
Modrec Vjasa razdeli neizmerno in brezmejno Vedo  
Sai Baba je rekel, da so nekdanji modreci (rišiji) izvajali močno odpovedovanje, da so razumeli Resnico, 
ki se skriva v Vedah. 
Vede priznavajo kot modrece samo tiste, ki v srcu ohranjajo zavedanje o mantrah, o najvišji resnici in 
o pomenu kozmične čiste Biti (Brahman) ter moralnega, pravilnega obnašanja (dharma). 
 
“Gama in āgama sta imeni za Gospodov vdih in izdih, ki sta izvor Ved. Vede so izšle iz Božjega diha 
in vsak zlog je svet, vsaka beseda je mantra. Veliki modreci, ki so poslušali te mantre kot razkritje 
Božanskega, so našli ključ za njih v osmih osnovnih črkah. Vse vedske mantre z glasbeno spremljavo 
so si zapomnili z razmišljanjem o osmih črkah: ‘a, ka, cha, ṭa, ta, pa, ya, śha’. Veliki modreci so ohranili 
Vede z uporabo teh črk.” 
 
Delitev Vede 
 
Obstaja neskončno število Ved (anantho vai Vedah), vendar je bila na začetku samo ena Veda. 
Veda je bila neizmerna, brezmejna, zato so jo ljudje le s težavo proučevali in za proučevanje porabili 
ogromno časa. 
 
Modrec Vjasa, je bil delno utelešenje samega Narajane (boga Višnuja), sin modreca Parasare. On je 
obvladal svete spise in razprave o duhovnih temah. Vjasa je želel delovati v dobrobit človeštva. Tudi 
on je povdarjal govoril: »Vedno pomagaj, nikoli ne prizadeni«. Zato je razdelil Vedo na štiri dele in 
pripravil pet zbirk (samhita) ter tako omogočil vsakomur možnost za krepostno življenje.  
 
Iz Vede je izločil hvalnice Bogu in jih združil pod naslovoma zbirke Rig (Rig-samhitha) in zbirke Jadžur 
(Jadžur-samhitha).  
Verze, ki so jih lahko izvajali v glasbeni obliki (verze sama) so bile zbrane pod naslovom zbirke Sama 
(Sama-samhitha), medtem ko so bile mantre zbrane v četrto zbirko, pod naslovom Atharva-samhitha. 
 
Nadalje je bila zbirka Jadžur - Jadžur-samhita razdeljena na dva dela, na dve zbirki: 
Krišna Jadžur-veda in Sukla Jadžur-veda. Tako je nastalo pet zbirk, razdelitev pa se je še nadaljevala. 
 
V vsaki od zbirk so se razvile še tri ločene, med seboj dopolnjujoče se komponente, ki so se imenovale: 
Brahmane, Aranjake in Upanišade.  
 
Brahmane so besedila, ki pojasnjujejo obredna navodila (mantra). Jasno opišejo obredna žrtvovanja in 
druge potrebne spremljevalne obrede. 
Ta sveta besedila so nastala, da bi prosvetlila ljudi na različnih ravneh zavedanja in zavesti in vsakomur 
omogočila dobrobit božjega vodstva, da lahko premaga morje trpljenja. 
 
Aranjake so besedila v verzih in prozi ter so namenjena skrbnemu preučevanju in tihi meditaciji o 
prebranem, v samotnih gozdovih (Aranja pomeni gozd). Napisana so predvsem za tiste, ki so stopnje 
duhovnega učenja (brahma-čarja) in družinskega življenja (grihastha) prešli in pričnejo živeti v 
gozdnih bivališčih (vanaprastha) in izpolnjevati dolžnosti in odgovornosti zadnje stopnje aktivnega 
življenja. Tej potem sledi še popolnoma duhovna stopnja (Brahma-kanda). 
 
Upanišade je mogoče osvojiti samo z inteligentnim razlikovanjem (viveka). V svetih spisih so za ljudi 
določeni štirje cilji: pravilno delovanje (dharma), obilje (artha), moralna želja (kama) in duhovna 
osvoboditev (mokša).  
Znanje (vidja) je mogoče razvrstiti v dve kategoriji: nižje in višje znanje. Upanišade, obravnavajo 
zadnji, najvišji cilj, duhovno osvoboditev (mokša).  
Upanišade tvorijo Vedanto. Vedanta je najbolj poglobljena duhovnost in pomeni doktrino o istovetnosti 
Absoluta (Brahman) in Atme.  



Vedanto je potrebno razumeti in usvojiti, zato učenje Ved na pamet nima pravega pomena. V znanju se 
lahko izpopolnimo, ko osvojimo Vedanto.  
 
Sai Baba pravi, da si samo tisti, ki recitirajo Vede z zavedanjem njihovega pomena in ob tem doživljajo 
občutke, zajete v hvalnicah, lahko pridobijo milost Absoluta (Brahman), poznavanje Brahmana 
(Brahma-vidja), najglobljo modrost, vrhovni zaklad. 
 
Pomen in značilnost Ved 
 
Vede imajo devet imen oziroma devet značilnosti. Pogosto slišimo ime Šruthi, ki je le eno izmed njih in 
pomeni; tisto kar je bilo slišano. 
 
Za vsako izmed Ved je značilno, da nosi v sebi sveti in vzvišeni izrek ali Mahavakya. 
Mahavakya je torej ime za štiri izjave, ki izražajo najvišjo resnico Vedante. 
 
Rig veda  je zbirka manter oziroma hvalnic, ki slavijo boga. Rig veda uči o enosti in spodbuja vse ljudi, 
da napredujejo po poti resnice, ker so vsa bitja delčki Boga, njegove moči, njegove energije. Atma, ki je 
resničnost v vsakomur, je v resnici Eno, ki se izraža kot mnogotero.   
Veda zahteva, da se vzdržimo vsiljevanja razlik. Danes ljudem manjka takšen univerzalen in 
vseobsegajoč pogled. Ljudje doživljajo mnoge medsebojne razlike in spore, njihova življenja so postala 
ozka in omejena. V starodavni preteklosti pa je ravno Rig veda odpravila te pregrade in ozkosrčne 
občutke ter oznanila enost vsega. Prav ta, pomen enosti, je bistveno sporočilo Rig vede. 
 
Njen sveti izrek je Pragnjanam Brahma - Zavest je Absolut – Brahman. 
Pragnjanam pomeni nenehno celostno zavedanje, ki je prisotno in dejavno na vseh ravneh, v vseh 
stvareh in vseh časih. Z energijo prežema fizično, mentalno in duhovno sfero, nižja, srednja in višja 
področja, nižja bitja, človeška in nadčloveška bitja. Tri časovna obdobja; preteklost, sedanjost in 
prihodnost, tri svetove; spodnji, vmesni in nebeški svet in tri lastnosti narave; krepost, strast in otopelost 
(Satva, Radžas in Tamas). Prav vse je prežeto s Pragnjanam - popolnim zavedanjem ali čisto zavestjo - 
Absolutom (Brahman). 
 
Jadžur veda opisuje načine in metode izvajanja žrtvovanj in obredov (jagnja, jaga) za pridobitev 
naklonjenosti bogov. Adhvara pomeni tudi 'žrtvovanje', zato Jadžur vedi včasih pravimo tudi Adhvara 
veda. 
Jadžur veda se deli na belo Sukla Jadžur vedo in črno Krišna Jadžur vedo.  
Črna različica je bliže hvalnicam iz zbirke Rig vede. V njej so vsebovane mantre oziroma navodila, ki 
se uporabljajo pri čaščenju Boga in ob polaganju žrtvenih daril, ki so namenjene Bogu, v obredni ogenj.  
 
Krišna Jadžur veda vsebuje 86 vej (sakha) in vsako vejo spremlja razlagalno besedilo, ki izhaja iz glavne 
Vede. Ker jih ljudje niso proučevali in udejanjali, so v glavnem pozabljene. Do danes so se ohranile 
samo štiri. Med njimi je tudi ena najlepših vedskih himn - Šri Rudram.  
 
Od Sukla Jadžur vede pa sta se od 17 uglednih vej (sakha) ohranili le dve. Ko pomislimo kako pomembni 
sta, ugotovimo, da je ta Veda neprecenljiva. 
 
Sveti izrek Jadžur vede je Aham, Brahma Asmi - Jaz sem Absolut - Brahman. 
Sestavljen je iz 3 besed. Aham pomeni popolno kompletno osebnost. Človek je podvržen neštetim 
mislim, željam in odločitvam, imenovanih Sankalpa. Prva Sankalpa, ki se pojavi in ugnezdi v človeškem 
umu je Aham ali Jaz sem. Ostale ideje, misli, ki vodijo k dejanjem lahko vstopijo v um šele ko je Aham 
že dobro ukoreninjen. Pred njim nobena druga Sankalpa ne more prodreti v um. Jaz sem, prežema grobo 
materialno telo v budnem stanju, subtilno telo v fazi sanj in kavzalno telo v stanju globokega spanca. 
Eno, ki prežema vsa tri stanja je Jaz, Aham.  
Jaz je univerzalni odziv na vprašanje; kdo je gospod A, kdo je gospod B ali kdo je gospod C? Vsak 
izmed njih bo odgovoril, Jaz, Jaz, Jaz. Jaz je prisoten v vsakomur in je srž vsega. 
 



Izraz Brahma Asmi, pa lahko pojasnimo s primerom. Da bi iz mleka pridobili skuto, moramo mleku 
dodati majhno količino same skute in vse mleko se spremeni v skuto. Kje pa dobimo skuto, da jo lahko 
dodamo mleku? Iz mleka, ki je bilo podobno obdelano.  
Leta življenja predstavljajo mleko – božanski princip. Absolut (Brahman) je skuta, ko dopustimo, da 
prežema življenje, le tega spremeni v božansko zgodbo. 
Asmi je proces mešanja, združevanja, spajanja. Ko se to zgodi, Aham postane Absolut (Brahman). Ko 
človečnost prežame božanskost, človek postane Bog. 
Kaj se zgodi potem? Če tako pripravljeno mleko obdelujemo naprej, se iz njega pojavi mehko, sladko 
in dišeče maslo - božanska blaženost (Ananda). Anando, pa lahko podari le Bog, zato se razglaša, da je 
Ananda jedro vseh Ved, sad vseh Šaster. 
 
Sama veda pomeni ustvariti mir (Shanti) v umu, pripraviti um, da bo našel srečo in mir. Sama 
veda so v osnovi mantre Rig vede, ki so jih uglasbili. Te mantre zelo pospešijo duhovni napredek in 
imajo milost bogov. To je posebnost Sama vede in zato v Bhagavat giti, Krišna pravi: »Med vsemi 
vedami sem Sama veda«. 
Sama veda govori o pomembnosti ljubečega govorjenja in o skromnosti. Ne bi smeli govoriti ali 
poslušati slabih besed, tudi pretiranemu govorjenju se je potrebno izogibati, saj je v moči govora veliko 
energije, ki jo ne bi smeli zapravljati. To je zelo pomembna, duhovna vadba, ki bi jo morali gojiti in 
krepiti v vsakdanjem življenju. Ničesar kar izgovorimo ne bi smelo prizadeti ali povzročiti drugemu 
bolečine. 
Sama veda pojasnjuje tudi kako se pravilno obnašati do drugih ljudi, do starejših, do vodilnih, kako se 
približati Bogu in kako se pravilno odzvati v kakršnikoli situaciji, ki nas doleti.  
 
Sveti izrek Sama vede je Tat Tvam Asi in pomeni, To si ti.  
Tat (to) je obstajal pred stvarjenjem in obstaja naprej. To je načelo totalne zavesti, popolnosti bivanja in 
nastajanja, ki zajema in presega fizično, mentalno in duhovno področje in je onkraj obzorja izražanja in 
domišljije. Kozmos ni nastal iz Boga, kozmos je Bog, drugega ni. V vesolju ni nič večjega od Boga, 
drugačnega od Boga ali ločenega od Boga. On je Tat (To), vseprisotna, večna Zavest. 
Tat (To), si predstavljate kot da je daleč stran od vas; daleč stran od kod? Daleč od vašega telesa, vaših 
čutil, vašega uma, sposobnosti razmišljanja. Vse to je opremljeno z omejenimi sposobnostmi. Ko se 
vaša intuitivna zavest prebudi, pa postane daleč, zelo blizu. 
 
Atharva veda (Atharva veda pomeni četrta veda) ima številna priljubljena imena: Brahma veda, Angiro 
veda, Atharvangiro veda in Bhaišadžja veda.  
Mantre, vsebovane v Atharva vedi imajo posebna imena. Slavimo jih kot sidha mantre, se pravi mantre, 
ki zagotavljajo obljubljene učinke, namenjene so zaščiti pred težavami in uničenju notranjih 
sovražnikov. 
Vodilno božanstvo mantre Gajatri častimo, ker so Rig, Jadžur in Sama veda njena stopala, znanost 
tolmačenja in poizvedovanja (Mimamsa Šastra) je njen nespremenljivi vidik, Atharva veda pa je njena 
dejavnost.  
Ali povedano drugače. Atharva veda je velikansko drevo. Rig, Jadžur in Sama veda so deblo in veje, 
zakoniki (Smrithi) in Purane pa so listi. Eno Sonce (Aditja) je v Jadžur vedi čaščeno kot Jadžu, v Sama 
vedi kot Sama, v Rig vedi kot Urdhva in v Atharva vedi kot Jathu.  
 
Atharva pomeni mirno, neomajno osebo, stabilno po naravi. V Vedi je Atharva opisana kot nadzavest, 
ki aktivira tokove vitalne energije (Prana-atma), in kot gospodarica diha (Prana-pati). Atharva je 
imenovan tudi vladar vseh rojenih bitij (Pradžapathi).  
 
V Atharva vedi pa spoznamo tudi, da je Vrhovni Bog (Paramešvara) opisan z dvema razpoznavnima 
oblikama. Z vedro in s strašno obliko (Jatho Rudrašivathanoraghora papa našini).  
Celo narava, ki udejanja moč Božanske volje ima oba vidika – dobrodejnega in strašnega. Na primer 
voda, ki je nepogrešljiv element za ohranitev življenja, je po eni strani vitalnega pomena in prinaša 
zdravje, po drugi strani pa je pogubna in prinaša smrt.  
Vsa živa bitja obstajajo po zaslugi hrane. Kot pravijo sveti spisi, je hrana treh vrst: satvična (spodbuja 
mir in harmonijo), radžasična (spodbuja strasti, čustva in aktivnosti) ter tamasična (spodbuja lenobnost 



in otopelost). Če človek preudarno izbira hrano, če nadzoruje in omejuje njen vnos, je hrana zdravilo, 
ki prinaša zdravje. Če pa nekdo uživa vso mogočo hrano in se ob tem še prenajeda, tedaj hrana prinaša 
bolezen, povzroča trpljenje in bolečine. V tem primeru je privzela strah vzbujajočo vlogo.  
 
Modreca (riši) Atharvan in Angiras, ki sta pred duhovnimi očmi uzrla mantre te Vede, sta prepoznala 
dvojno naravo Boga in tudi stvarstva. Mantre se pojavljajo kot blage ali strašne, a globji smisel in namen 
teh manter je spoznati Atmo, večno in nespremenljivo resnico in spodbuditi mir, ljubezen ter blagostanje 
človeštva.  
 
Ajam Atma Brahma je sveti izraz Atharva vede in pomeni, Atma je Absolut - Brahman.  
Posameznikov Jaz je sijoča, nedotakljiva priča delovanja telesa in duha.  
Poglejmo primer: svetilka osvetljuje prostor okoli sebe. Nekdo ponareja račune, da bi se lahko izognil 
plačilu davka, spet drugi izpisuje Ramovo ime kot sadhano,  neka tretja oseba izkoristi svetlobo, da bi 
lahko kradla. Svetilka je priča vsem tem dogajanjem. Tudi Atma, kot priča sije v globini srca. Ta 
božanska svetloba bi mora navdihovati opravljanje svetih dejavnosti. 
Svamija so večkrat spraševali kako nadzorovati um. Odgovoril jim je, da je um zelo navezan na čutila, 
čutila pa so vedno obrnjena v zunanji svet. Obvladajte čutila, naj vas ne potegnejo v materialni svet, 
tako bo um postal orodje, da uzrete svetlobo svoje duše in ne za tegobe. Takrat se bo razkrila Resnica, 
da je ta Atma - Brahman. Sijaj tega zavedanja bo pregnal nevednost, saj nevednost v božanski svetlobi 
(Jyoti) ne more obstajati.   
Atma (Jaz) je božanska svetloba (Jyoti). Ta božanski sijaj bo razkril istovetnost Ayam Atma – Jaza 
(individualnega)  z Brahmanom (Absolutom). 
 
Nihče ne zmore ovrednotiti veličastnosti in imenitnosti Ved. K Vedam ni mogoče pristopati z jezikom 
ali domišljijo, saj so »tisto, pred čemer se besede umikajo in je nedostopno celo umu (jatho vačo 
nivarthanthe, aprapja manasa sa)«. Vedi, da je to resnica! Veseli se, da si lahko spoznal to resnico, in 
veseli se, da si jo lahko spoznal v tolikšni meri! Vsi, ki so se tega zavedali, so resnično blagoslovljeni. 
S potapljanjem v globine so prišli do dragocenega dragulja, dosegli so cilj življenja, puruša-arto.  
 
 
Še več o Vedah si lahko ogledate na spodnji povezavi (webinar je v angleščini):  
Dr. Shashank Shah poda pregled vedske literature, pomembnost pri petju ved in kakšno dobrobit Vede 
prinašajo človeku. Začetek predavanja je obogateno s petjem 108 imen Sathya Sai Babe. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1iYwczkwomk 
 
 
Viri:  
Sathya Sai Baba – Sathya Sai govori, št. 22 
Sathya Sai Baba – Govor, 18. oktobra 1993 
Tok božanske vesoljne igre - Lila kaivalja vahini 
Veda Manjari 
 
 
 


