
ŠTIRI STENE ZAPORA 
 
Celo pozitivno navdušenost je treba imeti pod nadzorom. Predanost mora biti urejena. 

Nima smisla, če tečete za ali pred mojim avtom. Poglejte, kaj se je zgodilo zaradi vaše 

preveč navdušene dobrodošlice. To naše srečanje, ki so ga organizatorji načrtovali ob šestih 

zvečer, se je začelo šele zdaj ob devetih! Seveda, bil sem pripravljen ostati vse do polnoči ali 

celo dlje, če bi to pomagalo, vendar moram še danes nujno iti nazaj v Whitefield. Kaj se je 

torej zgodilo? Vaš nemir vam je vzel priložnost, da ste dalj časa v moji družbi. Zato bo tudi 

moj govor krajši. 
 

Kakšna škoda! Če bi bili mirni in disciplinirani od začetka, bi lahko bil več časa z vami. Tako 

človek zapravlja svoje priložnosti. Vsak izmed vas je začutil nekaj nelagodnosti in neudobja 

in zato ste se začeli pričkati med sabo in ste izgubili potrpežljivost. Čutim vaše neudobje in 

nezadovoljstvo. In vedno sem vam pripravljen podariti blaženost. Toda biti morate vedno 

pripravljeni sprejeti to blaženost.  

 

Vem, da vaš glasbeni ansambel »Niranjana Bhajana« redno organizira skupinsko petje svetih 

pesmi. Nikar ne mislite, da sem prvič tukaj. Prisoten sem vsakič, ko pojete hvalnice Bogu. 

Prav zato sem zdaj prišel tudi na ta fizični način, da vam povem, da nadaljujte s petjem svetih 

pesmi. Glede na to, da so se časi in način življenja spremenili, je potrebno primerno 

preoblikovati tudi načine izvajanja duhovne vadbe. V starodavnih časih je veljala stroga 

askeza za vzvišen in redek dosežek. Danes pa postaja prepevanje Božjih imen prav tako 

zahtevna askeza. Vendar je rečeno, da ponavljanje Božjega imena zadostuje; zadostuje, če  

premišljujete o Božjem imenu in Njegovi veličastnosti ob opravljanju vsakdanjih obveznosti. 

To, kar šteje, je notranja čistost in ne zunanje premikanje ustnic. Ponavljanje in 

premišljevanje o Božjem imenu je notranja dejavnost, ki prispeva k notranji preobrazbi. 

 

PREBUDITE SVOJO BOŽANSKOST S POMOČJO BOŽJEGA IMENA 
Človeško življenje je božansko. To je razlog, potrditev, cilj človeškega življenja. Prebiranje 

knjig v knjižnici nima smisla, če je učenost vir nečimrnosti; (tovrstna učenost) si prizadeva 

samo za nabiranje govorniških lovorik, izkoristi vsako priložnost, da prelisiči sogovornike in 

hrepeni po priznanjih in nagradah. Ravana (lik iz indijskega epa Ramajana) je bil visoko 

izobražen mojster, ki je obvladal vse svete spise. Toda to mu ni prineslo tudi dobrega značaja. 

Bil je izgubljen v breznu. Učiti se brez kakršnegakoli prizadevanja, da naučeno tudi 

udejanjate, zagotovo pomeni zapravljati dragoceni čas.  

 

Zdaj vam ni treba meni ničesar obljubljati. Toda poskusite spraviti v prakso vsaj nekaj dobrih 

nasvetov, ki so vam pri srcu in s katerimi si lahko pridobite notranji mir in zadovoljstvo. Če 

želite prebuditi božanskost v sebi, ni boljšega načina od ponavljanja Božjega imena. 

 

OMEJENI IN NEOMEJENI JAZ 
Vaš glasbeni ansambel se imenuje »Niranjana«, kar pomeni »utelešenje vseprisotne 

božanskosti«. O brezobličnem, čistem božanskem Absolutu ne moremo peti. Zato ga 

imenujemo in mu pripišemo določeno podobo in lastnosti, da bi si ga lahko predstavljali. 

Potem postopoma spoznamo, da ta določena oblika božanskosti prežema vsa bitja in ima zato 

značilnost univerzalnega ali neomejenega. Postopoma bo presegla vse omejitve časa in 

prostora ter prav tako kot modrina obraza avatarja Krišne prežela nebo in morje; postala bo 

simbol za globino večnega Boga. 

 



Brez posvečenosti Bogu ne more biti duhovne osvoboditve ali samospoznanja. Dokler se 

boste oklepali svojega omejenega jaza, vas bodo obdajale štiri stene zapora. Odvrzite omejeni 

jaz in postali boste svobodni. Kako uničite omejeni jaz? Položite ga pred Božja stopala in 

recite: »To si Ti in ne jaz.« Tako se boste osvobodili bremena, ki pritiska na vas. Vedno 

bodite povezani s tistim, kar je neomejeno, neskončno, božansko. Premišljujte in načrtujte, da 

se boste zlili z božanskim Absolutom. Naj vam v ušesih odmeva klic Vsevišnjega in 

Neizmernega. 

 

Povzdignite se nad stene, rešetke, ključavnice, obešanke in verige. To boste naredili preprosto 

tako, da svoj um osredotočite na lastno božansko neomejenost. Ne obsojajte svojega uma, 

govoreč, da je kakor opica. Um je učinkovito orodje, ki vam lahko omogoči tako svobodo kot 

ujetost, odvisno od tega, kako ga uporabljate. Um bo ubogal vaše zapovedi do najmanjše 

podrobnosti. Če hočete, vas bo vodil po kraljevski poti naravnost do končnega spoznanja. Po 

drugi strani pa zaradi njega lahko tavate po slepih ulicah in blatu. 

 
DUŠEVNO ZDRAV ČLOVEK V PONORELEM SVETU 
Lahko si zakrijete obraz od sramu, ko v časopisu preberete, da danes človeška bitja, kot ste vi, 

izumljajo in preskušajo orožje, ki lahko pobije milijone ljudi in prizadene celo naslednje 

rodove. Kljub temu pa ste ponosni zaradi človekove inteligence in sposobnosti! Nekateri celo 

izkazujejo čast takšnim izumiteljem! Vsekakor je prav, če ste ponosni na osebe, ki izumijo 

stvari, pomagajo drugim ljudem, da živijo srečnejše. Toda bodite previdni z besedami, ko 

govorite o tistih, ki izumljajo orožje za množično uničenje. 

 

V duševni bolnici boste srečali ljudi z različnimi oblikami duševne prizadetosti. Nekateri 

pljuvajo po drugih, nekateri grizejo, nekateri praskajo, mečejo kamne, drugi zopet mečejo 

žalitve v obraz. Ti nori ljudje pravzaprav mečejo bombe; takšna je njihova norost. Svet je poln 

ljudi, ki trpijo zaradi duševnih bolezni, a se gibljejo izven duševne bolnišnice! Ko deželo 

zajame sovraštvo, tako celo zdravi ljudje ponorijo in se začnejo obnašati kot divjaki.  

 

Toda včasih boste v duševni bolnišnici srečali posebno vrsto »norca«. Ta sedi v kotu, nenehno 

počiva, opazuje zvijače in norost drugih bolnikov. Zdravniki so mu hvaležni, saj jim zanj ni 

treba skrbeti; ne povzroča nobenih preglavic. Mogoče boleha za melanholijo ali pa je morda 

razsvetljena duša. On je v tem ponorelem svetu edini duševno zdrav človek. 

 

Karkoli se vam zgodi, sprejmite to kot lekcijo, ki bo izboljšala vaš značaj in okrepila vaše 

živce ter zvišala stopnjo vaše nenavezanosti na posvetne stvari. To vam bo prineslo mir in 

radost. 

 

Govor v vasi Maddhur, 24. 5. 1962 

(Vsi govori Sathya Sai Babe so 

 objavljeni na spletnem mestu: 

http://www.sssbpt.info/english/index.html  ) 


