pridobijo na vrednosti le, kadar jih postavite zraven 
enice. 'Jaz' , 'moja žena', 'moji otroci', 'moja lastnina' itd. vse to je primerljivo s številom nič. 
Ves svet je kot ničla (zero). Pojavil se je iz junaka (hero)1, Boga. Zaradi svoje zaslepljenosti 
pa ničlo zamenjujete z junakom. Dokler boste potopljeni v iluzijo, nikoli ne boste sposobni 
prepoznati božanskosti. Zaslepljenost povzroča dvome, ki vas bodo oropali blaženosti. 
Zastrupili bodo vaš um in vas spravili v nevarnost. Zato nikoli ne gojite nobenih dvomov 
glede božanskosti. Okrepite svojo vero v Boga.  
Avto lahko pelje enakomerno le, kadar je tlak v vseh gumah enak. Tudi če poči ena sama 
guma, to lahko povzroči nesrečo. Človeško telo je kot avto. Um je volan. Dolžnost, bogastvo, 
želja in osvoboditev so štiri kolesa, ki bi morala biti napolnjena z zrakom vere. Tudi, če poči 
ena sama guma, bo vaše življenje ogroženo. Vaš um mora biti stabilen in obvladan. Le v tem 
primeru lahko dosežete življenjski cilj, tj. osvoboditev.  
 
ČLOVEŠKO ŽIVLJENJE JE NADVSE SVETO 
Utelešenja ljubezni! Pet elementov preveva ves svet. Morali bi jih ohranjati 
v popolni skladnosti in harmoniji. Če med vožnjo kolesa ne ohranite ravnotežja, zagotovo 
padete. Podobno lahko živite življenje pravega človeka le, kadar je vaš um primerno 
uravnotežen, saj bo v nasprotnem primeru vaša človeškost uničena. Rečeno je, da je izmed 
vseh oblik življenja človeško življenje najredkejše. Kakšna sramota je, da se obnašate kot 
žival, če ste  blagoslovljeni, ker ste se rodili kot človek. Živeti morate kot človeško bitje. 
Obvladujte svoj um. To je moje sporočilo za vas na to sveto šivaratrijsko noč. Razumite, da 
ste se rodili kot človeško bitje in ne kot insekt ali črv. Niti niste žival, ptica ali zver. Morali bi 
razumeti pomen beseda manava (človek). Ma pomeni ne in nava pomeni nov. Tu niste prvič. 
Na tej zemlji niste prvič. Predno ste dosegli človeško življenje, ste preživeli že številna 
življenja. Odrecite se vsem starim in slabim navadam in zaživite na novo. Človeško življenje 
je nadvse sveto in skrivnostno. Samo Bog lahko razkrije njegovo skrivnostnost. Bog vesolja 
prežema celo vesolje. Presega vse opise. V vas je prisoten v obliki Atme. Do spoznanja Atme 
vodi le ena pot. Odrecite se občutku za 'moje'. Vi pravite: »To je moje in tisto je moje«. Ko se 
enkrat znebite tovrstne posvetne navezanosti, boste razvili čistost, stabilnost in nesebičnost. 
Osvobojeni boste vsega trpljenja, skrbi in vznemirjenosti. Na koncu boste dosegli 
osvoboditev. Ker ste dosegli človeškost, se morate potruditi, da se dvignete do božanskosti. 
To je vaš cilj. V čem je korist, če za vedno ostanete le človeški? Da bi se povzpeli na raven 
božanskosti, morate prečistiti svoj um. Enost podarja čistost in slednje na koncu vodi do 
božanskosti. Zato morate delovati družno. Pripadate človeški rasi. Pripadate eni družini. Zato 
se morate drug do drugega obnašati kot bratje in sestre. Odsotnost duha enosti bo okrnila 
čistost in vas odvrnila od božanskosti.  
 Utelešenja ljubezni! Kot študentje Sathya Sai kolidža, morate biti s svojim duhom enosti 
zgled ostalim. Šele ko razvijete enost, se lahko imenujete Saijevi sledniki. Z vsem srcem 
ljubite Boga. Ljubezen do Boga bo preobrazila vaše srce. Prepodila bo sovraštvo in ostale zle 
lastnosti. Z ljubeznijo lahko dosežete prav vse. 
 

(Sai Baba je zapel pesem »Prema Mudhita Manase Kaho / S srcem, polnim ljubezni, opevaj 

Božje ime«.) 

Praznik Mahašivaratri, 26. 2. 2006 v Prashanti Nilayamu 

                                                 
1 Besedna igra v angleščini: hero – zero (junak in ničla). 


