
Večina težav je nastala, ker smo pozabili na Vede 
 

V svojih govorih je Sathya Sai Baba rekel o Vedah : 

 

»Vede imajo namen pomagati človeku, da se zave božanskosti v sebi in okoli sebe. 

Predstavljajte si mir, ki so ga pridobili modri ljudje s takšnim zavedanjem in hrepenite po tem, 

da bi se naučili lekcij iz bogastva Ved za vse človeštvo. 

 

Napačna je domneva, da so Vede veljale samo za eno skupino ljudi, za eno kasto, eno raso ali 

eno skupnost. To je napačno sklepanje. Rekli so, da so namenjene samo pripadnikom višje kaste 

in učenjakom. Tudi to je napačen sklep. Vsak vedski obred je imel za cilj blagostanje in mir 

vsega sveta. Vede si prizadevajo vzpostaviti dobrobit treh svetov – spodnjega sveta, zemlje in 

neba. Škoda je, da so na takšna globoka besedila kratkovidni ljudje usmerili svoj ozki pogled. 

Vede ne dovoljujejo razlikovanja na osnovi kaste ali vere.  

 

Vede trdijo: 

»Rešil bom vsakogar, ki misli name. 

Stal bom ob strani vsakomur, ki je ob Meni. 

Kdorkoli Me časti v katerikoli obliki ali s katerimkoli imenom, 

se mu bom pokazal v tisti obliki in s tistim imenom.« 

 

Danes je na svetu veliko zlobe, težav in nesreč, ker usiha vpliv Ved. Onesnaženost je pokvarila 

vodo, zrak in hrano. Prisiljeni smo živeti onesnaženo življenje. 

 

Če je že zrak, ki ga dihamo onesnažen, kako bi lahko čisto živeli? Okolje in elementi bi morali 

biti čisti, da nam zagotovijo čistost srca. Vzrok te onesnaženosti ni nikjer drugje, kakor v naših 

dejanjih. Karkoli izgovorimo, se širi v celotno ozračje. Ozračje planeta lahko čistimo s petjem 

Ved in slavljenjem Boga. Modreci so se v starih časih preselili v gozd in peli učinkovite vedske 

mantre, da so čistili ozračje vsega sveta. 

 

Vede želijo spodbuditi dobre misli in odpravljati ideje zla ter pomagati človeštvu, da bi lepo 

živelo. Zato jih moramo negovati in spodbujati. Če bo človeštvo upoštevalo prepovedi iz Ved, 

ga bo to osvobodilo vseh nadlog. Večina naših težav je nastala, ker smo pozabili na Vede. 

 

Vede učijo človeka, kako osmisliti življenje na tem svetu in ga prečistiti. V njih piše: 

“Nesmrtnost lahko pridobimo samo s požrtvovalnostjo; niti bogastvo, niti sorodstvo niti dobra 

dejanja je ne morejo dati.” 

 

Zato gojite duh požrtvovalnosti in razvijajte ljubezen v sebi. Tudi odločenost pospešuje 

požrtvovalnost, ki vodi v nesmrtnost. Razvijajte ljubezen, odpovejte se sovraštvu in zmanjšajte 

želje.  

 

Vede povedo tisto, česar ne morete izvedeti nikjer drugje. Vede so razkrile veliko resnic, ki jih 

znanost ni odkrila. Beseda Veda pomeni ‘znanje’, tisto znanje, ki ga ne morete pridobiti s čutili, 

intelektom ali z neusmerjeno intuicijo. Vede si prizadevajo človeku odpreti oči za neresničnost 

dualistične izkušnje in za resničnost Enega. To oznanjajo glasno in z navdušenjem.« 

 

Sathya Sai Baba je velikokrat omenjal Velike vedske Izreke (Mahavakja), ki nas opominjajo 

na naš resnični Jaz. 

 



Poglejmo si štiri velike in pomembne izreke, ki pripadajo štirim Vedam in vsebujejo bistvo 

resnice o sebstvu: 

 

-Aham Brahmasmi: Jaz sem Absolut (Brahman). O njem govori Jadžur Veda, v 

Brihadaranjaka Upanišadi, 1.4.10  

 

-Pragnjanam Brahma: Zavest je Absolut (Brahman). O njem govori Rig Veda, v Aitareja 

Upanišadi, 3.1 

 

-Tat Tvam Asi: To si ti. O njem govori Sama Veda, v Čhandogja Upanišadi, 6.8.7 

 

-Ajam Atma Brahma: Atma je Absolut (Brahman). O njem govori Atharva Veda, v Mandukja 

Upanišadi, 2. 

 

Za naše lažje razumevanje spoznavanja lastne božanskosti, jih je Sathya Sai Baba poenostavil 

v preprosti mantri: 

 

Deham? Sem to telo? Neham. Ne, nisem. Koham? Kdo sem jaz ? Soham. Jaz sem Bog. 

 

Če želi nekdo prečistiti svoje misli in spoznati lastno božansko Bit, bi moral uporabiti Vede kot 

osnovo. Če je nekdo sposoben recitirati Vede, vendar jih ponavlja s polovičnim glasom ter 

polovično zavzetostjo, ga imenujemo kradljivec. Le tisti, ki recitirajo Vede s polno zavzetostjo 

postanejo vse tisto, kar so se naučili (Sakšhatkara). Vsakdo bi se moral učiti Vede, o njih 

kontemplirati ter jih ponavljati s polnim srcem. Zvok Ved je izjemno svet. So utelešenje zvoka, 

okretnosti, trdnosti, luči, govora, večne blaženosti, odličnosti in obilja. Vsak bi se moral učiti 

Vede. Če to ni mogoče mora vsaj ponavljati božje ime. Katerokoli vedsko mantro se naučite, 

jo ponavljajte pravilno. Drugače, se jih ne učite. Vključite se v del širjenja Ved in delite svojo 

radost z drugimi. 

 

Več o Vedah in starodavni zahodni modrosti, si lahko ogledate na spodnji povezavi (predavanje 

v angleščini): 

Vedski ideali in starodavna zahodna modrost – George Bebedelis 

 
Viri: 

Sathya Sai Baba – Govor ob prazniku Dasara, 20. oktobra 1982 

Sathya Sai Baba – Sathya Sai govori, št. 15  

Sathya Sai Baba – Govor, 18. oktobra 1993 

Sathya Sai Baba – Govor, 18. avgusta 1964 

Sathya Sai Baba – Govor, 4. oktobra 1989 

Sathya Sai Baba – Sathya Sai govori, št. 20 

https://www.youtube.com/watch?v=IKeLYzECf0Y

