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Oversætterens kommentarer vedrørende oversættelsen af Shri Sai Satcharita

Bogen er oversat fra engelsk, men bogen indeholder en del sanskrit ord. Flere af disse sanskrit
ord dækker begreber, der kun vanskeligt lader sig forklare endsige oversætte. Forklaringen af 
visse ord ville, selv om man anvendte flere sider, ikke være fyldestgørende. 

Jeg har valgt at oversætte bogen om Sai’s guddommelige livshistorie til dansk næsten uden 
brug af sanskrit ord. Det betyder, at den fulde, helt præcise forståelse af enkelte dele af 
teksten ikke altid fremgår af oversættelsen. De sanskrit ord, jeg har valgt ikke at oversætte, 
er:

- darshan : At få synet af Mesteren; at få synet af en hellig person. Det at få synet
  af Mesteren, for eksempel Sai Baba, er et meget vigtigt element i folks
  åndelige udvikling. Når man får darshan, udvikler man hengivenhed 
  over for for eksempel Sai Baba, og Han udvikler hengivenhed over for én. 
  

- arathi : Et hinduritual hvor man ofrer lyset fra en lampe med en væge dyppet i kamfer 
  til guddommen. Man svinger dette lys foran for eksempel sin guru, og det 
  markerer afslutningen på tilbedelsen.

- prasad : Prasad er et udtryk for en helliggjort gave, som regel noget spiseligt, der
  uddeles af en Mester til sine hengivne. Ordet prasad angiver noget helliggjort, 
  noget der er velsignet af Gud; Sai Baba uddeler ofte slik, kager, billeder osv. 
  som prasad til Sine disciple og hengivne.

Jeg har som sagt valgt at oversætte Sai Baba’s livshistorie næsten uden brug af sanskrit ord, 
da jeg synes, det at læse om Sai Baba på dansk uden brug af ret mange sanskrit ord kan være
en velsignelse. Bogens centrale budskaber går rent ind i læserens bevidsthed.  Læseren får 
ikke afbrudt sin læsning af ukendte ord, hvis betydning skal studeres nærmere. 

Ord, der er anført i parentes og skrevet med kursiv, er mine tilføjelser.

Bortset fra ganske få billeder, er billederne i denne bog mine tilføjelser.
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Den engelske oversætter Sri Nagesh Vasudev Gunaji’s liv
(1873 – 1963).

Sri N.V. Gunaji var en fremtrædende lærd, der skrev mere end 28 bøger om forskellige 
mennesker og emner. Han var yderst interesseret i Sai Baba’s, Sri Ramana Maharshi’s og Sri 
Ramakrishna Paramhamsa’s åndelige lære. Han skrev og oversatte Bhagavad Gita, Bhagwat
med flere. (Bhagavad Gita er en hellig tekst. De to ords egentlige betydning er: Guds Sang. 
Teksten er en del af Mahabharatha’en og er en dialog mellem Arjuna, der er en af Pandava-
brødrene, og Herren Krishna. Bhagwat er et navn for Bhagavatha Purana. Purana’erne er 18 
åndelige tekster, der udgør en samling af ældgamle legender og overleveringer). Han har 
skrevet om Sri Paramhamsa Ramakrishna’s liv såvel som om Sri Ramana Maharshi’s liv på 
marathi samt adskillige bøger om Swami Ramtirth’s lære. (Marathi er et sprog, der blandt 
andet tales i delstaten Maharashtra, hvor Múmbai og Shirdi er beliggende). Han har også 
oversat Booker T. Washington’s biografi med titlen: ’Atmoddhar’.

Gunaji blev født i juli 1873 i en Saraswat brahmin-familie. Han tog sin skoleuddannelse i 
Belgaum på Sardar High School og tog senere sin afgangseksamen fra Mumbai’s Wilson 
College. Han studerede på Government Law College i Mumbai og bestod sin LLB eksamen. 
(LLB er en bachelor inden for jura). Umiddelbart herefter vendte han tilbage til Belgaum og 
begyndte at arbejde som advokat. Efter at have arbejdet som advokat i flere år, blev N.V. 
Gunaji ansat i Belgaum Kommune som kommunaldirektør. Gennem sit liv var han en ivrig 
læser og oversætter af mange bøger på engelsk og marathi. Sri Gunaji var også stærkt 
interesseret i naturopathy (et holistisk system der baserer sig på naturens evne til at helbrede 
sygdomme) og udgav to bøger om ’Metodisk og virkningsfuldt åndedræt’ og ’Anti tuberkulose 
& anti hjertesvigt’. Han behandlede patienter ved hjælp af naturopathy og metodisk massage. 
Han havde også den gode skæbne at behandle Mahatma Gandhi med sin metodiske massage-
teknik, da Gandhi besøgte Belgaum flere gange. Sri Gunaji behandlede også Sri Ramana 
Maharshi, da han besøgte den åndelige leder i Arunachalam.

Sri N.V. Gunaji bearbejdede og oversatte Sri Hemadpant Dabholkar’s ’Sri Sai Satcharita’ (Sai’s 
guddommelige livshistorie) til engelsk og donerede alle indtægter til Sai Sanstha Trust. (Sai 
Sanstha er en trust, der blandt andet varetager ledelsen af det tempel, der er bygget op 
omkring Sai Baba’s gravmæle). Bogen er nået ud til tusindvis af hengivne og andre mennesker
gennem de sidste 45 år. Alle disse mennesker har læst den og har fået bestyrket deres tro på 
Baba. Mange hengivne anvender denne bog, som en bog man læser på en uge (en ’saptah’). 
(Sathya Sai Baba anbefaler Sine hengivne at læse denne bog én gang om året, og læsningen 
skal påbegyndes en torsdag og færdiggøres på 7 dage). Sri N.V. Gunaji døde i 1963 nogle få 
måneder, før han ville være blevet 90 år. 

     N.V. Gunaji                                                                       Hemadpant
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Kapitel 1

Ærbødigheder. - Historien om at male hvede og dets filosofiske 
betydning.

1.1. I overensstemmelse med ældgammel og ærbødig skik begynder Hemadpant arbejdet med
Sri Sai Satcharita med forskellige indledende hilsner.

1. Først udtrykker han sin ærbødighed over for guden Ganesha og beder ham fjerne alle 
hindringer og gøre arbejdet med bogen til en succes. Og han siger, at Sri Sai er selve guden 
Ganesha. (Ganesha er Herren Siva’s søn; guden med elefanthovedet).

2. Herefter over for gudinden Saraswati, som han beder om at inspirere ham til at skrive 
bogen, og han siger, at Sri Sai er ét med denne gudinde, og at det er Ham Selv, der synger 
om Sit Eget liv. (Saraswathi er gudinden for viden, veltalenhed og undervisning, Brahma’s 
gemalinde)

3. Herefter over for guderne Brahma (Skaberen), Vishnu (Opretholderen) og Shankar (Siva; 
Nedbryderen) og han siger, at Sainath er ét med dem, og at Han, Den Store Lærer, vil bringe 
os tværs over den verdslige eksistens flod.

4. Herefter over for den beskyttende guddom Narayan Adinath, der manifesterede Sig Selv i 
Konkan – landet som Parasurama tog tilbage fra havet, og over for familiens oprindelige 
stamfader.

5. Herefter over for Bharadwan Muni i hvis slægt han er født og også over for forskellige 
vismænd: Yagnyavalkya, Bhrugu, Parashar, Narad, Vedavyas, Sanak, Sanandan, Sanatkumar, 
Suka, Shounak, Vishwamitra, Vasishtha, Valmiki, Vamadev, Jaimini, Vaishampayan, Nava 
Yogindra og så videre tillige med moderne helgener som Nivrutti, Dnyanadev, Sopan, 
Muktabai, Janardan, Eknath, Namdev, Tukaram, Kanha, Narahari og så videre.

6. Herefter over for sin bedstefader, Sadashiv, sin fader, Raghunath, sin moder der forlod ham
i den spæde barnealder, sin tante på faderens side der opdrog han og over for sin elskede 
storebroder.

7. Herefter over for læserne og han beder dem om at rette deres fulde og udelte 
opmærksomhed mod bogen.

8. Og til sidst udtrykker han sin ærbødighed over for sin guru, Sri Sainath, der er en 
inkarnation af Sri Dattatreya. (Dattatreya er den skikkelse inden for hindu-mytologien, der er 
et symbol på Treenigheden - Herren Brahma, Herren Vishnu og Herren Siva). Guruen er hans 
eneste tilflugtssted, og han er den, der kan bringe ham til at forstå, at Brahman (Gud) er 
Virkeligheden, og at verden er en illusion, og at dette for resten gælder for alle eksistenser, i 
hvilke Herren Gud opholder Sig.

1.2. Efter han kort har beskrevet de forskellige former for hengivenhed, der findes ifølge 
Parashar, Vyasa og Shandilya med flere, fortsætter forfatteren med at berette følgende 
historie:

1.3. Det var et stykke tid efter starten på 1910, at jeg en dejlig morgen gik hen til moskeen i 
Shirdi for at få Sai Baba’s darshan. Jeg blev lamslået over at se følgende fænomen. Efter at 
have vasket Sin mund og Sit ansigt begyndte Sai Baba at træffe forberedelser til at male 
hvede. Han spredte en sæk korn ud på gulvet, og Han placerede en håndmølle midt i hveden. 
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Han hældte en portion hvede op i blæseren, hvor avnerne bliver skilt fra kornet, trak ærmerne
op på sin kafni, og idet Han tog fat i håndmøllens håndtag, begyndte Han at male hveden. Han

blev ved med at lægge nogle få håndfulde hvede i møllens øverste 
åbning. ”Hvorfor giver Baba Sig af med at male hvede, når Han ikke 
ejer noget og ikke opbevarer noget, og når Han lever af almisser!”, 
tænkte jeg. Nogle landsbyboere, der også var kommet derhen, 
tænkte det samme, men ingen havde mod til at spørge Baba, hvad 
Han foretog Sig. Øjeblikkelig spredtes nyheden om, at Baba malede 
hvede ud i landsbyen, og straks løb mænd og kvinder hen til 
moskeen og flokkedes der for at se Baba’s handling. Fra skaren var 
der fire modige kvinder, der pressede sig igennem folkemængden og 
skubbede Baba til side. Med magt tog de fat i håndtaget eller grebet, 
og idet de sang om Baba’s guddommelige lege, begyndte de at male 
kornet. I første omgang blev Baba rasende, men da Han så 
kvindernes kærlighed og hengivenhed, blev Han fornøjet og begyndte
at smile. Mens de malede, tænkte de på, at Baba ikke havde noget 
hus, nogen ejendele, nogen børn, ingen at drage omsorg for, og at 
Han levede af almisser. Derfor havde Han ikke brug for noget 
hvedemel til at lave brød eller roti, så hvad skulle Han bruge denne 
store portion mel til? (Roti er et rundt brød). ”Måske vil Baba, der er 
meget venlig, dele melet ud til os”, tænkte de. Mens de tænkte 
således, og mens de sang, afsluttede de kværningen, og efter de 
havde sat håndmøllen til side, delte de melet i fire portioner og 
begyndte at fjerne dem, idet de tog en portion hver. Baba, der indtil 
nu havde været rolig og tavs, blev rasende og begyndte at skælde 
dem ud, idet Han sagde: ”Kvinder! Er I blevet tossede? Hvilken

Sai Baba iført Sin 
karakteristiske kafni

faders ejendom er I i gang med at plyndre? Har Jeg lånt noget hvede af jer, så I med god 
grund kan tage melet? Gør nu følgende: Tag melet og kast det ud på den anden side af 
landsbygrænsen!” Da de hørte dette, følte kvinderne sig skamfulde, og idet de hviskede 
indbyrdes, gik de ud til udkanten af landsbyen og spredte melet, som Baba havde befalet dem 
at gøre.
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                 Baba maler hvede

1.4. Jeg spurgte folkene i Shirdi: ”Hvad var det, denne Baba gjorde?” De svarede, at eftersom 
en koleraepidemi spredte sig i landsbyen, var dette Baba’s kur mod den. Det var ikke hvede, 
der blev malet, men det var koleraen selv, der blev malet i småstykker og smidt ud af 
landsbyen. Fra dette tidspunkt stilnede koleraepidemien af, og befolkningen i landsbyen var 
lykkelige. Jeg var meget glad for at få alt dette at vide, men på samme tid var min 
nysgerrighed blevet vakt. Jeg begyndte at spørge mig selv: ”Hvad i alverden kan forbindelsen 
mellem hvedemel og kolera være? Hvad var årsagssammenhængen mellem de to, og hvordan 
kunne de blive forenet?” Hændelsen synes at være uforklarlig. Jeg burde skrive noget om 
dette og udbrede mig af hele mit hjerte om Baba’s liflige guddommelige lege. Da jeg således 
tænkte på den guddommelige leg, fyldtes mit hjerte med glæde, og på den måde blev jeg 
inspireret til at skrive om Baba’s liv – Sai Satcharita.

1.5. Og som vi ved, blev dette arbejde, med Baba’s nåde og velsignelse, udført succesfuldt.

1.6. Bortset fra den betydning, som befolkningen i Shirdi tillægger denne hændelse med at 
male hvede, tror vi, at der også er en filosofisk betydning. Baba boede i Shirdi i omkring 60 år,
og i denne lange periode malede og kværnede Han næsten hver dag – imidlertid ikke blot 
hvede, men synderne, mentale og fysiske lidelser og al den elendighed, der plagede Hans 
utallige hengivne. Hans mølles to stene bestod af karma og hengivenhed over for Gud. Den 
førstnævnte var den nederste, og den sidstnævnte var den øverste sten. Håndtaget, som Baba
anvendte, når Han arbejdede med møllen, bestod af meditation. Det var Baba’s faste 
overbevisning, at viden eller selvrealisation ikke er mulig, medmindre der er en forudgående 
handling, hvor man maler alle ens tilbøjeligheder, ønsker, synder samt de tre kvaliteter: 
Sløvhedens og uvidenhedens kvalitet, lidenskabens og hvileløshedens kvalitet samt den rene 
og gode kvalitet og egoet, der er så subtile og derfor så vanskelige at komme af med. (I 
denne bog anvendes begrebet ’selvrealisation’ ofte. Dette begreb er det samme som det ofte 
anvendte begreb ’moksha’, der typisk oversættes som befrielse eller udfrielse. Der er tale om 
befrielse fra cyklussen af fødsler og død; den endelige forening i Gud).

1.7. Dette minder os om en tilsvarende historie om Kabir, der ser en kvinde, der maler korn. 
Han sagde følgende til sin guru, Nipatniranjan: ”Jeg græder, fordi jeg føler smerte ved at blive 
knust under dette den verdslige eksistens hjul, ligesom kornet i håndmøllen.” Nipatniranjan 
svarede: ”Vær ikke bange, hold fast i denne mølles ’videnshåndtag’, som jeg gør det, og lad 
være med at flakke langt væk fra det, men vend dig indad mod dit inderste væsen, og du vil 
helt sikkert blive frelst.”

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 2

Formålet med at skrive bogen. – Den manglende evne og dristigheden 
i relation til dette foretagende. – En heftig diskussion. - Hemadpant 
giver bogen en betydningsfuld og profetisk titel. – Nødvendigheden af 
at have en guru.

2.1. I det foregående kapitel nævnte forfatteren i den oprindelige marathi-bog, at han ville 
angive årsagen til, at han påtog sig denne opgave. Han skrev desuden om de personer, der er 
kvalificeret til at læse den og fremkom med andre synspunkter. Nu, i dette kapitel, beretter 
han om det samme.

2.2. I det første kapitel beskrev jeg Sai Baba’s mirakel med at hindre og tilintetgøre kolera-
epidemien ved at male mel og kaste melet i udkanten af landsbyen. Til min store glæde hørte 
jeg om andre af Sai Baba’s mirakler, og denne glæde afstedkom, at dette poetiske værk blev 
skrevet. Jeg tænkte også, at beskrivelsen af disse Sai Baba mirakler ville være interessante og
lærerige for Hans hengivne og ville fjerne deres synder, og derfor begyndte jeg at skrive om 
Sai Baba’s hellige liv og lære. En helgens liv er hverken logisk eller let at fremstille ved hjælp 
af ord. Det viser os den sande og storslåede vej.

2.3. Hemadpant tænkte, at han ikke var den rette person til at påtage sig dette arbejde. Han 
sagde: ”Jeg kender ikke til min nærmeste vens liv, og jeg kender ikke mit eget sind, så 
hvordan skal jeg kunne skrive om en helgens liv eller beskrive inkarnationernes væsen, som 
selv Veda’erne var ude af stand til? (Veda’erne er ældgamle hellige skrifter, der åbenbarer 
sandheden). Man må selv være en helgen, før man kan have kendskab til andre helgener. 
Hvordan skal man ellers kunne beskrive deres herlighed? At skrive om en helgens liv er yderst 
vanskeligt. Man kunne lige så godt forsøge at måle dybden i de syv have eller dække himlen 
med klæde. Jeg var godt klar over, at dette var et yderst dristigt foretagende, der muligvis 
ville udstille mig som en latterlig person. Derfor anråbte jeg om Sai Baba’s nåde.”

2.4. Den fremmeste digter, Maharashtra-helgenen Sri Dnyaneshwar Maharaj, har erklæret, at 
Herren elsker dem, der skriver om helgeners liv, og at helgener også har deres egen særlige 
måde at tildele netop de fortjenester, som de hengivne længes efter. Helgenen inspirerer 
arbejdet; den hengivne bliver blot en indirekte årsag eller et redskab i arbejdet med at nå 
målet. For eksempel ønskede digteren Mahipati i 1778 efter Kristi fødsel at skrive om 
helgeners liv. Helgener inspirerede ham og fik arbejdet udført. Og også i 1878 blev Das Ganu’s
arbejde accepteret. Den førstnævnte skrev fire bøger: Bhakta Vijay, Sant Vijay, Bhakta 
Leelamrut og Sant Leelamrut, mens den sidsnævnte skrev to: Bhakta Leelamrut og Sant 
Kathamrut, i hvilke moderne helgeners liv bliver beskrevet. I bogen Bhakta Leelamrut’s kapitel
31, 32 og 33 og i bogen Sant Kathamrut’s kapitel 57 bliver Sai Baba’s liv og lære skildret 
meget fint. Disse er hver for sig blevet publiceret i Sai Leela Magazine, nummer 11 og 12, bind
17. Læserne rådes til at læse disse kapitler. Ligeledes beskrives Sai Baba’s vidunderlige 
guddommelige lege af fru Savitribai Raghunath Tendulkar fra Bandra i en lille bog med titlen 
Sri Sainath Bhajan Mala. Das Ganu Maharaj har også forfattet forskellige liflige digte om Sai 
Baba. En hengiven ved navn Amidas Bhavani Mehta har også udgivet nogle historier om Sai 
Baba på gujarati. (Sproget gujarati tales i den vestligt beliggende indiske delstat Gujarat). 
Nogle numre af Sainath Prabha, et tidsskrift der blev udgivet af Dakshina Bhiksha Sanstha i 
Shirdi, er også blevet publiceret. Nu rejser spørgsmålet, indvendingen, sig, om hvorfor denne 
Satcharita skal skrives, og om det er nødvendigt, når så meget materiale vedrørende Sai Baba 
er bevaret?

2.5. Svaret er enkelt og ligetil. Sai Baba’s liv er så vidtstrakt og dybt som det uendelige hav, 
og alle kan dykke dybt ned i det og få fat i kostbare smykker (viden og hengivenhed) og dele 
dem ud blandt længselsfulde mennesker. Sai Baba’s historier, lignelser og lære er i sandhed 
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vidunderlig. De vil skænke fred og lykke til folk, der er plaget af sorg og svært belastet på 
grund af den verdslige eksistens lidelser. De vil også skænke viden og åndelig visdom og det 
både i verdslig og åndelig forstand. Hvis man lytter til og mediterer på Sai Baba’s lære, der er 
lige så interessant og lærerig som de vediske overleveringer, vil de hengivne få det, de længes
efter, nemlig forening med Gud, beherskelse af den ottefoldige yoga, meditationens 
lyksalighed osv.. Så jeg tænkte, at jeg ville indsamle disse historier, og at dette ville være det 
bedste, jeg kunne gøre for at opholde mig nær det guddommelige, at føle det guddommeliges 
nærvær og at dele det guddommeliges sødme. Denne samling ville blive vidunderlig for disse 
ligefremme og ukunstlede sjæle, hvis øjne ikke havde været velsignet med Sai Baba’s 
darshan. Så jeg gik i gang med at indsamle materiale om Sai Baba’s lære og virke – 
resultaterne af Hans grænseløse selvrealisering. Det var Sai Baba, der inspirerede mig i denne 
henseende. Faktisk overgav jeg mit ego ved Hans fødder og tænkte, at min vej lå klar, og at 
Han ville gøre mig ganske lykkelig her og i den næste verden.

2.6. Jeg kunne ikke selv bede Sai Baba om at give mig tilladelse til at udføre dette arbejde, så 
jeg bad Madhavrao Deshpande alias Shama, Baba’s mest fortrolige hengivne, om at tale med 
Ham på mine vegne. Han fremførte min sag og sagde følgende til Ham: ”Denne Annasaheb 
ønsker at skrive Din livshistorie. Lad være med at påstå, at Du er en fattig fakir, og at det ikke
er nødvendigt at skrive den. Men hvis Du indvilliger og hjælper ham, vil han skrive, eller 
rettere sagt vil Din nåde gennemføre opgaven. Intet kan udføres succesfuldt uden Dit 
samtykke og Din velsignelse.” Shama fortæller yderligere: ”Da Sai Baba hørte denne 
anmodning, blev Han rørt og velsignede mig ved at give Sin udi (hellig aske) og placere Sin 
benede hånd på mit hoved. Han sagde: ”Lad ham indsamle historier og beretninger om 
oplevelser; lad ham gøre optegnelser og skrive notater. Jeg vil hjælpe ham. Han er blot et 
ydre redskab. Jeg vil selv skrive Min selvbiografi og opfylde Mine hengivnes ønsker. Han bør 
skille sig af med sit ego ved at overgive det ved Mine fødder. Ham der handler på denne vis i 
livet, ham vil Jeg hjælpe mest. Hvad så med Min livshistorie? Jeg tjener ham i hans hus på 
enhver mulig måde. Når hans ego er fuldstændig tilintetgjort, og der ikke længere er det 
mindste spor tilbage af det, vil jeg Selv tage ophold i ham, og Jeg vil Selv skrive Min Egen 
livshistorie. Det at høre Mine historier og det at høre om Min lære vil skabe tro i de hengivnes 
hjerter, og de vil let opnå selvrealisation og lyksalighed. Lad der ikke være nogen insisteren på
at håndhæve ens egne synspunkter, ingen forsøg på at gendrive andres meninger, ingen 
diskussioner om for og imod noget emne.””

2.7. Ordet ’diskussion’ får mig til at tænke på mit løfte om at fortælle historien om, hvordan 
jeg fik titlen ’Hemadpant’, og nu vil jeg begynde at fortælle den. Jeg var på en meget 
venskabelig fod med Kakasaheb Dixit og Nanasaheb Chandorkar. De pressede mig til at tage 
til Shirdi og få Baba’s darshan, og jeg lovede at gøre det. Men i mellemtiden dukkede der 
noget op, der forhindrede mig i at rejse til Shirdi. En af mine venner i Lonavala havde en søn, 
der var blevet syg. Min ven forsøgte sig med alt muligt, fysisk og åndeligt, men feberen ville 
ikke falde. Til sidst fik han sin guru til at sidde ved sønnens seng, men det hjalp heller ikke. Da
jeg hørte dette, tænkte jeg: ”Hvad gavner en guru, hvis han ikke kan frelse min vens søn? 
Hvis guruen ikke kan gøre noget for os, hvorfor skulle jeg så i det hele taget tage til Shirdi?” 
Idet jeg tænkte således, udsatte jeg min tur til Shirdi, men det uundgåelige må nødvendigvis 
ske, og i mit tilfælde skete det som følger: Nanasaheb Chandorkar, der var afdelingsleder, var 
på tur til Bassein. Fra Thana kom han til Dahar, og her ventede han på et tog med kurs mod 
Bassein. I mellemtiden dukkede en lokal fra byen Bandra op. Han sad i toget og nåede frem til 
Bandra. Han sendte bud efter mig og irettesatte mig, fordi jeg havde udsat min tur til Shirdi. 
Nana’s argument for at jeg skulle tage til Shirdi, var overbevisende og interessant, så jeg 
besluttede mig for at påbegynde turen til Shirdi den samme nat. Jeg pakkede min bagage og 
tog af sted. Det var min plan at tage til Dadar, og der ville jeg tage toget til Manmad, så derfor
købte jeg billet til Dadar og satte mig ind i toget. Da toget var ved at sætte i gang, kom en 
muslim skyndsomt ind i min kupe, og da han så al min bagage, spurgte han mig, hvor jeg 
skulle hen. Jeg fortalte ham om min plan. Han foreslog, at jeg skulle tage direkte til 
Boribunder og ikke vente i Dadar, eftersom Manmad posttoget ikke standsede i Dadar. Hvis 
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     Nanasaheb Chandorkar                                    Kakasaheb Dixit 

dette lille mirakel eller denne guddommelige leg ikke var sket, ville jeg ikke have nået frem til 
Shirdi den næste dag som planlagt, og megen tvivl ville have naget mig. Men sådan skulle det 
ikke gå. Da skæbnen var mig gunstig, nåede jeg Shirdi den næste dag klokken 9 eller 10 om 
formiddagen. Her ventede Bhausaheb (Kaka) Dixit på mig. Det var i 1910, dengang der kun 
var ét sted, nemlig Sathe’s herberg hvor hengivne pilgrimme kunne bo. Efter at være steget 
ud af rickshaw’en var jeg ivrig efter at få darshan. Så skete det, at en stor hengiven, 

Tatyasaheb Noolkar, vendte tilbage fra moskeen, og han 
fortalte, at Sai Baba befandt Sig på hjørnet af herberget, og at 
jeg først skulle få en foreløbig darshan her, og så kunne jeg, 
efter mit bad, se Ham i ro og mag. Da jeg hørte dette, løb jeg 
hen til Baba og bøjede mig dybt for Ham, og min glæde kendte 
ingen grænser. Her oplevede jeg endnu mere, end hvad Nana 
Chandorkar havde fortalt mig, at jeg ville komme til. Alle mine 
sanser blev stillet tilfreds, og jeg glemte alt om min tørst og 
sult. I det øjeblik jeg berørte Sai Baba’s fødder, begyndte jeg et
nyt liv. Jeg følte mig taknemmelig over for dem, der ansporede 
mig til og hjalp mig med at få  denne darshan, og jeg opfattede
dem som mine slægtninge, og jeg vil aldrig kunne indfri min 
gæld til dem. Det jeg gør, er at jeg husker dem og bøjer mig 
(mentalt) dybt for dem. Som jeg ser det, er det ejendommelige
ved Sai Baba’s darshan, at vores tanker bliver forandret, og

Sathe

vores tidligere handlingers kraft bliver formindsket, og gradvist vokser vores ikke-tilknytning, 
og det ikke at være følelsesmæssigt involveret over for verdslige ting, frem. (Begrebet ’ikke-
tilknytning’ omhandler ønsket om og evnen til at kunne give afkald på alle flygtige glæder).
Det er på grund af fortjenester optjent i mange tidligere liv, at vi får en sådan darshan, og hvis
du blot ser Sai Baba, antager hele verden Sai Baba’s form.
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  2.8. Den første dag, efter jeg var ankommet til Shirdi, var
  der en diskussion mellem mig og Balasaheb Bhate om,
  hvorvidt det er nødvendigt at have en guru. Jeg
  hævdede: ”Hvorfor skulle vi miste vores frihed og 
  underkaste os andre? Når vi nu udfører vores pligt, hvorfor
  er det så nødvendigt med en guru? Man må gøre sit bedste
  og frelse sig selv. Hvad kan en guru gøre for et menneske,
  der ikke gør andet end at sove på ugidelig vis?” Således
  plæderede jeg for den frie vilje, mens hr. Bhate tog sig af
  den anden side, nemlig skæbnen, og sagde: ”Det der er
  nødt til at ske, vil ske. Selv store mænd er mislykkedes
  med deres forehavender. Mennesket foreslår én vej, men
  Gud anviser en anden vej. Fej din kløgt og begavelse til
  side; stolthed eller egoisme vil ikke hjælpe dig.” Denne
  diskussion, med alle dens argumenter og modargumenter,
  fortsatte i omkring en time, og som det så ofte er tilfældet,
  nåede vi ikke frem til nogen konklusion. Til sidst var vi nødt

   Balasaheb Bhate

til at standse diskussionen, da vi var udmattede. Nettoresultatet af alt dette var, at jeg 
mistede min sindsro og fandt ud af, at hvis det ikke var, fordi der var en stærk 
kropsbevidsthed og egoisme, så ville der ikke være nogen diskussion. Med andre ord er det 
egoismen, der skaber diskussionerne.

2.9. Da vi nåede hen til moskeen sammen med nogle andre, spurgte Baba Kakasaheb Dixit om
følgende: ”Hvad var det, der foregik ovre ved herberget? Hvad drejede diskussionen sig om?” 
Idet Baba stirrede på mig, tilføjede Han: ”Hvad sagde denne ’Hemadpant’?” Da jeg hørte disse 
ord, blev jeg meget overrasket. Moskeen lå i en betragtelig afstand fra Sathe’s herberg, hvor 
jeg boede, og hvor diskussionen havde fundet sted. Hvordan kunne Baba vide noget om vores 
diskussion, medmindre Han er alvidende og Den Indre Hersker i os alle?

2.10. Jeg begyndte at undre mig over, hvorfor Sai Baba kaldte mig ’Hemadpant’. Dette ord er 
en forvansket form af navnet ’Hemadripant’. Denne Hemadripant var en velkendt minister for 
kongerne Mahadev og Ramdev fra Devgiri, der tilhører Yadav-dynastiet. Han var meget lærd, 
godhjertet og tillige forfatter til bøger som Chaturvarga Chintamai (der omhandler åndelige 
emner) og Rajprashasti. Han opfandt og begyndte at arbejde med nye regnskabsmetoder, og 
han var ophavsmanden til Moodhi-skriften (stenografi på marathi-sproget). Men jeg var lige 
modsat. En uvidende person med et middelmådigt intellekt. Så jeg kunne ikke forstå, hvorfor 
navnet eller titlen blev givet til mig. Men da jeg tænkte alvorligt over det, kom jeg frem til, at 
titlen var den pil, der skulle tilintetgøre mit ego, så jeg altid ville forblive spagfærdig og 
ydmyg. Den kunne også være en kompliment, som jeg fik på grund af den kløgt, jeg udviste i 
diskussionen. 

2.11. Når vi ser tilbage, så er det tydeligt, at Baba’s ord (med at kalde hr. Dabholkar for 
’Hemadpant’) var sigende og profetiske. Vi må konstatere, at han forestår ledelsen af Sai 
Sanstha på meget intelligent vis, passer regnskaberne på behørig vis og tillige er forfatteren til
så god en bog som ’Sai Satcharita’, der omhandler så vigtige og åndelige emner som 
meditation, hengivenhed over for Gud, det ikke at være følelsesmæssigt involveret i livets 
anliggender, overgivelse af Selvet og selvrealisering. (Sai Sanstha er en trust, der blandt 
andet varetager ledelsen af det tempel, der er bygget op omkring Sai Baba’s gravmæle).

2.12. Hemadpant har ikke efterladt nogen notater, ingen optegnelser om hvad Baba sagde om 
dette emne, men Kakasaheb Dixit har udgivet sine notater angående dette spørgsmål. Den 
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næste dag, efter Hemadpant’s møde med Sai Baba, gik Kakasaheb til Baba og spurgte: ”Baba!
Hvorhen?” Baba sagde: ”Højt op.” Så sagde manden: ”Hvor er vejen?” Baba svarede: ”Der er 
mange veje, der fører derhen. Der er også en vej her fra (Shirdi). Vejen er vanskelig. Der er 
tigre og ulve i junglen, som man møder på vejen.” Jeg (Kanasaheb) spurgte: ”Men Baba, hvad 
nu hvis vi taget en vejviser med os?” Baba svarede: ”Så er der ingen vanskeligheder. 
Vejviseren vil føre jer lige til jeres bestemmelsessted, og han vil sørge for, at I undgår ulve, 
tigre, grøfter osv. på jeres vej. Hvis der ikke er nogen vejviser, er der fare for, at I farer vild i 
junglen eller falder ned i grøfter.” Dabholkar var til stede ved denne lejlighed, og han tænkte, 
at det var det svar, som Baba gav på spørgsmålet om, hvorvidt det er nødvendigt at have en 
guru. (Kilde: Sai Leela Magazine, bind 1, nr. 5, side 47). Og heraf forstod han, at ingen 
diskussion om hvorvidt mennesket er fri eller bundet, nytter noget i relation til det åndelige liv,
men at sand og ægte opnåelse af livets mål kun er muligt som et resultat af en gurus lære, 
som det bliver illustreret i dette kapitel i den oprindelige bog. Der henvises til, at store 
Avatarer som Rama og Krishna underordnede Sig deres guruer, henholdsvis Vasishtha og 
Sandipani, for at opnå selvrealisation, og at de eneste dyder, der er nødvendige for at gøre 
den slags fremskridt, er tro og tålmodighed. (Rama: Avatar i Thretha-tidsalderen. Helten i 
Ramayana'en (Historien om Rama); dræbte den onde Ravana for at befri Sin hustru, Sita, der 
var blevet kidnappet. ’Rama’ betyder 'den, der behager’ eller ’den, der tiltrækker’. Krishna: 
Vishnu avataren i Dwapara-tidsalderen, tidsalderen forud for den nuværende Kali-tidsalder.
Krishna betyder: ’den der har evnen og kraften til at tiltrække og betage’). 
 

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 3

Sai Baba’s billigelse og løfte. – Anvisning af det arbejde de hengivne 
skal udføre. – Baba’s historier som fyrtårne. – Hans moderlige 
kærlighed. – Rohila’s historie. – Hans blide og liflige ord.

Som beskrevet i det foregående kapitel gav Sai Baba Sit fulde samtykke til, at Sai Satcharita 
blev skrevet. Han sagde: ”Jeg billiger fuldt ud, at du skriver Satcharita. Gør din pligt, vær ikke 
på mindste måde bange, hold dit sind i ro og sørg for at have tillid til Mine ord. Hvis der bliver 
skrevet om Mine guddommelige lege, vil uvidenheden forsvinde, og hvis der lyttes til den med 
opmærksomhed og gudfrygtighed, vil bevidstheden om den verdslige eksistens aftage, og 
kraftige bølger af hengivenhed og kærlighed vil løfte sig, og hvis man dykker dybt ned i Mine 
guddommelige lege, vil man få visdommens kostbare juveler.”

3.2. Da han hørte dette, blev forfatteren meget glad, og han blev øjeblikkelig frygtløs og 
fortrøstningsfuld. Han tænkte, at arbejdet helt sikkert ville blive en succes. Idet Han vendte 
Sig mod Shama (Madhavrao Deshpande), sagde Sai Baba: ”Hvis et menneske fremsiger Mit 
navn med kærlighed, vil Jeg opfylde alle hans ønsker og forøge hans hengivenhed. Og hvis han
synger ivrigt og seriøst om Mit liv og Mine gerninger, vil jeg være foran ham, bag ham og på 
alle sider af ham. De hengivne, der føler sig knyttet til Mig af hele deres hjerte, vil helt 
naturligt føle lyksalighed, når de hører disse historier. Tro Mig når Jeg siger, at hvis nogen 
synger om Mine guddommelige lege, så vil Jeg skænke dem grænseløse glæde og evig 
tilfredshed. Det er Mit specielle særkende, at jeg vil befri enhver person, der fuldstændig 
overgiver sig til Mig, og som med tro tilbeder Mig, og som ihukommer Mig og konstant 
mediterer på Mig. Hvordan kan de, der fremsiger Mit navn, der tilbeder Mig, der tænker på 
Mine historier og Mit liv, og således altid ihukommer Mig, være bevidste om verdslige objekter 
og sensationer? Jeg vil trække Mine hengivne ud af dødens gab. Hvis der lyttes til Mine 
historier, vil man blive befriet for alle sygdomme. Så lyt til Mine historier med respekt og tænk 
og mediter på dem; optag dem i jer. Det er vejen, der fører til lykke og tilfredshed. Mine 
hengivnes stolthed og egoisme vil forsvinde, tilhørernes sind vil finde hvile, og hvis de har en 
helhjertet og fast tro, vil de blive ét med Den Højeste Bevidsthed. Den enkle ihukommelse af 
Mit navn som ’Sai, Sai’ vil rydde alle synder, der har med det at tale og høre, af vejen.” 

3.3. Herren betror forskelligt arbejde til forskellige hengivne. Nogle får betroet arbejdet med at
bygge templer eller trapper ned til floder (ghats), nogle får til opgave at synge til Guds pris, og
nogle bliver sendt på pilgrimsrejser, mens Jeg blev tildelt arbejdet med at skrive Sai 
Satcharita. Da jeg er en tusindkunstner, men ikke nogen ekspert i noget, var jeg ganske 
ukvalificeret til dette arbejde. Så hvorfor skulle jeg påtage mig en så vanskelig opgave? Hvem 
er i stand til at beskrive Sai Baba’s sande liv? Alene Sai Baba’s nåde kan gøre én i stand til at 
gennemføre dette vanskelige arbejde. Så da jeg tog pennen i hånden, fjernede Sai Baba min 
egoisme, og Han skrev Selv Sin historie. Æren for at have berettet disse historier tilfalder 
derfor Ham og ikke mig. Skønt jeg af fødsel er brahmin, mangler jeg den åndelige indsigt og 
visdommens
to øjne (det vil sige den heraf relaterede livsanskuelse), og var derfor overhovedet ikke 
kompetent til at skrive Satcharita’en, men Herrens nåde får en stum mand til at tale og gør et 
lamt menneske i stand til at vandre tværs over et bjerg. Alene Han ved, hvordan tingene skal 
gøres, så det behager Ham. Hverken fløjten eller harmonium’et ved, hvordan lydene bliver 
frembragt. Det er et anliggende, der vedkommer dem, der spiller. Smykket der skinner på 
grund af måneskinnet eller havets stigning, skyldes ikke smykket eller havet, men det skyldes 
Månens fremkomst og tiltrækningskraft.

3.4. Fyrtårne bliver opført forskellige steder ved havet, så bådførere kan undgå klipper og 
farer og sejle sikkert omkring. Sai Baba’s historier tjener et tilsvarende formål på den verdslige
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eksistens hav. De overgår nektar i sødme og gør vores verdslige vej jævn og let at gå ud ad. 
Velsignet er historierne om helgener. Når de trænger ind i vore hjerter gennem ørerne, 
forsvinder kropsbevidstheden eller egoismen og følelsen af dualitet (at jeg og Gud er 
forskellige). Og når de bliver bevaret i hjertet, vil al tvivl forsvinde, stolthed over kroppen vil 
aftage, og visdom vil komme til os i overflod. Beskrivelsen af Baba’s rene og ubesmittede ry og
det at høre om det i kærlighed vil tilintetgøre alle den hengivnes synder, og derfor er dette en 
simpel åndelig øvelse, der kan sikre, at man opnår befrielse. Den åndelige øvelse i Krita-
tidsalderen var at stilne kroppens og sindets uro; i Treta-tidsalderen var det opofrelse; i 
Dwapar-tidsalderen var det tilbedelse, og i Kali-tidsalderen (den nuværende) er det at synge 
Herrens navne og synge til Hans pris. Den sidstnævnte åndelige øvelse er tilgængelig for alle 
mennesker i de fire kaster: ’Præste-kasten’, kriger-kasten, de næringsdrivendes kaste og 
arbejder-kasten. De øvrige åndelige øvelser, nemlig opofrelse, meditation og koncentration er 
meget vanskelige at praktisere, men at synge og lytte til historier om Herrens (Sai Baba’s) 
herlighed er meget let. Vi skal blot rette vores opmærksomhed mod dem. At lytte til og synge 
om disse historier vil fjerne tilknytningerne til sanserne og deres objekter, og vil gøre de 
hengivne lidenskabsløse og vil i sidste instans lede dem til selvrealisation. Med dette mål for 
øje fik Sai Baba mig til at skrive om Sine historier i bogen Satcharita. Nu kan de hengivne let 
læse og høre om disse historier om Sai Baba, og mens de gør dette, kan de meditere på Ham, 
Hans form, og således udvikle hengivenhed over for guru og Gud (Sai Baba), undgå at blive 
følelsesmæssigt involveret i livets spørgsmål og opnå selvrealisation. I forberedelsen til 
arbejdet og i selve arbejdet med at skrive bogen, Satcharita, er det Sai Baba’s nåde, der har 
udrettet alting, idet den slet og ret har gjort brug af mig som et redskab.

3.5. Alle ved, hvordan en ko elsker sin lille kalv. Hendes yver er altid fyldt, og når kalven 
ønsker mælk og puffer til yveret, kommer mælken i en uophørlig strøm. På samme måde 
kender en menneskelig moder sit barns ønsker på forhånd og mader det i tide ved sit bryst. 
Når det drejer sig om at give barnet tøj på og pynte det, er moderen særlig omhyggelig med 
at tilse, at alt er i orden. Barnet kender intet til alt dette og bekymrer sig ikke om det, men 
moderens glæde kender ingen grænser, når hun ser sit barn velklædt og pyntet. Moderens 
kærlighed er speciel, ekstraordinær og uselvisk, og der er ingen parallel til den. Guddommelige
Avatarer nærer denne moderlige kærlighed over for deres disciple. Sai Baba havde den samme
kærlighed over for mig, og jeg giver et eksempel på dette i det følgende afsnit.

3.6. I 1916 trak jeg mig tilbage fra mit arbejde i statsapparatet. Den pension som jeg 
fremover ville modtage, var ikke tilstrækkelig til at sikre min familie en ordentlig levefod. Til 
Gurupoornima dette år rejste jeg til Shirdi sammen med andre hengivne. (Gurupoornima er 
dagen, hvor man fejrer sin guru). Her bad hr. Anna Chinchanikar uopfordret til Baba for mig på
følgende måde: ”Tag Dig venligst af ham. Den pension han får, er helt utilstrækkelig, og hans 
familie vokser. Giv ham en anden stilling, fjern hans bekymring og gør ham lykkelig!” Baba 
svarede: ”Han vil få et andet arbejde, men nu bør han tjene Mig og være lykkelig! Hans 
tallerkener vil altid være fyldte og aldrig tomme. Han bør rette al sin opmærksomhed mod Mig 
og undgå at være i selskab med ateister, irreligiøse og ondsindede mennesker. Han bør være 
beskeden og ydmyg over for alle og tilbede Mig af hele sit hjerte. Hvis han gør dette, vil han 
opleve evig lyksalighed.”

3.7. Spørgsmålet om hvem denne Han er, som det bliver påkrævet at tilbede, er allerede 
blevet besvaret i et notat om: ’Hvem er Sai Baba’ i prologen i begyndelsen af denne bog.

3.8. Rohila’s historie illustrerer Sai Baba’s altomfattende kærlighed. En person ved navn 
Rohila, høj og velbygget, stærk som en okse, kom til Shirdi iført en lang kafni, og han blev 
begejstret for Sai, der boede her. Dag og nat plejede han, i en høj og skarp tone, at recitere 
Kalma (vers fra den hellige Koran) og råbe: ”Allah ho akbar”. (Gud er stor). Størstedelen af 
indbyggerne i Shirdi arbejdede på deres marker i løbet af dagen, og når de om aftenen vendte 
tilbage til deres hjem, blev de budt velkommen af Rohila’s skarpe skrig og råb. De kunne ikke 
få nogen søvn og følte sig i allerhøjeste grad generet og forstyrret. De udholdt denne plage i 
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stilhed i nogle dage, og da de ikke længere kunne holde det ud, henvendte de sig til Baba og 
bad ham om at bremse Rohila og derved standse generne. Baba tog Sig ikke af deres klager. 
Tværtimod irettesatte Han dem strengt og bad dem passe sig selv! Han fortalte dem, at Rohila
havde fået en meget dårlig kone, der forsøgte at genere og forstyrre Rohila og Ham Selv. Men 
når hun hørte Rohila’s bønner, vovede hun ikke at komme ind, og de fik fred. I virkeligheden 
havde Rohila ingen kone, og med hans kone mente Baba ’durbuddhi’, det vil sige onde tanker. 
Da Baba kan lide bønner og anråb til Gud bedre end noget andet, tog Han Rohila’s parti og bad
landsbyboerne om at vente og udholde generne, som ville forsvinde, når tiden var inde.

3.9. En dag ved middagstid, efter arathi, stod de hengivne og var på vej hjem til deres lejede 
værelser, da Baba gav dem følgende smukke råd: ”Vær hvor som helst I synes, gør hvad I nu 
måtte vælge at gøre, men husk altid dette: Alt hvad I foretager jer, kender Jeg til. Jeg er Den 
Indre Hersker i alle, og Jeg har sæde i jeres hjerter. Jeg omslutter alle skabninger; hele den 
bevægelige og den ubevægelige verden. Jeg er Lederen, der holder snorene i universets 
dukketeater. Jeg er Moderen, alle væseners ophav, harmonien mellem de tre kvaliteter 
(guna’er), alle sansernes omdrejningspunkt, Skaberen (Brahma), Opretholderen (Vishnu) og 
Nedbryderen (Siva). Intet vil skade den person, der retter sin opmærksomhed mod Mig, men 
illusionen (Maya) vil slå eller piske den, der glemmer Mig. Alle insekter, myrer, det synlige i 
den bevægelige og ubevægelige verden er Mit legeme eller Min form.” (Guna’er er egenskaber
eller kvaliteter, der er overlejret på Det Guddommelige og således udgør Det Sansemæssige 
Univers. Der findes tre kvaliteter: 1. Thamo-guna, der repræsenterer sløvhed og uvidenhed. 2.
Rajo-guna, der repræsenterer aktivitet, lidenskab og hvileløshed. 3. Sathwa-guna, der 
repræsenterer det rene og gode). (Begrebet illusion angiver her noget, der forekommer at 
være noget andet, end det egentlig er; hele den sanselige verden er således skabt af Maya).

3.10. Da jeg hørte disse smukke og dyrebare ord, besluttede jeg mig straks for, at jeg for 
fremtiden ikke ville tjene noget menneske bortset fra min guru. Men Baba’s svar på Anna 
Chinchanikar’s forespørgsel (der rent faktisk var min forespørgsel) indikerede, at jeg ville få et 
arbejde. Dette svar begyndte at rumstere i mit sind, og jeg begyndte at tænke på, om det rent
faktisk ville komme til at ske. Som fremtidige begivenheder viste, så gik Baba’s ord i 
opfyldelse, og jeg fik arbejde i statsadministrationen, men det var af kort varighed. Herefter 
blev jeg fri, og jeg hengav mig ene og alene til at tjene min guru, Sai Baba.

3.11. Før jeg afslutter dette kapitel, vil jeg anmode læserne om at undgå forskellige hindringer
så som ugidelighed, sindets flakken omkring, tilknytning til sanserne osv. og rette deres fulde 
og udelte opmærksomhed mod disse historier om Sai Baba. Lad deres kærlighed være 
naturlig, lad dem komme til at kende hengivenhedens hemmelighed, lad dem ikke udmatte sig
selv ved at udføre andre åndelige øvelser, lad dem holde sig til dette enkle middel, det vil sige 
at lytte til Sai Baba’s historier. Dette vil tilintetgøre deres uvidenhed og vil sikre dem befrielse. 
En gnier kan opholde sig forskellige steder, men konstant vil han tænke på sin begravede skat.
Så lad Baba blive indsat i alles hjerter.

3.12. I det næste kapitel vil jeg fortælle om, at Sai Baba kommer til Shirdi.

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 4

Helgenernes mission. - Shirdi, et helligt sted. – Sai Baba’s 
personlighed. – Goulibua’s udtalelse. – Vitthal’s tilstedekomst. - 
Kshirsagar’s historie. – Das Ganu’s bad i Prayag. – En pletfri opfattelse
af Sai Baba og Hans første ankomst til Shirdi. – Tre herberger.

4.1. I det sidste kapitel beskrev jeg de omstændigheder, der førte til, at jeg skrev Sai 
Satcharita. Lad mig nu fortælle om dengang, Sai Baba første gang kom til Shirdi.

4.2. Herren Krishna siger i Bhagavad Gita (kapitel 4, vers 7-8) at: ”Når som helst retfærdighed
og rigtig handling (dharma) forfalder, og uretfærdighed og forkert handling (adharma) tiltager,
oh Bharata (Arjuna), da lader Jeg Mig føde. For at beskytte de gode og straffe de onde og for 
at genopbygge den moralske orden, manifesterer Jeg Mig fra tidsalder til tidsalder.” (Kilde: 
Bhagavad Gita, Herrens Sang, af Peter Pruzan). (Sathya Sai Baba siger, at der ikke eksisterer 
et ord eller et begreb, der kan forklare ordet dharma. Dharma er det, der understøtter og 
opretholder hele universet. Dharma er den ’pligt’, som alting er eller burde være underlagt. 
Det er ildens ’pligt’ at fortære, varme, lyse, nedbyde osv. Det er græssets ’pligt’ at omdanne 
kuldioxid til ilt, være føde, se smukt ud osv. Det er menneskets overordnede ’pligt’ at søge 
forening med Gud. Alt efter deres rolle i livet, har forskellige mennesker forskellige pligter livet
igennem. Jeg har valgt at oversætte begrebet dharma med ’rigtig handling’). (Adharma er det 
modsatte af dharma; forkerte og uretfærdige handlinger).

4.3. Dette er Herrens mission, og det gælder også for vismænd og helgener, der er Hans 
repræsentanter, og som dukker frem på passende tidspunkter og arbejder på deres egen 
måde for at udføre missionen. Når de ’to gange fødte’, det vil sige dem fra brahmin-kasten, 
(der er blevet indført i Gayathri-mantraet), kriger-kasten og dem fra de næringsdrivendes 
kaste for eksempel forsømmer deres pligter, og når dem fra arbejder-kasten forsøger at tilrane
sig de andre kasters pligter, når åndelige lærere ikke bliver respekteret, men bliver ydmyget, 
når ingen tager sig af religiøse anvisninger, når alle opfatter sig selv som værende meget 
lærde, når folk under dække af religion hengiver sig til uredelighed, når folk der tilhører 
forskellige sekter kæmper mod hinanden, når brahminer forsømmer at meditere behørigt på 
Herren, og de rettroende forlader deres religiøse praksis, når yogier forsømmer deres 
meditation, når folk begynder at tænke, at rigdom, efterkommere og hustru er det eneste, de 
skal bekymre sig om og således vender sig bort fra befrielsens sande vej, dukker helgener op 
og forsøger at bringe tingene i orden gennem deres ord og handlinger. De tjener os som 
fyrtårne og viser os vejen; det der er den rigtige vej for os at følge. På denne måde dukkede 
mange helgener, nemlig Nivrutti, Dnyandev, Muktabai, Namdev, Gora, Gonayi, Eknath, 
Tukaram, Narahari, Narsi Bhai, Sajan Kasai, Sawata, Ramdas og forskellige andre op på 
forskellige tidspunkter og viste den rette vej til folk, og nu kommer den nuværende helgen 
som Sri Sai Baba fra Shirdi.

4.4. Bredderne på Godavari-floden i Ahmednagar-distriktet er meget heldige, for de har givet 
fødsel til mangen en helgen, hvor den mest prominente blandt disse er Dnyneshwar. Shirdi 
hører også ind under Kopargaon Taluka eller Ahmednagar-distriktet. Efter at have krydset 
Godavari-floden ved Kopargaon kan man begive sig mod Shirdi. Når man har gået 14,5 km, 
kommer man til Nimgaon, og herfra kan man se Shirdi. Shirdi er lige så berømt og velkendt 
som andre hellige steder som Gangapur, Nrisinhawadi og Audumbar, der ligger ved Krishna-
flodens bredder. Som den hengivne Damoji havde sin gang i og velsignede Mangalvedha (nær 
Pandharpur), som Samarth Ramdas havde sin gang i Sajjangad, som Sri Nrisimha Saraswati 
havde sin gang i Saraswatiwadi, således havde Sainath (Sai Baba) Sin gang i Shirdi og 
velsignede den.
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4.5. Det er på grund af Sri Sai Baba, at Shirdi udviklede sig og blev en betydningsfuld by. Lad 
os se hvilken slags personlighed Sai Baba egentlig var. Han besejrede den verdslige eksistens 
hav, hvilket er meget vanskeligt og hårdt at krydse. Fred eller mental ro var Hans 
udsmykning, og Han var fyldt med visdom. Han var tilflugtssted for Vishnu-tilhængere; Han 
var frem for alt yderst generøs (som Karna); Han var indbegrebet af alt godt. Han nærede 
ingen kærlighed til flygtige ting og var altid fordybet i selvrealisation, hvilket var det eneste, 
Han bekymrede Sig om. Han følte ingen glæde ved ting, der tilhører denne verden eller verden
hinsides. Hans hjerte var rent og uplettet som et spejl, og Hans tale bestod altid af liflige ord. 
Rige og fattige mennesker var det samme for Ham. Han hverken kendte til eller bekymrede 
Sig om ære eller vanære. Han var alle væseners Herre. Han talte frit med og blandede Sig 
med alle mennesker; Han så på, når danse-piger optrådte og dansede, og Han lyttede til 
gazal-sange. (En bestemt type sange). Alligevel afveg Han ikke en tomme fra mental ligevægt.
Allah’s navn var altid på Hans læber. Mens verden var vågen, sov Han, og mens verden sov, 
var Han årvågen. Hans indre Selv var roligt som det dybe hav. Hans ashram kunne ikke 
lokaliseres, ej heller kunne nogen fuldt ud forstå Hans handlinger. Og skønt Han sad (levede) 
ét sted, kendte Han til alt, hvad der skete i verden. Hans hof var imponerende. Han fortalte 
hundredvis af historier dagligt, og alligevel afveg Han ikke en tomme fra Sit tavshedsløfte. Han
lænede Sig altid op ad moskeens mur, eller Han gik mod landsbyen Lendi (også kaldet Lendi 
Nala) eller chavadi’en morgen, middag og aften. (En chavadi er en lille bygning, der indeholder
et eller to rum, og som er beliggende tæt ved moskeen). Alligevel hvilede Han altid i Sig Selv. 
Skønt en guddommelig seer (siddha) opførte Han Sig som en åndelig aspirant. Han var 
forsagt, ydmyg og uden ego, og Han behagede alle. Sådan var Sai Baba, og da Shirdi’s jord 
blev betrådt af Sai Baba’s fødder, opnåede den en helt ekstraordinær betydning. Som 
Dnyaneshwar ophøjede Alandi, Eknath ophøjede Paithan, således ophøjede Sai Baba Shirdi. 
Velsignet er græsstråene 
og stenene i Shirdi, for de kunne kysse Sai Baba’s hellige fødder og tage støvet fra dem på 
deres hoveder. For os blev Shirdi et andet Pandharpur, Jagannath, Dwarka, Benaras (Kashi), 
Rameshwar, Badrikedar, Nasik, Tryambakeshwar, Ujjain, Maha Kaleshwar eller Mahabaleshwar
Gokarn. At komme i kontakt med Sai Baba i Shirdi var, som når vi studerede Veda’erne eller 
tantra. (Tantra er de hellige ritualer, der skal udføres for at opnå overmenneskelige evner og 
kræfter). Det dæmpede vores verdslige bevidsthed og skænkede selvrealisation. Sri Sai’s 
darshan var vores yoga-øvelse, og det at tale med Ham fjernede vores synder. At vaske Hans 
fødder var vores bad i Triveni Prayag, og det at drikke Hans fødders hellige vand tilintetgjorde 
vores synder. (Prayag er det hellige sted hvor Ganges, Yamuna og den underjordiske flod 
Saraswathi mødes. Stedet er i nutidens Allahabad, der ligger i delstaten Uttar Pradesh. At 
bade dette sted vil skænke stor åndelig velsignelse). For os var Hans befalinger Veda’erne, og 
at acceptere (spise) Hans udi (hellig aske fra Hans ildsted) og prasad var fuldstændig 
rensende. Han var vores Sri Krishna og Sri Rama, der skænkede os trøst, og Han var vores 
Absolutte Virkelighed. Selv var Han hinsides modsætninger; Han var aldrig nedtrykt eller 
opløftet. Han var altid fordybet i Sit Eget Selv som ’Væren Bevidsthed Lyksalighed’. (Begrebet 
Væren-Bevidshed-Lyksalighed er en ældgammel måde at beskrive Herren på. Væren betyder 
’udødelig eksistens’; Bevidsthed betyder ’universel viden’, og Lyksalighed betyder ’fuldstændig 
og ubetinget lyksalighed’). Shirdi var Hans centrum, mens Hans virkefelt strakte sig langt ud 
over dens grænser til Punjab, Calcutta, Nord-indien, Gujarat, Dacca (ligger nu i Bangladesh) 
og Konkan. Således spredtes Sai Baba’s berømmelse til nær og fjern, og folk fra alle egne af 
landet kom for at få Hans darshan og blive velsignet. Blot det at få darshan bevirkede, at folks 
sind, om det var rent eller urent, straks faldt til ro. Her oplevede de den samme uforlignelige 
glæde, som folk oplevede i Pandharpur, når de så Vitthala. (En manifestation af Herren Vishnu
eller Hans inkarnation, Herren Krishna). Dette er ikke en overdrivelse. Tænk over hvad en 
hengiven siger i denne henseende: 

4.6. En ældre hengiven ved navn Goulibua, der var omkring 95 år, var en pilgrim fra Pandhari.
Han boede i otte måneder i Pandharpur, og i fire måneder, fra juli til november, boede han ved
bredden af Ganges. Han havde et æsel med sig til at bære sin bagage og en discipel som sin 
ledsager. Hvert år foretog han sin tur til Pandharpur og kom til Shirdi for at se Sai Baba, som 
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han elskede højest. Han plejede at se ufravendt på Baba og sige: ”Dette er Pandharinath 
Vitthala’s inkarnation, de fattige og hjælpeløses barmhjertige Herre.” Denne Goulibua var en 
gammel hengiven af Vitthoba (Vitthala), og han havde foretaget mange rejser til Pandhari og 
bevidnede, at Sai Baba i virkeligheden var Pandharinath. (Et andet navn for Vitthala). 

4.7. Sai Baba var meget glad for at ihukomme og synge Guds navn. Han fremsagde altid 
”Allah Malik” (Gud er den eneste Ejer), og i Hans nærvær fik Han andre til konstant at synge 
Guds navn, dag og nat i alle ugens syv dage. Dette kaldes ’at chante Guds navn i syv dage’. 
Engang bad Han Das Ganu Maharaj om at gennemføre denne syv-dages chanting af Guds 
navn. Han svarede, at han ville gøre det på betingelse af, at Han ville forsikre ham om, at 
Vitthala ville vise Sig ved slutningen af den syvende dag. Nu lagde Baba Sin hånd på Sit bryst 
og forsikrede ham om, at Vitthala helt sikkert ville dukke frem, men for at dette skulle ske, 
måtte den hengivne være ’seriøs og gudfrygtig’! Dakurnath’s Dankapuri (Takore), Vitthala’s 
Pandhari, Ranchhod’s (Krishna’s) Dwarka er her (her i Shirdi). Man behøver ikke tage langt 
væk for at se Dwarka. (Dwarka er Krishna’s hovedstad. Efter Krishna's død blev byen 
oversvømmet af havet. Forskere mener, at byen lå i havet lige vest for Gujarat. Gujarat ligger 
i den nord-vestlige del af Indien og grænser op til Pakistan). Vil Vitthala komme hertil 

fra et sted udenfor? Han er her! Kun når den hengivne er ved
at briste af kærlighed og hengivenhed, vil Vitthala 
manifetsere Sig her i Shirdi. (B.V. Deo, en pensioneret 
skatte-opkræver fra Thana, har i sine undersøgelser påvist, 
at Shirdi ligger inden for Pandharpur’s grænser. Dette 
område er Dwarka’s sydligste center, og derfor er Shirdi 
selve Dwarka). 

4.8. Efter denne chanten af Guds navn i syv dage var forbi, 
manifesterede Vitthala Sig på følgende måde. Kakasaheb 
Dixit sad, som sædvanlig, og mediterede efter sit bad. Han 
så Vitthala i et syn. Da han ved middagstid gik hen for at få 
Baba’s darshan, spurgte Baba ham direkte: ”Kom Vitthala 
Patil? Så du Ham? Han er en fyr, der let forsømmer Sine 
pligter. Hold fast i Ham ellers vil Han undslippe, hvis du blot 
er en smule uopmærksom.” Dette skete om morgenen, og 

Das Ganu

ved middagstid fik han endnu en darshan af Vitthala. En gadesælger kom til stedet for at 
sælge 25 – 30 billeder af Vithoba (Vitthala). Skikkelsen på dette billede svarede præcis til den 
skikkelse, som havde vist Sig i Kakasaheb’s syn under meditationen. Da han så dette og 
huskede på Baba’s ord, blev Kakasaheb meget overrasket og lykkelig. Han købte et billede af 
Vithoba og placerede det på sit alter, så han kunne tilbede det.

4.9. Hvor glad Baba var for tilbedelse af Vitthala (også kaldet Vithoba), bliver illustreret i 
Bhagwantrao Kshirsagar’s historie. Bhagwantrao’s fader var en Vithoba-hengiven, og han 
plejede at foretage en årlig rejse til Pandharpur. (I denne by ligger Vitthala’s hovedtempel). 
Han havde også en statue af Vithoba derhjemme, som han tilbad. Efter hans død standsede 
sønnen alting – den årlige rejse, tilbedelsen, ceremonien hvor sønnen mindes sin afdøde fader 
osv.. Da Bhagwantrao kom til Shirdi, huskede Baba på hans fader og sagde straks: ”Hans 
fader var Min ven, så Jeg trak ham (sønnen) hertil. Han ofrer aldrig mad, så han sulter Vitthala
og Mig. Så Jeg bragte ham hertil. Jeg vil protestere over for ham og sætte ham i gang med at 
tilbede.”

4.10. Hinduerne tror på, at et bad i det hellige vand, hvor floderne Ganges og Yamuna mødes 
(Prayag), er meget fortjenstfuldt, og tusindvis af pilgrimme vender gang på gang tilbage til 
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dette sted for at tage det hellige bad. Engang tænkte Das Ganu, at han ville tage til Prayag for 
at tage et bad, og han opsøgte Baba for at få Hans tilladelse til det. Baba svarede: ”Det er ikke
nødvendigt at tage så langt væk. Vores Prayag er her, tro Mig!” Så skete underværkernes 
underværk! Da Das Ganu placerede sit hoved på Baba’s fødder, flød en strøm af Ganges og 
Yamuna’s vande fra Baba’s tæer. Da han så dette mirakel, blev Das Ganu overvældet af 
kærlighedens og tilbedelsens følelser, og tårer fyldte hans øjne. I sit indre følte han sig 
gudbenådet, og han brød ud i en sang, der priste Baba og Hans guddommelige lege.

4.11. Ingen kender Sai Baba’s forældre, fødsel eller fødested. Der blev foretaget mange 
undersøgelser. Man stillede mange spørgsmål til Baba og andre angående dette, men man har 
endnu ikke fået nogen tilfredsstillende svar eller informationer. Vi ved praktisk talt ikke noget 
om disse forhold. Namdev og Kabir (begge berømte digter-helgener) blev ikke født som 
almindelige dødelige. De blev fundet som helt spæde i perlemorsmuslinger. Namdev blev 
fundet på bredden af floden Bhimrathi af Gonaya, og Kabir på bredden af floden Bhagirathi af 
Tamal. Det samme var tilfældet med Sai Baba. Han manifesterede Sig Selv første gang som en
ung knægt på 16 år under et neem-træ i Shirdi for de hengivnes skyld. Selv dengang syntes 
Han at være helt opfyldt af viden om Brahman (Gud). Selv i drømme havde Han ingen ønsker 
vedrørende verdslige ting. Han smed illusionen ud, og befrielsen lå for Hans fødder. En 
gammel kvinde i Shirdi, Nana Chopdar’s moder, beskrev Ham således: ”Denne unge dreng, 
god, elegant og meget flot, praktiserede streng askese, og Han tog Sig hverken af varme eller 
kulde. I løbet af dagen havde Han ingen kontakt med nogen, og om natten var Han ikke bange
for nogen. Folk undrede sig og spurgte, hvorfra denne unge fyr var dukket op. Hans skikkelse 
og ansigtstræk var så smukke, at blot et blik på Ham fik folk til at elske Ham. Han gik ikke til 
nogens dør; Han sad altid tæt ved neem-træet. Udadtil så Han meget ung ud, men Hans 
handlinger viste, at Han var et stor sjæl. Han var legemliggørelsen af det ikke at være 
følelsesmæssigt involveret, og Han var en gåde for alle. En dag skete der det, at guden 
Khandoba besatte en hengivens krop, og folk begyndte at spørge Ham: ”Gud! Vil Du ikke 
undersøge, hvilken velsignet faders søn denne fyr er, og hvor Han er kommet fra?” Guden 
Khandoba bad dem hente en hakke og grave et bestemt sted. Da de havde gravet længe, 
fandt de mursten under en flad sten. Da stenen blev fjernet, kunne man se en gang, i hvilken 
fire lamper brændte. Gangen førte til en kælder, hvor man kunne se konstruktioner formet 
som munden på en ko, træplanker og rosenkranse. Khandoba sagde: ”Denne fyr praktiserede 
askese hernede i 12 år.” Nu begyndte folk at stille knægten spørgsmål om dette. Han holdt 
dem hen ved at fortælle dem, at det var Hans gurus sted, hans hellige hjemsted, og bad dem 
om at beskytte denne skakt. Herefter lukkede folk gangen, så det blev som før. Da ashwattha 
og audumbar træer bliver opfattet som værende hellige, betragtede Baba dette neem-træ som
værende lige så helligt, og Han elskede det højt. Mhalsapati og andre Shirdi hengivne opfatter 
dette sted som Baba’s gurus hvilested og bøjer sig dybt, når de kommer derhen.

4.12. Stedet med neem-træet og det omkringliggende område blev købt af Hari Vinayak 
Sathe, og på dette sted blev der opført en stor bygning, der fik navnet ’Sathe’s Herberg’. Dette
herberg var det eneste fristed for pilgrimme, der samlede sig her. En platform blev bygget 
rundt om neem-træet, og der blev lavet trin, der førte op til loftværelser. Under trinnene var 
der en niche, der vendte mod syd, og de hengivne sad på platformen mod nord. Man tror på, 
at den der brænder røgelsespinde her torsdag og fredag aften, med Guds nåde vil blive 
lykkelig. Dette herberg blev på et tidspunkt gammelt og forfaldent og trængte til 
istandsættelse. De nødvendige reparationer, tilbygninger og forandringer er nu blevet 
foretaget af Trusten. Efter nogle år blev et andet herberg, ’Dixit’s Herberg’, bygget. Kakasaheb
Dixit, en advokat fra Mumbai, var rejst til England. Her beskadigede han sit ene ben i en 
ulykke. Skaden kunne ikke afhjælpes, lige meget hvad man gjorde. Nanasaheb Chandorkar 
rådede ham til at tage hen til Sai Baba. Så han tog til Sai Baba i 1909 og bad Ham om at 
kurere lammelsen i sit sind frem for lammelsen i sit ben. Han var så glad for at få Sai Baba’s 
darshan, at han besluttede at bo i Shirdi. Så han byggede et herberg til sig selv og andre 
hengivne. Grundstenen til denne bygning blev lagt den 10.12.1910. Denne dag fandt der 
yderligere to vigtige begivenheder sted. Dadasaheb Khaparde fik tilladelse til at vende hjem, 
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og man begyndte at udføre arathi om aftenen i chavadi. Herberget blev opført, og de første 
gæster flyttede ind på Rama’s fødselsdag i 1911, og alle behørige ritualer og formaliteter blev 
gennemført. Yderligere et herberg, eller en paladsagtig bygning, blev opført af den berømte 
millionær, hr. Buti fra Nagpur. En masse penge blev brugt på denne bygning, men de blev 
givet godt ud, da Sai Baba’s legeme er stedt til hvile i dette herberg, der nu kaldes ’Samadhi 
Mandir’. Tidligere havde stedet, hvor dette tempel ligger i dag, en have, der blev vandet og 
passet af Baba. Tre herberger blev således opført her, hvor der før i tiden ikke var noget. Af 
disse var det før i tiden Sathe’s Herberg, der blev brugt mest.

4.13. Historien om haven, der blev passet af Sai Baba med hjælp af Vaman Tatya; Sai Baba’s 
midlertidige fravær fra Shirdi og Hans tilbagevenden til Shirdi med Chand Patil’s 
bryllupsselskab; selskab med Devidas, Jankidas og Gangagir; Baba’s brydekamp med Mohiddin
Tamboli; bopælen i moskeen; hr. Dengle’s og andre hengivnes kærlighed samt andre 
hændelser vil blive beskrevet i det næste kapitel.

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle

  

Chavadi
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Kapitel 5

Baba’s hjemkomst sammen med Chand Patil’s bryllupsselskab. - Han 
bliver budt velkommen og tiltalt som Sai. – Kontakt med andre 
helgener. – Hans påklædning og daglige rutiner. - Historien om 
fodaftrykkene. – Brydekamp med Mohiddin og forandring i livsstil. – 
Han forvandler vand til olie. – Pseudo-guruen Javhar Ali.

5.1. Som antydet i det forrige kapitel vil jeg nu først beskrive, hvordan Sai Baba vendte tilbage
til Shirdi efter Sin forsvinden.

5.2. I Aurangabad distriktet (i Nizam delstaten) i en landsby ved navn Dhoop boede der en 
velhavende muslimsk gentleman ved navn Chand Patil. På en tur til byen Aurangabad mistede 
han sin hoppe. I to lange måneder ledte han omhyggeligt efter den, men han fandt ikke noget 
spor af den forsvundne hoppe. Skuffet vendte han tilbage fra Aurangabad med sadlen på 
ryggen. Efter at have gået over 17 km kom han til et mangotræ, ved hvis fod der sad en fakir 
(en underlig fyr). Han havde en hue på hovedet, var iført en lang kafni og havde en kort kæp 
under sin arm. Han var ved at gøre klar til at ryge en pibe. Da han så Chand Patil gå forbi, 
kaldte han på ham og spurgte ham, om han ikke ville ryge og hvile sig lidt. Den underlige fyr, 
fakiren, spurgte ham om sadlen. Chand Patil svarede, at det var hans hoppes sadel, og at 
hesten var forsvundet for et stykke tid siden. Fakiren bad ham lede i byen Nala, der lå lige i 
nærheden. Han gik derhen, og hvilket under! Der var hoppen! Han tænkte, at denne fakir ikke 
var nogen almindelig mand, men at han var en stor helgen. Sammen med hoppen gik han 
tilbage til fakiren. Piben var klar til at blive røget, men der manglede to ting: Ild til at tænde 
piben og vand til at væde det stykke klæde, gennem hvilket røgen trækker op. Fakiren tog sin 
kæp og stak den med stor kraft i jorden, og frem kom der et lille stykke glødende træ, som 
han tændte piben med. Så slyngede han sin kæp ned på jorden, og der begyndte straks at 
pible vand frem. Tøjstykket blev vædet med dette vand, hvorefter det blev vredet og bundet 
rundt om piben. Da alt således var i orden, røg fakiren lidt på sin pibe, og gav den derefter til 
Chand Patil. Da han så alt dette, blev Chand Patil lamslået. Han bad fakiren om at komme til 
sit hjem og tage imod hans gæstfrihed. Næste dag gik han til Patil’s hus og boede det et 
stykke tid. Patil var delstatens repræsentant i Dhoop. Hans hustrus broders søn skulle giftes, 
og bruden var fra Shirdi. Så Patil traf forberedelser til at tage til Shirdi for at deltage i 
brylluppet. Fakiren ledsagede også bryllupsselskabet. Brylluppet forløb uden nogen problemer, 
og selskabet vendte tilbage til Dhoop, dog uden fakiren der blev i Shirdi og forblev der for 
altid.

5.3. Da bryllupsselskabet kom til Shirdi, kørte vognene hen til foden af banyan-træet, der stod
på Bhagat Mhalsapati’s mark tæt ved Khandoba’s tempel. Dyrene blev spændt fra på 
Khandoba-templets åbne gårdsplads, og selskabets medlemmer steg ned en efter en, og 
fakiren steg også ned fra vognen. Bhagat Mhalsapati så den unge fakir stige ned fra vognen og
tiltalte Ham: ”Velkommen Sai!” Andre tiltalte Ham også som ’Sai’, og herefter blev Han ’Sai 
Baba’.

5.4. Sai Baba begyndte at opholde Sig i en forladt moske. En helgen ved navn Devidas havde 
boet i Shirdi i mange år, før Baba kom dertil. Baba kunne lide hans selskab. Han boede 
sammen med ham i Maruti-templet, i chavadi’en, og et stykke tid boede Han alene. Herefter 
kom der en anden helgen ved navn Jankidas. Baba tilbragte det meste af Sin tid med at tale 
med ham, og Jankidas gik ofte hen til Baba’s bolig. Der var også en Vishnu-tilhænger, en 
helgen og familieforsørger, der hyppigt kom til Shirdi. Da han første gang så Sai Baba, der bar 
krukker med vand i begge hænder for at kunne vande haven, blev han forbløffet og sagde 
åbenhjertigt: ”Velsignet er Shirdi, at den har fået denne kostbare juvel. Denne mand bærer 
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vand i dag, men Han er ikke nogen almindelig fyr. Eftersom dette land (Shirdi) var heldigt og 
fortjenstfuldt, sikrede det sig denne Juvel.” Ligeledes kom en berømt helgen ved navn 
Anandnath fra Yewala-klosteret, der var en discipel af Akkalkot Maharaj, til Shirdi sammen 
med nogle andre. Da han så Sai Baba, sagde han åbent og ærligt: ”Dette er i virkeligheden en 
kostbar diamant. Skønt Han ligner et almindeligt menneske, er Han ikke en almindelig sten, 
men en diamant. I vil komme til at erkende dette i den nærmeste fremtid.” Efter at have sagt 
dette, vendte han tilbage til Yewala-klosteret. Dette blev sagt, endnu mens Sai Baba var et 
ungt menneske.

5.5. I Sine unge år lod Sai Baba håret vokse; Han barberede Sig aldrig. Han klædte Sig som 
en atlet. Da Han gik til Rahata (små 5 km fra Shirdi), hjembragte Han to tagetes-planter, Jai 
og Jui, og efter at have renset dem plantede og vandede Han dem. En hengiven ved navn 
Vaman Tatya gav Ham dagligt to ikke brændte lerkrukker. Ved hjælp af disse vandede Baba 
Selv planterne i haven. Han trak vand op af brønden og bar krukkerne på Sin skuldre. Om 
aftenen stillede Han krukkerne ved foden af neem-træet. Så snart de blev sat der, gik de i 
stykker, da de var fremstillet af mudder og ikke var blevet brændt. Næste dag leverede Tatya 
to friske krukker. Dette gik for sig i to år, og takket være Sai Baba’s hårde arbejde og 
anstrengelser voksede der en have frem. På dette sted står der i dag den store bygning ’Sai 
Baba’s Samadhi Mandir’ (gravmæle), der nu besøges af mange hengivne.  

5.6. En hengiven af Akkalkot Maharaj ved navn Bhai Krishnaji Alibagkar tilbad et billede af 
Akkalkot Maharaj. Engang tænkte han på at rejse til Akkalkot (i Solapur-distriktet) og få 
Maharaj’s fodaftryks darshan og ofre sine oprigtige bønner her. Men før han nåede at tage 
derhen, fik han et syn i en drøm. Akkalkot Maharaj viste sig i drømmen og sagde følgende til 
ham: ”Nu er Shirdi mit hvilested. Tag dertil og tilbyd din tilbedelse!” Så Bhai ændrede sin plan 
og kom til Shirdi, tilbad Baba, blev der i seks måneder og var lykkelig. For at have et minde 
om dette drømmesyn fik han fremstillet fodaftrykkene og installerede dem den lykkevarslende 
Shravan-dag i 1912 under neem-træet med alle de behørige ritualer og formaliteter, der blev 
udført af Dada Kelkar og Upasani. En brahmin ved navn Dixit blev udnævnt som den, der 
skulle står for den daglige tilbedelse, og ledelsen blev betroet til en hegiven ved navn Sagun.

5.7. Hr. B.V. Dev, en pensioneret skatteopkræver fra Thana, var en stor hengiven af Sai Baba.
Han udspurgte Sagun Meru Naik og Govind Kamlakar Dixit om hele denne sag, og han udgav 
den fulde beretning om disse fodaftryk i Sai Leela Magazine, bind 11, nr. 1, side 25. Den lyder 
som følger:

  5.8. ”I 1912 kom en læge ved navn Ramrao Kothare fra Mumbai  
  til Shirdi for at få Baba’s darshan. Hans farmaceut og ven, Bhai
  Krishnaji Alibagkar, ledsagede ham. Farmaceuten og Bhai kom til
  at stå på fortrolig fod med Sagun Meru Naik og G.K. Dixit. Mens
  de således drøftede forskellige ting, tænkte disse personer, at der
  burde være en eller anden form for erindring om, at Sai Baba var
  kommet til Shirdi, og at Han sidder under det hellige neem-træ.
  De tænkte, at de ville installere Baba’s fodaftryk her, og de ville
  fremstille dem af utilhugget sten. Nu foreslog Bhai’s ven, 
  farmaceuten, at hvis hans herre, dr. Ramrao Kothare, fik
  kendskab til disse planer, så ville han få fremstillet flotte 
  fodaftryk til dette formål. Han kom til Shirdi og tegnede 
  fodaftrykkene. Herefter tog han til Upasani Maharaj i Khandoba’s 
  tempel og viste ham sin tegning og fortalte ham om sin plan. 
  Sidstnævnte foretog mange forbedringer, tegnede konkylie, 

B.V. Dev

diskos, scepter og lotusblomst osv. og foreslog, at det følgende vers, der omhandler neem-
træets storhed og Baba’s yogiske kræfter, blev indhugget. Verset lyder som følger: 
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Jeg bøjer mig for Herren Sai Nath, der ved Sit
vedvarende ophold ved foden af neem-træet,
skønt bittert og ubehageligt, fik det til at 
udsondre nektar og gjorde det endnu mere 
storslået end Det Ønskeopfyldende Træ.

(Den nævnte nektar kaldes amritha, guddommelige 
nektar der skænker udødelighed, og den siges ligeledes
at besidde en helbredende kraft).

5.9. ”Upasani’s forslag blev vedtaget og ført ud i livet. Fodaftrykkene blev fremstillet i Mumbai 
og sendt til Shirdi med farmaceuten. Baba sagde, at de skulle installeres til Gurupoornima. 
Denne dag klokken 11.00 bragte G.K. Dixit dem på sit hoved fra Khandoba’s tempel til 
moskeen i en procession. Baba berørte fodaftrykkene, idet Han sagde: ”Dette er Herrens 
fødder” og bad folkene om at installere dem ved foden af neem-træet.”

5.10. ”En dag tidligere havde en parsi-hengiven fra Mumbai ved navn Pastha Sheth sendt 25 
rupees gennem en postanvisning. Baba gav pengene til installeringen af fodaftrykkene. Den 
totale udgift til installationen løb op i 100 rupees, af hvilke de 75 blev fremskaffet gennem en 
indsamling. I de første fem år tilbad G.K. Dixit fodaftrykkene dagligt, og herefter blev dette 
hverv udført af Laxman Kacheshwar. I de første fem år sendte dr. Kothare 2 rupees om 
måneden. Beløbet skulle sikre, at lamperne ved fodaftrykkene kunne blive tændt hver aften. 
Han sendte også penge til et rækværk rundt om fodaftrykkene. Udgiften for at få bragt 
rækværket fra stationen til Shirdi (7,5 rupees) og få lagt et tag over aftrykkene blev betalt af 
Sagun Meru Naik. Nu udfører Jakhadi (Nana Pujari) tilbedelsen, og Sagun Meru Naik ofrer mad
og tænder aftenlamperne.”

5.11. ”Bhai Krishnaji var oprindelig en hengiven af Akkalkot Maharaj. Han kom til Shirdi på det
tidspunkt, fodaftrykkene skulle installeres. Det var i 1912, da han var på vej til Akkalkot. Han 
ønskede at tage til Akkalkot, efter han havde fået Baba’s darshan. Han bad Baba om tilladelse 
til dette. Baba sagde: ”Åh! Hvad er der i Akkalkot? Hvorfor tager du derhen? Dette steds 
Maharaj er her. Det er Mig!” Da han hørte dette, tog Bhai ikke til Akkalkot. Efter installeringen 
af fodaftrykkene kom han fra tid til anden til Shirdi.”

5.12. B.V. Dev konkluderer, at Hemadpant ikke kendte til disse detaljer. Havde han kendt 
dem, ville han ikke have undladt at medtage dem i sin Satcharita.

5.13. Lad os vende tilbage til andre historier om Baba. Der var en bryder i Shirdi, der hed 
Mohiddin Tamboli. Der var nogle ting, som han og Baba ikke var enige om, og de kom op at 
brydes. I denne kamp blev Baba besejret. Fra dette øjeblik ændrede Baba Sin påklædning og 
Sin levevis. Han iførte Sig en lang kafni, begyndte at gå med linned rundt om underlivet, og 
dækkede Sit hoved med et stykke klæde. Han brugte et sækkelærred til seng og var tilfreds 
med at gå i lasede og slidte pjalter. Han sagde altid, at ”fattigdom er bedre end 
kongeværdighed; langt bedre end titlen ’deres excellence’. Herren er altid den fattiges bedste 
ven.” Helgenen Gangagir var også meget glad for at bryde. Engang, mens han var i gang med 
en brydekamp, fik han en tilsvarende følelse af, at han ikke længere skulle være 
følelsesmæssigt involveret i verdslige anliggender, og da tiden var inde, hørte han sin mesters 
stemme sige, at han skulle bruge sin krops fulde styrke på at beskæftige sig med Gud. Så han 
opgav også det verdslige liv og vendte sig mod gudsrealisation. Han grundlagde en boplads på 
flodens bredder nær Puntambe, og der levede han sammen med sine disciple.

5.14. Sai Baba blandede Sig ikke og talte ikke med folk. Han gav kun svar, når Han blev 
spurgt. Om dagen sad Han altid under neem-træet, og nogle gange i skyggen af et babool-træ
nær vandløbet i udkanten af landsbyen. Om eftermiddagen plejede Han at gå omkring på må 
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og få, og nogle gange gik Han til Nimgaon. Her besøgte Han Balasaheb Dendle’s hus. Baba 
elskede hr. Balasaheb. Hans yngre broder, der hed Nanasaheb, havde ingen søn, skønt han 
giftede sig med hustru nummer to. Balasaheb sendte Nanasaheb hen for at få Sai Baba’s 
darshan, og efter et stykke tid fik Nanasaheb, ved Herrens nåde, en søn. Fra det tidspunkt 
begyndte folk at komme i stort antal for at se Sai Baba, og Hans berømmelse begyndte at 
sprede sig og nåede Ahmednagar, og fra denne by begyndte Nanasaheb Chandorkar og 
Keshav Chidamber og mange andre at komme til Shirdi. I løbet af dagen var Baba omgivet af 
Sine hengivne, og om natten sov Han i en gammel og forfalden moske. På det tidspunkt 
bestod Baba’s ejendele af en pibe, noget tobak, en tin-skål, en lang kafni, et stykke klæde 
rundt om hovedet og en kort kæp, som Han altid havde med Sig. Det hvide stykke klæde, som
Han havde om Sit hoved, var snoet som sammenfiltret hår og hang ned ad ryggen fra det 
venstre øre. Det blev ikke vasket i ugevis. Han havde ingen sko på; ingen sandaler. Et stykke 
sækkelærred udgjorde Hans sæde det meste af dagen. Han havde et stykke klæde rundt om 
livet, og for at værge Sig mod kulden sad Han altid foran en hellig ild. Han vendte altid 
ansigtet mod syd, og Hans venstre hånd hvilede på et træstakit. I dette ildsted ofrede Han 
offergaver i form af egoisme og ønsker, og Han chantede altid ’Allah Malik’ (Gud er Den Eneste
Ejer). Moskeen, som Han sad i, bestod kun af to værelser, hvor alle de hengivne kom og så 
Ham. Efter 1912 indtraf der en forandring. Den gamle moske blev istandsat, og der blev lagt 
fliser. Før Baba kom og boede i moskeen, boede Han i lang tid på et sted, der hed Tatia. På det
tidspunkt havde Han små klokker bundet rundt om Sine ankler. Baba dansede smukt og sang 
med en blid og kærlig stemme.

5.15. Sai Baba var meget glad for lamper. 
Han plejede at låne olie fra 
butiksindehaverne, og Han lod lamper være 
tændt hele natten i moskeen og templet. 
Dette gik for sig et stykke tid. Butiksejerne, 
der ellers havde givet ham gratis olie, mødtes
på et tidspunkt og besluttede ikke at give 
Ham mere olie. Da Baba, som sædvanlig, gik 
rundt for at bede om olie, gav de Ham alle et 
udtrykkeligt: ”Nej.” Rolig og uforstyrret 
vendte Baba tilbage til moskeen, hvor Han 
beholdt de tørre væger i lamperne. 
Butiksejerne iagttog Ham nysgerrigt. Baba 
tog tin-skålen, der indeholdt meget lidt 
(nogle få dråber) olie, hældte vand ned i den 
og drak af det. Herefter gylpede Han det op i 
beholderen. Efter på denne måde at have 
helliggjort tin-skålen, tog Han igen vandet fra
skålen, fyldte lamperne med det og tændte 
dem! Til stor overraskelse og bestyrtelse for 
de nysgerrige butiksejere begyndte lamperne
at brænde, og de blev ved med at brænde 
hele natten. Butiksejerne angrede og 
undskyldte, og Baba tilgav dem og bad dem 
være mere pålidelige i fremtiden!

5.16. Fem år efter den førnævnte brydekamp kom en fakir fra Ahmednagar ved navn Javhar 
Ali til Rahata sammen med sine disciple. Han boede i et rummeligt værelse tæt ved Virabhadra
Templet. Denne fakir var lærd. Han kunne fremsige hele Koranen, og han havde en liflig 
stemme. Mange af landsbyens religiøse og gudfrygtige indbyggere opsøgte ham og begyndte 
at agte og respektere ham. Med indbyggernes hjælp begyndte han at bygge en idgah tæt ved 
Virabhadra Templet. (En idgah er en indhegnet plads i hvilken muslimer beder i forbindelse 
med Eid. Eid er en festdag, der holdes to gange om året ved afslutningen af fastemåneden 
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Ramadan, og dagen som markerer afslutningen på pilgrimsrejsen til Mekka). Der opstod noget 
skænderi på grund af dette forehavende, og det betød, at Javhar Ali var nødt til at forlade 
Rahata. Så han kom til Shirdi, hvor han boede i moskeen sammen med Baba. Folk blev fanget 
af hans liflige tale, og han begyndte at kalde Baba for sin discipel. Baba protesterede ikke og 
indvilligede i at være hans discipel. Nu besluttede både guru og discipel at vende tilbage til 
Rahata og bo der. Guruen kom aldrig til at kende sin discipels værd, men disciplen kendte til 
guruens ufuldkommenheder. Alligevel viste Han aldrig mangel på respekt, og omhyggeligt 
varetog Han Sine pligter. Han tjente endog Sin mester på forskellige måder. De plejede af og 
til at komme til Shirdi, men deres hovedopholdssted var i Rahata. Baba’s kærlige hengivne i 
Shirdi brød sig ikke om, at Baba var væk fra dem og boede i Rahata. Så de sendte en 
deputation, der skulle bringe Baba tilbage til Shirdi. Da de mødte Baba tæt ved det førnævnte 
indhegnede område og fortalte Ham om formålet med, at de var kommet, sagde Baba, at 
fakiren var en vred, opfarende fyr. Han ville ikke forlade Ham, og de skulle hellere gå tilbage 
til Shirdi uden Ham, før fakiren kom tilbage. Mens de således stod og talte sammen, dukkede 
fakiren op, og han blev meget vred på dem, fordi de prøvede at tage hans discipel fra ham. 
Der fulgte en ophedet diskussion og skænderi, og til sidst blev det besluttet, at både guru og 
discipel skulle vende tilbage til Shirdi. Så de kom til Shirdi og levede der. Men efter nogle få 
dage blev guruen testet af Devidas, og han blev fundet mangelfuld og utilstrækkelig. 12 år før 
Baba ankom til Shirdi med bryllupsselskabet, kom denne Devidas, der på det tidspunkt var 
omkring 10 eller 11 år, til Shirdi og boede i Maruti templet. Devidas havde smukke ansigtstræk
og funklende øjne. Han var en person, der ikke var følelsesmæssigt involveret i verdslige 
spørgsmål, og han var en lærd. Mange mennesker, nemlig Tatya Kote, Kashinath og andre 
betragtede ham som deres guru. De bragte Javhar Ali hen til ham, og i den diskussion der 
fulgte, blev Javhar besejret, og han flygtede fra Shirdi. Han tog hen til og boede i Bijapur, og 
efter mange år vendte han tilbage til Shirdi og bøjede sig i støvet for Baba. Vildfarelsen, om at 
han var guru, og Sai Baba var hans discipel, blev ryddet af vejen, og da han angrede, 
behandlede Sai Baba ham med respekt. I dette tilfælde viste Sai Baba gennem Sin adfærd, 
hvordan man skal skille sig af med sin egoisme og udføre en discipels pligter for at opnå det 
højeste mål, nemlig selvrealisering. Denne historie bliver fortalt her i henhold til den 
gengivelse, som Mhalsapati fremkom med. (Mhalsapati var en stor Baba-hengiven).    

5.17. I det næste kapitel vil Herren Rama’s fødselsdag, moskeens tidligere tilstand og senere 
forbedringer af den osv. blive beskrevet.

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 6

Virkningen af berøringen af guruens hånd. – Rama’s fødselsdag fejres. 
– Festlighedernes oprindelse, forvandling osv.. – Istandsættelse af 
moskeen.

6.1. Før beskrivelsen af festlighederne i forbindelse med Rama’s fødselsdag samt 
istandsættelsen af moskeen, fremkommer forfatteren med nogle indledende bemærkninger om
begrebet ’Sadguru’. (En sand lærer; en lærer der fjerner uvidenheden og fører den åndeligt 
søgende mod befrielsen).

6.2. Eftersom Sadguru’en er rorsmanden, er Han sikker på at bringe os sikkert og let hen over 
det verdslige livs hav. Ordet Sadguru får en til at tænke på Sai Baba, Den Perfekte Mester. For
mig forekommer det, som om Han står foran mig og smører udi (hellig aske) på min pande og 
lægger Sin velsignende hånd på mit hoved. Så bliver mit hjerte opfyldt af glæde, og det 
svulmer af kærlighed. Vidunderlig er kraften af berørengen af guruens hånd. Det subtile 
legeme (der består af tanker og ønsker) der ikke kan brændes af den grove ild, bliver 
tilintetgjort af den blotte berøring af guruens hånd, og synder fra mange tidligere fødsler bliver
forladt og vasket bort. Selv talen hos dem der føler sig oprevet, når de hører religiøs og 
gudfrygtig tale, falder til ro. Synet af Sai Baba’s flotte skikkelse giver os en klump i halsen af 
lutter glæde, får øjnene til at flyde over med tårer og overvælder hjertet med følelser. Det 
vækker en følelse i os om, at ’jeg er Det’ (Soham), en gudsbevidsthed. Synet manifesterer 
også selvrealisationens glæde og opløser sondringen mellem ’jeg’ og ’dig’, og endelig får det os
til at føle en enhed med Det Højeste. Når jeg begynder at læse hellige skrifter, bliver jeg hele 
tiden mindet om min Sadguru, Sai Baba, der antager Rama eller Krishna’s form og får mig til 
at lytte til Hans liv. Når jeg for eksempel sætter mig og lytter til Bhagwat (Bhagavatha 
Purana), så bliver Sai Herren Krishna fra top til tå, og jeg tænker, at Han synger Bhagwat’en 
eller Uddhav Gita for at sikre de hengivnes velfærd. (Uddhav er en karakter fra Puranaerne. 
Han var ven med Krishna, og Han lærte ham blandt andet om yoga og hengivenhed. Uddhav 
Gita er sange, vers, der indeholder Herren Krishna’s lære til Sin discipel Uddhav). Når jeg selv 
begynder at skrive noget, kan jeg ikke sammensætte blot nogle få ord eller sætninger, men 
når Han Selv af Sin Egen drift får mig til at skrive, så skriver og skriver jeg, og der er ingen 
ende på det. Når disciplens ego dukker frem, presser Han det ned med Sin hånd og giver ham 
Sin Egen styrke, der gør ham i stand til at nå sit mål, og således stiller Han ham tilfreds og 
velsigner ham. Hvis nogen kaster sig i støvet for Sai og overgiver sit hjerte og sin sjæl til Ham,
bliver alle livets centrale mål, nemlig ’rigtig handling’, rigdom (læs: Den højeste visdom), 
begær efter befrielse og befrielse nået let, og uden man har bedt om det. Fire veje, nemlig 
karma, meditation, yoga og hengivenhed over for Gud, fører os hver for sig til Gud. Af disse er
hengivenhedens vej tornet og fuld af grøfter og faldgruber, og er således vanskelig at 
betræde. Men hvis I, idet I stoler på jeres Sadguru, undgår faldgruberne og tornene og går 
lige frem, så vil den føre jer til jeres bestemmelsessted (Gud), siger Sai Baba.

6.3. Efter at have filosoferet over den selv-eksisterende Gud (Brahman), Hans evne til at 
skabe denne verden samt den skabte verden, og efter at have fremført at disse tre i sidste 
instans er én og den samme, citerer forfatteren Sai Baba’s ord, der garanterer de hengivnes 
velfærd: 

6.4. ”Der vil aldrig opstå nogen mangel eller knaphed med hensyn til mad og tøj i Mine 
hengivnes hjem. Det er Mit specielle kendetegn, at Jeg altid ser efter og sørger for velfærden 
hos de hengivne, der tilbeder Mig helhjertet med deres sind fæstnet på Mig til alle tider. 
Herren Krishna har også sagt det samme i Gita’en (Bhagavad Gita). Derfor skal du ikke gå så 
meget op i at få mad og tøj. Hvis du ønsker noget, så bed Herren om det, giv afkald på 
verdslig ære, forsøg at få Herrens nåde og velsignelse og bliv æret i Hans hof. Lad være med 

29



at blive vildledt af verdslige æresbevisninger. Guddommens form bør være fast forankret i dit 
sind. Lad altid sanserne og sindet være helliget tilbedelse af Herren; lad der ikke være noget 
som helst andet, der tiltrækker din opmærksomhed. I dit sind skal du altid ihukomme Mig, så 
det ikke flakker andre steder hen – mod kroppen, rigdom og hjemmet. Så vil det blive roligt, 
fredfyldt og sorgløst. Det er et tegn på et sind, der er godt engageret i godt selskab. Hvis 
sindet er omflakkende, kan man ikke sige, at det er forenet i Ham.” 

6.5. Efter at have citeret disse ord fortsætter forfatteren med at fortælle om den højtid, der 
blev fejret i Shirdi i forbindelse med Herren Rama’s fødseldag. Da Rama’s fødselsdag er den 
største højtid i Shirdi, bliver der også refereret til en anden fyldestgørende beretning, der har 
været publiceret i Sri Sai Leela Magazine fra 1925, side 197. Desuden er der her forsøgt at 
give et resume af festivalen, som der relateres til i begge disse beretninger.  

6.6. En hr. Gopalrao Gund var en landinspektør i Survey departementet i Kopergaon. Han var 
en stor hengiven af Baba. Han havde tre hustruer, men ingen børn. Med Sai Baba’s velsignelse
fik han en søn. Ud af den glæde han følte på grund af dette, opstod der i 1897 en idé i hans 
sind om at højtideligholde en ’Urus’. (Urus er en muslimsk festival, hvor man ærer en 
muslimsk helgen, sædvanligvis en der er afgået ved døden. Det er en overraskelse, at hr. 
Gund, der er hindu, fik denne idé). Han præsenterede ideen for andre Shirdi-hengivne, nemlig 
Tatya Patil, Dada Kote Patil og Madhavrao Deshpande (Shama), og bad dem overveje ideen. 
De gik alle ind for den, og de fik Sai Baba’s tilladelse og velsignelse. Herefter henvendte man 
sig til byens inkassator for at få hans godkendelse af, at man fejrede Urus. Men da landsbyens 
inkassator var imod festen, blev godkendelsen nægtet. (Da landsbyens distriktsdommer også 
er ansvarlig for opkrævning af landbrugsskatter, bliver han også kaldt for ’inkassator’). Men da
Baba havde velsignet det, forsøgte de igen, og til sidst fik de inkassatorens godkendelse. 
Dagen for fejringen af Urus blev fastsat til at skulle finde sted på Rama’s fødselsdag. Dette 
blev afgjort, efter de havde konsulteret Sai Baba. Det forekom, som om Han havde et formål 
med dette, nemlig en samling, en forening, af de to højtider - Urus og Rama’s fødselsdag samt
en forening af de to samfund – hinduerne og muslimerne. Som fremtidige begivenheder skulle 
vise, blev dette mål rigeligt nået.

Tatya Patil                                                          Madhavrao Deshpande alias Shama

6.7. Skønt de fik denne tilladelse, dukkede der andre vanskeligheder op. Shirdi var en landsby,
og der var knaphed på vand. Der var to brønde i landsbyen. Den der var i brug, tørrede ofte 
ud, og vandet i den anden var brakvand. Brøndens brakvand forvandlede Sai Baba til rent 
drikkevand ved at smide blomster ned i den. Da vandet fra denne brønd imidlertid var 
utilstrækkeligt, var Tatya Patil nødt til at arrangere, at man også fik vand udefra. Midlertidige 
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boder skulle opføres, og man skulle arrangere brydekampe. Gopalrao Gund havde en ven ved 
navn Damu Anna Kasar, der var fra Ahmednagar. Han var tilsvarende ulykkeligt stillet med 
hensyn til at få børn, skønt han havde to koner. Han blev også velsignet af Sai Baba med 
sønner, og hr. Gund formåede sin ven til at fremstille og levere et flag, der skulle bruges i 
forbindelse med markedets procession. Han havde også succes med at få hr. Nanasaheb 
Nimonkar til at skænke et andet flag. Begge disse flag blev ført i procession gennem 
landsbyen, og til sidst blev de sat op i to af moskeens hjørner. Denne bygning kaldte Sai Baba 
for ’Dwarkamai’. (Den Hellige Moders bolig). Selv op til i dag sætter man flag op i moskeens 
hjørner.

6.8. Der var en anden procession, der blev startet på 
dette marked. Ideen om en ’sandal-procession’ opstod hos
en Amir Shakkar Dalal, der var en muslimsk hengiven fra 
Korhla. Denne procession blev holdt til ære for store 
muslimske helgener. Sandal-pasta og en lille smule mad 
bliver lagt på et fladt fad sammen med brændende 
røgelsespinde og bliver båret i procession gennem 
landsbyen akkompagneret af et lille orkester. Efter 
processionen er vendt tilbage til moskeen, bliver fadets 
indhold kastet dels ind i nichen og dels på moskeens 
mure. I de første tre år blev dette gjort af Amir Shakkar, 
og derefter af hans hustru. Så på den samme dag gik de 
to processioner, hinduerne med flag og muslimerne med 
sandalerne, rundt i landsbyen side om side, og det gør de 
stadig uden nogen problemer.

6.9. Denne dag var meget dyrebar og hellig for Sai Baba’s
hengivne. De fleste af dem dukkede op til denne 

Nanasaheb Nimonkar

begivenhed og tog del i at få afholdt det derværende marked. Tatya Patil sørgede for alle de 
ydre anliggender, mens de mere ’usynlige’ forhold fuldstændig blev overladt til 
Radhakrishnamai, en Baba-hengiven. Ved denne lejlighed var hendes hjem fuld af gæster, og 
hun måtte sørge for alle deres fornødenheder. Herudover måtte hun sørge for alt det, der 
skulle bruges på markedet. Et andet arbejde, som hun villigt påtog sig, var at rense og hvidte 
hele moskeen, dens mure og gulve, der var mørke og fulde af sod på grund af den evige og 
hellige ild fra Sai Baba’s ildsted. Dette gjorde hun i løbet af natten, når Baba som en afveksling
var gået hen for at sove i chavadi’en. Hun var nødt til at tage alt ud, inklusiv ildstedet, og efter
hun havde gjort rent og hvidtet, satte hun alt tilbage, som det var før. Bespisning af de fattige,
der stod Baba’s hjerte nært, var også et vigtigt punkt på markedet. Til dette formål blev der 
tilberedt mad i stor skala, og man lavede forskellige liflige retter. Dette foregik på 
Radhakrishnamai’s ejendom, og forskellige rige og velstående hengivne tog en stor tørn med 
dette arbejde.                     

6.10. Således fortsatte tingene på denne vis, og markedet voksede gradvist i betydning indtil 
1912, da der fandt en forandring sted. Dette år kom en hengiven, hr. Krishnarao Jogeshwar 
Bhishm (forfatteren til ’Sai Sagunopasana’) til markedet sammen med Dadasaheb Khaparda 
fra Amaravati, og dagen før markedet åbnede, boede de på Dixit’s herberg. Mens han lå og 
hvilede sig på verandaen, og mens hr. Lay Manrao, alias Kaka Mahajani, var ved at bære ting 
til brug for tilbedelsen over i moskeen, opstod en tanke i hans sind, og han sagde følgende til 
den sidstnævnte: ”Det er ligesom bestemt af forsynet, at dette marked og denne Urus bliver 
afholdt og fejret i Shirdi på Rama’s fødselsdag. Rama’s fødselsdag betyder meget for alle 
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hinduer, hvorfor så ikke begynde at fejre Rama’s fødselsdag denne dag på dette sted?” Kaka 
Mahajani syntes godt om ideen, og det blev arrangeret, at man skulle søge at få Baba’s 

                            Radhakrishmamai fejer uden for moskeen

tilladelse til det. Den store vanskelighed bestod i at få fat i en haridas, der kunne synge ’kirtan’
og synge om Guds herligheder ved denne lejlighed. (En ’haridas’ er en sanger, der er specielt 
dygtig til at synge ’kirtan’. At synge ’kirtan’ kræver en bestemt teknik, og med sangen priser 
man Guds navne og herligheder. Ordet ’haridas’ betyder: Hari’s (Vishnu’s) tjener). Men Bhishm
løste problemet ved at sige, at hans ’Ram Akhyan’, hans værk om Rama’s fødsel, var færdigt, 
og at han selv ville synge ’kirtan’, mens Kaka Mahajani kunne spille på harmoniumet. Man 
sørgede også for at få fremskaffet ’sunthavada’ (ingefærpulver blandet med sukker) som 
prasad. Dette blev tilberedt af Radhakrishnamai. Så de gik øjeblikkelig til moskeen for at få 
Baba’s tilladelse. Baba, der ved alting og som derfor godt var klar over, hvad der gik for sig, 
spurgte Mahajani, hvad der foregik på herberget. Da han var ret urolig og bekymret, fik 
Mahajani ikke fat i spørgsmålet og forblev derfor tavs. Så spurgte Baba Bhishm, hvad han ville
sige. Han forklarede ideen med at fejre Rama’s fødselsdag og bad om Baba’s tilladelse, og 
Baba gav dem den med glæde. Alle glædede sig og traf forberedelser til at fejre Rama’s 
fødselsdag. Den næste dag blev moskeen udsmykket med flagguirlander osv.. En vugge blev 
fremstillet af Radhakrishnamai, og den blev placeret foran Baba’s stol. Højtiden kunne 
begynde. Bhishm stod op og sang, og Mahajani begyndte at spille på harmoniumet. Sai Baba 
sendte en mand af sted for at hente Mahajani. Denne tøvede med at gå hen til Baba, da han 
var i tvivl, om Baba ville tillade festen at fortsætte. Men da han kom hen til Baba, spurgte Han 
ham om, hvad der foregik, og hvorfor der stod en vugge på gulvet. Han svarede, at fejringen 
af Rama’s fødselsdag var begyndt, og at det var derfor, vuggen var stillet frem. Nu tog Baba 
en blomsterkrans fra nichen og lagde den rundt om hans hals og sendte en anden 
blomsterkrans til Bhishm. Herefter fortsatte sangen. Da den sluttede, hørte man høje råb: 
”Længe leve Rama!” og farvet pulver blev kastet rundt og ud over musikorkesteret. Alle var 
henrykte, men pludselig hørtes et brøl. Det røde pulver blev kastet tilfældigt op i luften, og 
noget af det røg ind i Baba’s øjne. Baba blev som forrykt, og højlydt begyndte Han at skælde 
ud. Folk blev skræmte og stak af. De nære hengivne, der kendte Baba godt, opfattede Baba’s 
skælden ud og heftige udtryk som velsignelser i forklædning. De tænkte, at eftersom Rama 
blev født, så var det passende for Baba at blive afsindig og rasende og ønske at dræbe Ravana
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(dæmonkongen der var Rama’s dødsfjende) og hans dæmoner i skikkelse af egoisme, 
ondsindede tanker osv.. Desuden vidste de, at når som helst en ny ting så sit lys i Shirdi, så 
var det normalt, at Baba blev afsindig og vred. Så de forholdt sig tavse. Radhakrishnamai blev 
temmelig bange, og hun tænkte, at Baba ville slå hendes vugge i stykker, så hun bad Mahajani
om at trække vuggen lidt tilbage. Da han gik hen for at løsne og spænde vuggen fri, gik Baba 
hen til ham og bad ham om ikke at fjerne den. Efter et stykke tid blev Baba rolig, og dagens 
program, inklusiv fælles tilbedelse og arathi, blev afsluttet. Senere bad hr. Mahajani Baba om 
tilladelse til at fjerne vuggen. Baba nægtede det og sagde, at højtiden endnu ikke var forbi. 
Næste dag blev der igen sunget ’kirtan’, og Gopal-Kala ceremonien blev gennemført, og 
herefter tillod Baba, at vuggen blev fjernet. (Ved denne ceremoni bliver der hængt en 
lerkrukke op, der indeholder tørret ris blandet op med curd. Curd er nærmest en delikat form 
for kvark. Denne krukke skal slås i stykker efter sangen, og indholdet bliver derefter fordelt 
mellem alle de tilstedeværende. Således gjorde Herren Krishna det blandt Sine venner – 
røgterpigerne og røgterdrengene). Mens Rama’s fødselsdag således blev fejret, gennemførte 
man de to processioner – de to flag om dagen og den med sandalerne om aftenen, og det 
skete med den sædvanlige pomp og pragt. Fra denne dag og fremover blev Baba’s Urus 
forvandlet til en festival, hvor man tillige fejrer Rama’s fødselsdag.  

6.11. Fra det næste år (1913) voksede antallet af programpunkter i forbindelse med 
festligholdelsen af Rama’s fødselsdag. Radhakrishnamai påbegyndte, at man dag og nat i syv 
dage konstant sang og priste Guds navne. Denne ugelange sang startede på chaitra-månedens
elvte dag. (Chaitra er en måned i hindu-kalenderen; det er årets første måned). Efter tur tog 
alle hengivne del i denne sang, og hun deltog også selv engang imellem om morgenen. 
Eftersom Rama’s fødselsdag bliver fejret mange steder over hele landet, oplevede man igen, at
det var vanskeligt at finde en haridas. Men fem eller seks dage før festen, mødte Mahajani 
tilfældigvis Balabua, der var kendt som en moderne Tukaram, og han fik ham til at synge 
’kirtan’ til festen dette år. (Tukaram, der levede fra 1577 – 1650, var den største poet inden 
for marathi-sproget). Det næste år (1914) kunne en anden Balabua Satarkar fra Birhad 
Siddga-kavathe i Satara distriktet ikke optræde som haridas i sin egen by, da en epidemi 
rasede der, så derfor kom han til Shirdi. Med Baba’s tilladelse, der blev sikret gennem 
Kakasaheb Dixit, sang han ’kirtan’, og han blev rigeligt belønnet for sin indsats. Problemet med
at skaffe en haridas hvert år blev endelig løst fra 1914 af Sai Baba, da Han permanent 
betroede dette hverv til Das Ganu Maharaj, og siden da har han på succesfuld og ærefuld vis 
udført dette arbejde indtil nu.

6.12. Siden 1912 begyndte denne fest at vokse gradvist år for år. Fra den 8. til den 12. i årets 
første måned lignede Shirdi en menneskelig bikube. Antallet af boder blev større og større. 
Berømte brydere deltog i brydekampene. Bespisningen af de fattige foregik i en større og 
større skala. Radhakrishnamai’s hårde arbejde og oprigtige anstrengelser forvandlede Shirdi til
et stort lokalsamfund. Mængden af nødvendige rekvisitter og udstyr steg. En smuk hest, en 
bærestol, en stridsvogn og mange sølvartikler, redskaber, krukker, spande, billeder, spejle 
osv. blev præsenteret på markedet. Elefanter blev også sendt dertil, så de kunne deltage i 
processionen. Skønt antallet af alt dette udstyr og alle disse rekvisitter steg enormt, 
ignorerede Sai Baba alt dette og bevarede Sin enkle og beskedne fremtoning og levevis. Det er
værd at bemærke, at både hinduer og muslimer altid har arbejdet sammen i enighed om 
begge festivalens processioner, og at der indtil nu aldrig har været nogen konfrontationer eller 
skænderier mellem dem. Til at begynde med plejede der at komme omkring 5.000 – 7.000 
mennesker, men i visse år steg antallet til 75.000, og alligevel oplevede man ikke noget 
udbrud af sygdomsepidemier, og der har heller aldrig i alle disse år været nævneværdige 
optøjer.

6.13. Gopal Gund fik endnu en betydningsfuld idé. Netop da han startede markedet, tænkte 
han, at han burde istandsætte og renovere moskeen. Så for at kunne komme i gang med 
istandsættelsen, begyngte han at samle sten sammen og få dem hugget til. Men dette arbejde 
var det ikke meningen, at han skulle udføre. Det blev overdraget til Nanasaheb Chandorkar, og
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Kakasaheb Dixit fik tildelt arbejdet med at lægge fliser. I begyndelsen var Baba uvilligt til at 
lade dem udføre dette arbejde, men med Mhalsapati, en lokal Baba-hengivens mellemkomst 
sikrede de sig Hans tilladelse. Baba accepterede, at der blev stillet en lille ’trone’ frem til Ham 
og skilte Sig af med det sædvanlige stykke sækkelærred, Han havde brugt indtil nu. I 1911 
blev gårdspladsen også istandsat, og dette krævede meget arbejde og store anstrengelser. 
Den åbne plads foran moskeen var meget lille og upraktisk. Kakasaheb Dixit ønskede at gøre 
den større og overdække den. Ved at påføre sig store udgifter lykkedes det ham at fremskaffe 
jernstolper, søjler og spær, og arbejdet kunne begyndes. Om aftenerne arbejdede alle de 
hengivne hårdt og fik fæstnet jernstolperne. Men da Baba vendte tilbage fra chavadi’en næste 
morgen, trak Han dem op og smed dem ud. Engang skete der det, at Baba blev meget 
ophidset. Med Sin ene hånd greb Han fat i en stolpe og begyndte at ryste den og trække den 
op. Og med den anden hånd greb Han Tatya Patil om nakken. Med magt tog Han Tatya’s 
turban, strøg en tændstik, satte ild til den og smed den ned i en fordybning. På det tidspunkt 
lynede Baba’s øjne som ulmende gløder. Ingen vovede at se på Ham. Alle blev frygtelig bange.
Baba tog en rupees op af lommen og kastede den hen i ilden, som var den en offergave ved en
lykkevarslende lejlighed. Tatya blev også meget opskræmt. Ingen vidste, hvad der ville 
komme til at ske med Tatya, og ingen vovede at blande sig. Bhagoji Shinde, Baba’s spedalske 
hengivne, trådte modigt frem, men han blev skubbet til side af Baba. Madhavrao blev 
behandlet på samme måde; han blev tillige bombarderet med småsten. Så alle der ville gå i 
forbøn, blev behandlet på samme måde. Men efter et stykke tid aftog Baba’s vrede. Han 
sendte bud efter en butiksejer, og af ham fik Han en broderet turban, og denne bandt Han om 
Tatya’s hoved, som om han fik tildelt en speciel ære. Alle folk var lamslået over at have set 
Baba’s mærkværdige opførsel. De var i vildrede med, hvad der pludselig havde gjort Baba så 
rasende, hvad der havde fået Ham til at overfalde Tatya Patil, og hvorfor Hans vrede var 
forsvundet det næste øjeblik. Baba var nogle gange meget rolig og stille, og ofte sagde Han 
venlige og liflige ting med kærlighed, men pludselig, med eller uden nogen grund, kunne Han 
blive rasende. Jeg kunne berette om mange af den slags episoder, men jeg ved ikke, hvilke 
jeg skal vælge, og hvilke jeg skal udelade. Derfor omtaler jeg dem, efterhånden som de falder 
mig ind.

6.14. I det næste kapitel vil spørgsmålet om, hvorvidt Baba var híndu eller muslim blive taget 
op, og jeg vil også forklare om Hans yogiske øvelser og kræfter samt andre forhold. 

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 7

Vidunderlige Inkarnation. – Sai Baba’s adfærd. – Hans yoga-øvelser. – 
Hans altdominerende og barmhjertige karakter. – Den spedalske 
hengivnes tjeneste. – Khaparde’s søns ubehagelige tilfælde. – Turen til
Pandharpur.

7.1. Sai Baba kender til alle yoga-øvelser. Han er velbevandret i de seks processer inklusiv 
dhauti, khandayogi og samadhi. (Dhauti består af flere øvelser, der alle har til formål at rense,
det være sig for eksempel maven, tænderne eller endetarmen. Khandayogi er en ekstrem 
yogaøvelse, hvor man fjerner sin arme og ben for senere at sætte dem på igen. Samadhi yoga
er en øvelse, hvor man bringes i fuldstændig sindsligevægt, hvor man er i en ikke-dualistisk 
sindstilstand – alt er ét). Hvis du mente, at Han var en hindu, så Han ud som en yavan. (Der 
henvises til et gammelt indisk stammefolk fra et mytologisk samfund ved navn Yavana). Hvis 
du mente, at Han var en yavan, så Han ud som en gudfrygtig hindu. Ingen ved definitivt, om 
Han var hindu eller muslim. Han fejrede hindu-højtiden, hvor man fejrer Rama’s fødselsdag 
med alle behørige formaliteter, og på samme tid tillod Han muslimernes ’sandal-procession’. 
Han tilskyndede til, at der blev udkæmpet brydekampe i forbindelse med denne festival. Da 
det blev Gokul Ashtami (mindefest for Krishna’s fødselsdag), sørgede Han for, at Gopal-kala 
ceremonien (se 6.10) blev højtideligholdt på behørig vis, og i forbindelse med Id-højtiden tillod
Han, at muslimerne fremsagde deres bønner i Hans moske. Engang under Moharram-højtiden 
(det islamiske nytår) foreslog nogle muslimer, at man opstillede en taziya eller tabut i 
moskeen, opbevarede den her i nogle dage, og så førte den i procession gennem landsbyen. 
(En ’taziya’ er en miniature udgave af mausoleet i Karbala. Den fremstilles normalt af papir og 
bambus). Baba tillod, at man opbevarede taziya’en i moskeen i fire dage, og den femte dag fik
Han den fjernet uden at have det mindste samvittighedsnag. Hvis du påstår, at Han var 
muslim, kan man anføre, at Hans øre var piercede. (Han havde huller i ørerne i henhold til 
hinduistisk tradition). Hvis du mener, han var hindu, så kan man anføre, at Han var fortaler for
omskæring. (Dette var tilfældet, skønt Han i henhold til hr. Nanasaheb Chandorkar, der iagttog
Ham på tætteste hold, ikke Selv var omskåret. Dette står at læse i Sai Leela Magazine i en 
artikel ved navn ’Baba hindu ki Yavan’, skrevet af B.V. Dev, side 562). Hvis du kalder Ham 
hindu, så kan man anføre, at Han altid boede i en moske, hvis muslim, at han altid havde 
tændt op i det hellige ildsted, og Han foretog Sig følgende ting, der er i modstrid med den 
muslimske religion: Han malede mel ved hjælp af en håndmølle, Han blæste i en konkylie og 
ringede med klokker, Han kastede offergaver ind i offerilden, Han sang lovsange, og Han tillod,
at man gav Ham mad og tilbad Hans fødder ved at vaske dem med vand. Hvis du tror, at Han 
var muslim, kan man anføre, at de fremmeste blandt brahminer (præste-kasten) og 
agnihotri’er kastede sig for hans fødder, idet de så bort fra deres ortodokse sædvaner. (En 
’agnihotri’ er en hinduistisk brahmin, der udfører, står for, ild-ritualerne ved offerceremonier). 
De der forsøgte at undersøge, hvilken kaste Han tilhørte, blev målløse og blev betaget, når de 
fik Hans darshan. Så ingen kunne definitivt fastslå, om Sai Baba var hindu eller muslim. (Note:
1: Mhalsapati, en nær Shirdi-hengiven af Baba, der altid sov med Ham i moskeen og 
chavadi’en, sagde, at Sai Baba fortalte ham, at Han var en brahmin fra Pathari, og at Han som
spæd var blevet anbragt hos en fakir. Og da Han havde fortalt dette, var der kommet nogle 
mænd fra Pathari, og Baba forhørte Sig om nogle mænd fra dette sted. (Kilde: Sai Leela 
Magazine, side 179). 2: Fru Kashibai Kanitkar, den berømte lærde kvinde fra Poona, udtaler i 
Sai Leela Magazine, bind 2 fra 1934, side 79: ”Da vi hørte om Baba’s mirakler, diskuterede vi 
med udgangspunkt i vores teosofiske traditioner og sædvaner, hvorvidt Sai Baba tilhørte den 
sorte eller den hvide magiker-skole. Engang, da jeg var på vej til Shirdi, tænkte jeg alvorligt 
på dette spørgsmål. Så snart jeg kom hen til moskeens trappetrin, dukkede Baba frem foran 
moskeen, og idet Han pegede på Sit bryst og så vedholdende på mig, sagde Han temmelig 
heftigt: ”Dette er en brahmin, ren og skær brahmin. Han har intet at gøre med sort og hvid 
magi. Ingen muslim vil vove at træde indenfor. Han vover det ikke.” Igen pegede Han på Sit 
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bryst: ”Denne brahmin kan lede hundredtusinder af mennesker på den lyse vej og føre dem til
deres bestemmelsessted. Dette er en brahmin’s moske, og Jeg vil ikke tillade nogen sort 
magiker at kaste sin skygge her”). Det kan ikke undre, for den der fuldstændig overgiver sig til
Herren ved at skaffe sig af med sin egoisme og kropsbevidsthed, bliver således ét med Ham, 
og har intet at gøre med spørgsmålene om kaste eller nationalitet. Baba så ingen forskel 
mellem kasterne eller endog mellem levende væsener. Han spiste kød og fisk, når Han var 
sammen med fakirer, men brokkede Sig ikke, når hunde berørte maden med deres mund.

7.2. Sådan en unik og vidunderlig Inkarnation var Sai Baba. På grund af fortjenstfulde 
handlinger i mit tidligere liv havde jeg den gode skæbne at sidde ved Hans fødder og nyde 
Hans velsignede selskab. Den glæde og fornøjelse, jeg fik på grund af dette, var uforlignelig. 
Faktisk var Sai Baba ren lyksalighed og bevidsthed. Jeg kan ikke på fyldestgørende vis 
beskrive Ham, Hans storhed og enestående væsen. Han der nød godt af at være ved Hans 
fødder, blev grundfæstet i Hans Eget Selv. Mange sanyasi’er, åndeligt søgende og alle andre 
typer, der tragtede efter befrielse, kom til Sai Baba. (En sanyasi er en person, en asket, der 
har gjort sig fri af alle ønsker. Han skal besidde enhed i tanke, ord og gerning, være helt 
opslugt af Gud, Den Eneste Ene, og være fuldt og helt optaget af at opnå forening med Gud).
Altid gik, talte og lo Han med dem, og altid sagde Han: ”Allah Malik” (Gud er den eneste Ejer). 
Han brød Sig aldrig om diskussioner eller ordstridigheder. Han var altid rolig og kontrolleret, 
skønt Han til tider var irritabel. Altid prædikede Han om Vedanta, og indtil det sidste var der 
ingen, der vidste, hvem Baba var. (Vedanta er det centrale i Vedaerne; en anden betegnelse 
for Upanishaderne). Prinser og fattige mennesker blev behandlet ens af Ham. Han kendte til 
alle menneskers inderste hemmeligheder, og når Han gav udtryk for dem, blev alle overrasket.
Han var som en grube, der indeholdt al viden, alligevel foregav Han at være uvidende. Han 
brød Sig heller ikke om ære og hæder. Således var Sai Baba’s kendetegn. Skønt Han havde en
menneskelig krop, vidnede Hans gerninger om Hans guddommelighed. Alle mennesker i Shirdi 
betragtede Ham som Gud.

7.3. Uvidende som jeg er, kan jeg ikke beskrive Baba’s mirakler. Han fik næsten alle 
templerne i Shirdi istandsat. Gennem Tatya Patil blev templerne for Shani, Ganapati, Shankar-
Parvati, landsbyens guddom og Maruti bragt i stand. Hans velgørenhed var også 
bemærkelsesværdig. De penge, Han plejede at indsamle i Sin egenskab af åndelig vejleder, 
blev frit delt ud – 20 rupees til én, 15 eller 50 rupees til andre, og det skete hver dag. 
Modtagerne tænkte, at dette var rene og ubesmittede velgørenhedspenge, og Baba ønskede, 
at pengene blev brugt på en måde, så de gjorde gavn.

7.4. Folk havde umådelig stor gavn af at få Baba’s darshan. Nogle blev raske og rørige; 
ondskabsfulde mennesker blev forvandlet til gode mennesker. I nogle tilfælde blev 
spedalskhed helbredt, og mange fik opfyldt deres ønsker. Uden at der blev smurt salve eller 
dryppet dråber i deres øjne, fik mange mennesker deres syn tilbage, og nogle lamme kom til 
at gå igen. Ingen kunne se enden på Hans ekstraordinære storhed. Hans berømmelse spredte 
sig vidt omkring, og pilgrimme fra alle egne strømmede til Shirdi. Baba havde Sin faste plads 
tæt ved det hellige ildsted, og her hvilede Han altid. Han sad der i meditation, nogle gange 
uden at have fået et bad.

7.5. Han plejede at binde en lille hvid turban om Sit hoved og bære en ren dhoti rundt om livet
og en skjorte på overkroppen. (En dhoti er en mandsklædning af bomuld, der vikles rundt om 
den nederste del af kroppen). I begyndelsen var dette Hans påklædning. Fra begyndelsen 
fungerede Han som læge i landsbyen. Han undersøgte patienterne og gav dem medicin. Han 
var altid succesfuld, og Han blev berømt som værende en doktor. Her må jeg berette om et 
mærkværdigt tilfælde. En hengivens øjne var blevet røde og hævede. Der var ingen læge i 
Shirdi, der var tilgængelig. De andre hengivne tog ham med hen til Baba. I den slags tilfælde 
vil andre læger bruge salver, komælk, kamferdråber osv.. Baba’s lægemiddel var helt specielt. 
Han knuste nogle ’beeba’ (nærmest en slags cashew-nødder) og lavede to kugler af massen og
maste dem mod patientens øjne. Herefter viklede Han en bandage rundt om hovedet på ham. 
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Næste dag blev bandagen fjernet, og øjnene blev skyllet med vand. Betændelsen fortog sig, 
og det hvide i øjnene fik deres normale farve igen. Pupillerne blev også klare igen. Skønt 
øjnene er meget fintfølende og sarte, forårsagede de knuste nødder ingen skade, men fjernede
sygdommen i øjnene. Mange af den slags tilfælde blev kureret. I den henseende er dette blot 
et eksempel.

7.6. Baba kendte til alle yoga’ens processer og øvelser. To af dem bliver beskrevet her:

7.7. 1: Dhauti Kriya eller renselsesproces: Hver tredje dag gik Baba hen til brønden nær 
banyan-træet, der stod i en anseelig afstand fra moskeen. Her vaskde Han Sin mund og tog et
bad. Ved en bestemt lejlighed så man Ham kaste Sine tarme op, og Han rensede dem 
indvendigt og udvendigt og hængte dem op i en jamb-træ, så de kunne tørre. Der er 
mennesker i Shirdi, der rent faktisk har set dette, og som har bevidnet, at det er sandt. Den 
almindelige form for dhauti foretages ved hjælp af et fugtigt stykke linned, der er 7,5 cm bredt
og knap 7 m langt. Dette stykke linned bliver nedsvælget gennem halsen, og det forbliver 
herefter nede i maven i en halv time, hvor det gør sin virkning, hvorefter det bliver taget op 
igen. Men Baba’s form for dhauti var ganske enestående og ekstraordinær. 2. Khanda Yoga: I 
denne øvelse trak Baba Sine lemmer væk fra Sin krop og efterlod dem hver for sig forskellige 
steder i moskeen. Engang gik en gentleman hen i moskeen, og her så han Baba’s lemmer ligge
forskellige steder. Han blev skrækslagen. Først tænkte han på at løbe hen til landsbyens ledere
og informere dem om, at Baba var blevet lemlæstet og myrdet. Han tænkte imidlertid, at han 
måske ville blive holdt til ansvar, da han var den første, der informerede om det og vidste 
noget om sagen. Så han forholdt sig tavs. Men den næste dag, da han gik hen til moskeen, 
blev han meget overrasket om at se Baba rask og rørig som før. Han tænkte, at det han havde
set dagen før, blot var en drøm.

7.8. Baba praktiserede yoga lige fra sin spæde barndom, og ingen kendte til eller kunne gætte,
hvilke færdigheder Han havde opnået. Han tog ikke mod betaling for Sine helbredelser, blev 
navnkundig og berømt på grund af Sine gode dyder, og gav mange fattige og lidende personer
et godt helbred. Denne berømte Lægernes Læge tog Sig ikke af Sine Egne interesser, men 
arbejdede altid for andres bedste og deres velfærd. I denne proces led Han Selv mange gange 
af frygtelige og ubærlige smerter. Jeg vil nu berette om et sådant tilfælde, der vil vise Sai 
Baba’s altdominerende og yderst barmhjertige karakter.

7.9. I året 1910 sad Baba tæt ved ildstedet. Det var dagen, hvor man fejrede Dipavali (Lysets 
fest), og Han sad og varmede Sig. Han lagde brænde ind i ilden, der brændte klart og 
strålende. I stedet for at lægge brændeknuder ind i ilden, stak Baba lidt senere Sin arm ind i 
ilden. Han arm blev afsveden og forbrændt. Det blev bemærket af en bydreng ved navn 
Madhav og også af Madhavrao Deshpande (Shama). De løb straks hen til Baba, og Madhavrao 
greb fat i Baba’s talje bagfra og trak ham med magt væk fra ilden. Han spurgte: ”Deva! (Gud).
Hvorfor gør Du dette?” Nu kom Baba til fornuft og svarede: ”En grovsmeds kone på et fjernt 
sted arbejdede med smelteovnens blæsebælg. Hendes mand kaldte på hende, og idet hun 
glemte, at hun havde sit barn på skødet, rejste hun sig hurtigt op, og barnet faldt i 
smelteovnen. Jeg stak øjeblikkeligt Min hånd ind i smelteovnen og frelste barnet. Jeg har ikke 
noget imod, at Min arm bliver forbrændt. Jeg er glad for, at barnets liv blev reddet.” 

7.10. Da Madhavrao Despande fortalte Nanasaheb Chandorkar nyheden om, at Baba’s hånd 
var blevet forbrændt, skyndte han sig til Shirdi. Han var ledsaget af den berømte doktor 
Parmanand fra Mumbai, der medbragte sit lægeudstyr, der blandt andet bestod af salver, 
linned og bandager. Chandorkar bad Baba om at tillade, at dr. Parmanand undersøgte armen 
og forbandt såret, der var forårsaget af ilden. Dette blev nægtet. Efter denne dag blev den 
forbrændte arm indbundet af Bhagoji Shinde, en spedalsk hengiven. Hans behandling bestod i,
at han masserede de forbrændte områder med ghee (klaret smør), hvorefter han lagde blade 
på og forbandt det hele stramt. Flere gange bad Nanasaheb Chankorkar Baba om at løsne 
forbindingen og få sårene undersøgt, behandlet og forbundet af dr. Parmanand. Målet med 
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dette var, at sårene skulle hele hurtigt. Dr. Parmanand fremkom selv med lignende 
anmodninger, men Baba udskød det ved at sige, at Allah var hans læge, og at Han ikke tilod, 
at Hans arm blev undersøgt. Dr. Parmanand’s medicin blev ikke brugt i Shirdi, og den forblev 
uberørt. Men han havde den gode skæbne at få Baba’s darshan. Bhagoji fik lov til at behandle 
armen dagligt. Efter nogle dage helede armen, og alle var lykkelige. Alligevel vidste vi ikke, om
der stadig var spor af smerte eller ej. Hver morgen gennemgik Bhagoji sit program med at 
binde bandagen op, massere armen med ghee og binde bandagen stramt om armen. Dette 
fortsatte til Baba’s samadhi (død). Som den perfekte siddha, som Baba var, ønskede Han 
egentlig ikke denne behandling, men på grund af Sin kærlighed til Sine hengivne tillod Han, at 
Bhagoji’s tjeneste hele tiden fortsatte uafbrudt. (En siddha er en hellig mand, der besidder 
specielle evner og kræfter). Da Baba gik hen imod haven, holdt Bhagoji en paraply over Ham 
og ledsagede Ham. Hver morgen, når Baba sad op ad pælen tæt ved ildstedet, var Bhagoji der
og begyndte sin tjeneste. Bhagoji havde været en synder i sit forrige liv. Han led af 
spedalskhed, hans fingre var skrumpet ind, hans krop var fuld af materie, og den lugtede 
dårligt. Skønt han udvendigt syntes at være så ulykkelig, var han i virkeligheden meget heldig 
og lykkelig, for han var Baba’s fremmeste tjener, og han nød godt af Hans selskab.

7.11. Jeg vil nu fortælle om et andet tilfælde af Baba’s vidunderlige guddommelige lege. Fru 
Khaparde, hustru til Dadasaheb Khaparde fra Amaravati, boede i nogle dage i Shirdi sammen 
med sin unge søn. En dag fik sønnen høj feber, der yderligere udviklede sig til byldepest. 
Moderen blev bange og følte sig meget ængstelig. Hun tænkte på at rejse tilbage til Amaravati 
og gik hen til Baba om aftenen, da Han på Sin aftenrunde kom hen til herberget (nu Samadhi 
Mandir – gravmæle), for at få Hans tilladelse. Med skælvende stemme fortalte hun Ham, at 
hendes søn lå syg med byldepest. Baba talte venligt og blidt til hende. Han fortalte hende, at 
himlen er dækket af skyer, men at de vil begynde at spredes og forsvinde, og at alt vil blive 
klart og roligt igen. Idet Han sagde dette, løftede Han op i Sin kafni, helt op til livet, og viste 
alle de tilstedeværende fire fuldt udviklede pestbylder, der var så store som æg. Han tilføjede: 
”Se hvordan Jeg må lide for Mine hengivnes skyld. Deres vanskeligheder er Mine.” Da folk så 
denne unikke og ekstraordinære guddommelige leg, blev de overbevist om, at helgener 
engang imellem påtager sig deres hengivnes smerter. En helgens hjerte er blødere end voks; 
det er helt igennem så blødt som smør. De elsker deres hengivne uden tanke for at få noget til
gengæld, og de betragter dem som deres sande slægtninge.

7.12. Jeg vil nu afslutte dette kapitel efter at have fortalt en historie, der illustrerer, hvordan 
Sai Baba elskede Sine hengivne og foregreb deres ønsker og færden. Hr. Nanasaheb 
Chandorkar, der var en stor hengiven af Baba, var skatteopkræver i byen Nandurbar i 
Khandesh distriktet. Han modtog en ordre om, at han skulle overflyttes til Pandharpru. Hans 
hengivenhed over for Sai Baba bar frugt, da han fik ordren om at rejse til og bo i Pandharpur, 
der betragtes som ’Himmel på Jord’. Nanasaheb skulle påbegynde sit arbejde med det samme,
så han tog af sted uden så meget som at skrive til eller informere nogen i Shirdi. Han ønskede 
at aflægge et overraskelsesbesøg i Shirdi; hans ’Himmel på Jord’. Han ønskede at se og hilse 
på sin Vithabo og derefter fortsætte videre til sin nye hjemby. (Vithabo er en manifestation af 
guden Vishnu eller Hans Aavatar Krishna). Ingen kendte til, at Nanasaheb var taget af sted til 
Shirdi, men Sai Baba vidste alt om det, da Hans øjne var alle vegne. Så snart Nanasaheb kom 
til landsbyen Nimgaon, der ligger nogle få kilometer fra Shirdi, opstod der røre i moskeen i 
Shirdi. Baba sad og talte med Mhalsapati, Appa Shinde og Kashiram, da Han pludselig sagde: 
”Lad os alle fire synge nogle lovsange. Pandhari’s (Pandharpur’s) døre er åbne, lad os være 
glade og muntre og lad os synge!” Nu begyndte de at synge i kor; den sang de sang, lød 
således: ”Jeg må tage til Pandharpur, og jeg må bo der, for det er min Herres hus.”

7.13. Baba sang, og de hengivne stemte i. I løbet af kort tid ankom Nanasaheb med sin 
familie. Han bøjede sig dybt for Baba og bad Ham om at ledsage dem til Pandharpur og bo der 
sammen med dem. Denne anmodning var ikke nødvendig, da de hengivne kunne fortælle 
Nanasaheb, at Baba allerede var til sinds at tage til Pandharpur og bo der. Da Nanasaheb hørte
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dette, blev han bevæget og kastede sig for Baba’s fødder. Efter at have fået Baba’s tilladelse, 
udi (hellig aske) og velsignelser tog Nanasaheb videre til Pandharpur.

7.14. Der er ingen ende på historierne om Baba. Men lad mig stoppe her, idet jeg reserverer 
andre emner til det næste kapitel. Det er emner som det menneskelige livs betydning, at leve 
af almisser, Baijabai’s tjeneste og andre historier.

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 8

Den menneskelige fødsels betydning. – Sai Baba tigger mad. - 
Baijabai’s tjeneste. – Sai Baba’s sovested. – Hans kærlighed til 
Khushalchand.

8.1. Som antydet i det forrige kapitel forklarer Hemadpant nu omsider i sine indledende 
bemærkninger betydningen af den menneskelige fødsel. Herefter går han videre og fortæller 
om, hvordan Sai Baba tiggede Sig til Sin mad; hvordan Baijabai tjente Ham; hvordan Han sov 
i moskeen sammen med Tatya Kote Patil og Mhalsapati, og hvordan Han elskede Khushalchand
fra Rahata.

8.2. I dette vidunderlige univers har Gud skabt billioner af skabninger (inklusiv guder, 
halvguder, insekter, dyr og mennesker), der bebor Himmel, Helvede, Jord, hav, himmel og 
andre mellemliggende regioner. Ud af disse kommer de skabninger eller sjæle, hvis 
fortjenstfulde handlinger er i overtal, op i Himlen og lever der, til de har nydt frugterne af 
deres gode handlinger, og når dette er sket, bliver de modfaldne. Mens de sjæle, hvis synder 
eller fejl dominerer, kommer i Helvede og lider konsekvenserne af deres misgerninger så 
længe, som de nu måtte fortjene det. Når alle disse sjæles fortjenester og fejl balancerer 
hinanden, bliver de født på Jorden som mennesker, og de får derved chancen for at arbejde på
at opnå befrielse. Til sidst, når deres fortjenester og fejl fuldstændig er udlevet, får de deres 
befrielse og bliver frie. For at udtrykke det enkelt, så får sjæle deres fødsler eller sjæle-
vandringer i henhold til deres gerninger og gradvise udvikling.

8.3. Som vi allesammen godt ved, så er der fire ting, der er fælles for alle skabninger, nemlig 
føde, søvn, frygt og forplantning. Når det drejer sig om mennesket, så er det udstyret med en 
speciel evne, nemlig viden, ved hjælp af hvilken det kan opnå selvrealisation, hvilket er 
umuligt for andre arter. Det er af denne grund, at guder misunder den menneskelige race og 
tragter efter at blive født som menneske på Jorden, så de kan opnå deres endelige befrielse.

8.4. Der er nogle, der påstår, at der ikke findes noget værre end den menneskelige krop, der 
er fuld af skidt, slim og snavs, og som bliver udsat for forfald, sygdom og død. Dette er til en 
vis grad sandt, men på trods af disse minusser og mangler er den menneskelige krops helt 
specielle værdi, at mennesket har evnen til at erhverve sig viden. Det er udelukkende som 
følge af den menneskelige krop, eller på grund af den, at man kan tænke på kroppens og 
verdens let fordærvelige og flygtige natur, og kan have en aversion mod sansenydelser, og 
kan skelne mellem det uvirkelige og Det Virkelige og således opnå selvrealisation. Så hvis vi 
forkaster eller forsømmer kroppen på grund af, at den er fyldt med skidt, mister vi muligheden
for selvrealisation, og hvis vi føjer den og løber efter sansemæssige glæder, fordi disse er os 
dyrebare, kommer vi i Helvede. Den rette kurs, som vi bør følge, er derfor følgende: Kroppen 
bør hverken forsømmes eller få overdreven opmærksomhed, men man skal tage sig behørigt 
af den, lige som en rejsende på hesteryg tager sig af sin hest på turen, indtil han når sit 
bestemmelsessted og vender hjem. Således bør kroppen altid bruges til og være engageret i at
opnå selvrealisation, hvilket er livets højeste mål.

8.5. Det siges, at skønt Gud skabte forskellige slags skabninger, var Han ikke tilfreds, for 
ingen af dem var i stand til at kende eller værdsætte Hans arbejde. Så Han var nødt til at 
skabe et specielt væsen, mennesket, og udstyre det med en speciel evne, nemlig viden. Og da
Han så, at mennesket var i stand til at værdsætte Hans guddommelige leg, vidunderlige 
arbejde og intelligens, blev Han meget glad og tilfreds. (Kilde: Bhagwat, 11-9-28). Så det er i 
sandhed en god skæbne at få en menneskelig krop, endnu bedre at blive født ind i en 
brahmin-familie og allerbedst at få mulighed for at være tæt på Sai Baba’s fødder og overgive 
sig til Ham.
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8.6. Når vi nu forstår, hvor kostbart det menneskelige liv er, og vi ved, at døden er vis, og at 
den kan bortrive os, hvornår det skal være, bør vi altid være opmærksom på at nå vores livs 
mål. Vi bør ikke på mindste måde forsinke det, men altid skynde os med at nå vores mål – på 
samme måde som en konge vender hver en sten for at finde sin forsvundne søn. Så med al 
den iver og alvor vi kan lægge for dagen, bør vi stræbe efter at nå vores mål, nemlig 
selvrealisation. Idet vi opgiver dovenskab og værger os mod døsighed, bør vi dag og nat 
meditere på Selvet. Hvis vi forsømmer at gøre dette, nedgør vi os selv og ender på det dyriske
plan.

8.7. Den mest effektive og hurtige måde at nå vores mål på, er ved at vi henvender os til en 
fortræffelig helgen eller vismand – en Sadguru der selv har opnået selvrealisation. Det der ikke
kan opnås ved at lytte til religiøse foredrag og studere religiøse tekster, opnås let i selskab 
med den slags enestående sjæle. Ligesom det er Solen, der giver et lys, hvilket stjernerne 
tilsammen ikke kan give, så er det alene Sadguru’en, der videregiver åndelig visdom, hvilket 
alle de hellige bøger og prædikener ikke kan gøre. Hans færden og enkle forklaringer giver os 
’tavse’ råd. Dyder som tilgivelse, ro, upartiskhed, godgørenhed, velvilje, kontrol over sind og 
krop, fravær af egoisme osv. bliver ført ud i livet af disciplene, da de bliver praktiseret i et 
sådant helligt og rent selskab. Dette oplyser deres sind og løfter dem rent åndeligt. Sai Baba 
var en sådan vismand eller Sadguru. Skønt Han opførte Sig som en fakir, var Han altid 
fordybet i Selvet. Han elskede altid alle væsener, i hvilke Han så Gud eller Det Guddommelige.
Han blev ikke opstemt af fysisk nydelse. Han blev ikke nedtrykt af uheld. En konge og et 
fattiglem var det samme for Ham. Han, hvis blik kunne forvandle en tigger til en konge, 
plejede at gå fra dør til dør i Shirdi og tigge mad, og lad os nu se på, hvordan Han gjorde det.

8.8. Velsignet er folk i Shirdi, foran hvis hus Baba stod som tigger og kaldte: ”Åh moder! Giv 
Mig et stykke brød!” og rakte Sin hånd ud for at modtage det. I den ene hånd havde Han en 
tinskål og i den anden et rektangulært stykke klæde. Dagligt besøgte Han bestemte huse. 
Flydende eller halvflydende ting som suppe, grøntsager, mælk eller kærnemælk blev modtaget
i tinkruset, mens kogt ris, brød og den slags faste ting blev modtaget i førnævnte klæde. 
Baba’s tunge kendte ikke til det at smage, da Han havde opnået kontrol over den. Så hvorfor 
skulle Han bekymre Sig om smagen af de forskellige madvarer, der blev blandet sammen? Alle
de ting Han fik samlet sammen i Sit klæde eller i Sin tinskål, blev blandet sammen og spist af 
Baba af hjertens lyst. Om specielle ting var velsmagende eller ej, blev aldrig bemærket af 
Baba, da Hans tunge var blottet for enhver form for smagssans. Baba tiggede indtil middag, 
men Hans tiggeri var meget uregelmæssigt. Nogle dage gik Han blot nogle få runder, andre 
dage gik Han indtil klokken 12.00. Den mad der således blev indsamlet, blev senere opbevaret
i en lerkrukke. Hunde, katte og krager åd frit af den, og Baba jog dem aldrig væk. Kvinden der
fejede gulvet i moskeen, tog 10 eller 12 stykker brød med sig hjem, og ingen forhindrede 
hende i det. Hvordan kunne Han, der selv i drømme aldrig værgede Sig mod katte og hunde 
med hårde ord og fagter, nægte mad til fattige hjælpeløse mennesker? Velsignet er i sandhed 
en så ædel Persons liv! I begyndelsen opfattede folk i Shirdi Ham som en skør fakir. I 
landsbyen var Han kendt under dette navn. Hvordan kunne én, der levede af almisser ved at 
tigge nogle få krummer brød, blive æret og tilbedt? Men denne fakir var meget generøs og 
næstekærlig, og Han følte Sig ikke knyttet til noget. Skønt Han udefra så rastløs ud, var Han 
indvendig stabil og rolig. Hans veje var uransagelige. Alligevel var der i denne lille landsby 
nogle få venlige og velsignede mennesker, der anerkendte og betragtede Ham som en stor 
sjæl. En sådan persons beretning bringes i det efterfølgende:

8.9. Tatya Kote’s moder, Baijabai, plejede at gå ud i skoven hver eftermiddag med en kurv på 
sit hoved. Kurven indeholdt brød og grøntsager. Kilometer efter kilometer vandrede hun 
omkring i vildnisset, idet hun trampede gennem småplanter og buske. Hun ledte efter den 
skøre fakir, og når hun fandt Ham, faldt hun for Hans fødder. Fakiren sad rolig og ubevægelig, 
mens hun lagde et stort blad foran Ham, spredte sine spiselige sager såsom brød, grøntsager 
osv. ud på det, og når Han var færdig med Sin meditation, gav hun Ham maden. Vidunderlig 
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var hendes tro og tjeneste. Hver dag omkring middagstid strejfede hun omkring i vildnisset og 
insisterede på, at Baba skulle spise frokost. Hendes tjeneste, tilbedelse eller bodsøvelse, eller 
hvilket navn man vil give det, hun gjorde, blev aldrig glemt af Baba, og det lige til Hans død. 
Idet Han fuldt ud huskede på den tjeneste, hun ydede, sørgede Baba for, at hendes søn drog 
betydelig fordel deraf. Både søn og moder troede fuldt og fast på fakiren, der var deres Gud. 
Baba fortalte dem ofte, at tiggeri er virkelighed, og at rigdomme er flygtige. Efter nogle år 
stoppede Baba med at gå ud i skovene og begyndte at bo i landsbyen og spise Sin mad i 
moskeen, og således sluttede Baijabai’s besvær med at flakke omkring i vildnisset.

8.10. For evigt er de helgener velsignet, i hvis hjerter Herren Vasudeva (et navn for Herren 
Krishna) opholder Sig, og heldige er i sandhed de hengivne, der drager fordel af at være i 
selskab med den slags helgener. To sådanne heldige mænd, Tatya Kote Patil og Bhagat 
Mhalsapati, delte ligeligt Sai Baba’s selskab. Baba elskede også dem begge. Disse tre personer
sov i moskeen med deres hoveder vendt mod øst, vest og nord, og deres fødder berørte 
hinanden i midten. Efter at have spredt deres sengemåtter ud, lagde de sig på dem og 
småsnakkede og sludrede til sent ud på natten. Hvis en af dem døsede hen, ville de andre to 
vække ham. Hvis Tatya for eksempel begyndte at snorke, stod Baba straks op og rystede ham 
fra side til side og pressede på hans hoved. Hvis det var Mhalsapati, trak han ham hen til Sig, 
strøg hans ben og klappede ham på ryggen. Tatya, der forlod sine forældre derhjemme, sov 
igennem en periode på 14 år i moskeen på grund af sin dybtfølte kærlighed til Baba. Hvor 
lykkelige var disse dage; dage der aldrig vil blive glemt! Hvordan skal man kunne måle denne 
kærlighed, og hvordan skal man fuldt ud kunne værdsætte Baba’s nåde? Efter sin faders død 
overtog Tatya ansvaret for hjemmet og begyndte at sove hjemme.

8.11. Baba elskede Ganpat Kote Patil fra Shirdi. Han elskede i samme grad Chandrabhansheth 
Marwadi fra Rahata. Efter denne Sheth’s bortgang elskede Baba hans nevø, Khushaichand, i 
lige eller måske i endnu større grad, og dag og nat så Han efter, at han havde det godt. 
Engang imellem i en oksekærre, til andre tider i en hestetrukken vogn, kørte Baba sammen 
med nære hengivne til Rahata. Folk i denne landsby kom ud og modtog Baba ved 
landsbyporten med orkester og musik, og alle bukkede de sig dybt for Ham. Herefter blev Han 
ført ind i landsbyen med store æresbevisninger og ceremonier. Khushalchand tog Baba med 
hjem til sit hus, satte Ham i en komfortabel stol og serverede et godt måltid mad for Ham. 
Herefter talte de frit og muntert et stykke tid, hvorefter Baba vendte hjem til Shirdi, idet Han 
skænkede alle stor glæde og velsignelse.

8.12. Shirdi ligger midtvejs og lige langt fra Rahata på den ene side (syd) og Nimgaon på den 
anden side (nord). I hele Sit liv rejste Baba aldrig hinsides disse steder. Han så aldrig et tog, 
endsige rejste med det. Alligevel kendte Han nøjagtigt alle tog-tider, hvornår de ankom til, og 
hvornår de kørte fra stationen. Hengivne, der handlede i henhold til Baba’s anvisninger i 
forbindelse med, at de skulle af sted, klarede sig godt, mens de der tilsidesatte dem, kom ud 
for mange uheld og ulykker. Mere om dette og meget andet vil blive fortalt i det næste kapitel.

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 9

Betydningen af at følge eller ikke at følge Baba’s opfordringer ved 
afskedens time. – Nogle få eksempler. – Tiggeri og dets nødvendighed.
– Hengivnes (Tarkhad’s families) oplevelser. – Baba bespises 
overdådigt. 

9.1. Ved afslutningen af det forrige kapitel blev det kort oplyst, at hengivne, der fulgte Baba’s 
opfordringer, når de skulle forlade Shirdi, klarede sig godt, og at de der tilsidesatte dem, kom 
ud for mange uheld. Denne erklæring vil blive uddybet og illustreret med beretningen om 
nogle få bemærkelsesværdige tilfælde og gennem andre spørgsmål, der blive behandlet i dette
kapitel.

9.2. En speciel ejendommelighed i forbindelse med pilgrimsrejser til Shirdi var, at ingen kunne 
forlade Shirdi uden Hans tilladelse, og hvis de endelig gjorde det, bad de selv om problemer! 
Men hvis der var nogen, der blev bedt om at forlade Shirdi, så kunne de ikke blive der 
længere. Når hengivne kom for at sige farvel og tage afsked, kom Baba med visse opfordringer
eller vink. Disse forslag skulle følges. Hvis de ikke blev fulgt, eller man afveg fra dem, ville de 
helt sikkert blive ramt af uheld eller ulykker. Neden for vil vi berette om nogle få af den slags 
tilfælde.

9.3. Engang stod Tatya Koti foran at skulle til basaren i Kopargaon. Han skulle køre i en 
hestevogn. I hast kom han hen i moskeen, hilste på Baba og sagde, at han ville tage til 
Kopargaon-basaren. Baba sagde: ”Ikke så hastigt, stop lidt, glem basaren. Lad være med at 
forlade landsbyen.” Da Han så, hvor opsat Tatya var på at tage af sted, bad Baba ham om at 
tage Shama (Madhavrao Deshpande) med. Uden at tage sig af dette forslag tog Tatya Koti 
straks af sted i sin hestevogn. Af de to heste var den ene, der havde kostet 300 rupees, meget
aktiv og rastløs. Efter de havde passeret Sawli Vihar, begyndte den at løbe alt for hurtigt og fik
en forstrækning i maven og faldt til jorden. Tatya kom ikke ret meget til skade, men blev 
mindet om Sai’s opfordring. Ved en anden lejlighed, mens han begav sig til landsbyen Kolhar, 
tilsidesatte han Baba’s opfordringer. Han kørte i en anden hestevogn, der kom ud for en 
tilsvarende ulykke.

9.4. En europæisk gentleman fra Mumbai kom engang til Shirdi med en introduktionsskrivelse 
fra Nanasaheb Chandorkar. Han havde et bestemt mål for øje med sit besøg. Han blev 
komfortabelt indkvarteret i et telt. Han ønskede at knæle foran Baba og kysse Hans hånd. 
Derfor forsøgte han tre gange at gå ind i moskeen, men Baba hindrede ham i det. Han blev 
bedt om at sætte sig ude på den åbne gårdsplads og få Baba’s darshan derfra. Han var slet 
ikke glad for den modtagelse, han fik, så han ønskede straks at forlade Shirdi, og kom for at 
sige farvel. Baba bad ham om at tage af sted den næste dag og ikke have så travlt. Folk bad 
ham også om at rette sig efter Baba’s opfordringer. Idet han slet ikke lyttede til alt dette, 
forlod han Shirdi i en hestevogn. Hestene løb fint, men da de passerede Sawli Vihar, kom der 
en cyklist, der kørte op foran dem. Da hestene så cyklisten, blev de skræmte og løb vildt af 
sted. Selve vognen blev kastet rundt, så den vendte på hovedet, og gentleman’en faldt ud af 
den. Han blev trukket af sted et stykke vej. Han blev straks reddet, men han var nødt til at 
tage til Kopargaon hospitalet og blive indlagt, så han kunne blive behandlet for sine skader. 
Den slags oplevelser var utallige, og folk lærte lektien, nemlig at de der ikke rettede sig efter 
Baba’s opfordringer, ville blive udsat for uheld og ulykker på den ene eller den anden måde, og
at de der rettede sig efter dem, ville være sikre og blive glade.

9.5. Lad os nu vende tilbage til spørgsmålet om tiggeri. Et spørgsmål vil måske dukke op hos 
nogen, at hvis Baba var så stor en personlighed, en manifesteret guddom, hvorfor måtte Han 
så ty til en tiggerskål gennem hele Sit liv? Man kan overveje og besvare dette spørgsmål ud 
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fra to synspunkter: 1. Hvem er de mennesker, der har ret til at leve af tiggerskålen? Vores 
hellige skrifter fortæller, at de personer der efter at være kommet af med eller er blevet fri for 
de tre store ønsker, nemlig ønsket om afkom, rigdom og berømmelse og har accepteret at leve
som sanyasin’er, er dem, der er kvalificeret til at leve af at tigge almisser. De kan ikke gå og 
foretage sig alt det, der kræves for at lave mad, og de kan ikke spise i deres hjem. Sai Baba 
var hverken familieforsørger eller en person, der havde trukket Sig tilbage fra det verdslige liv.
Han var en ugift sanyasin; han havde levet som sanyasin siden Sin barndom. Hans faste 
overbevisning var, at universet var Hans hjem. Han var Herren Vasudeva, universets 
opretholder og den uforgængelige Brahma. Så Han var i Sin fulde ret til at ty til tiggeri. 2. Lad 
os nu se på spørgsmålet fra synspunktet: ’Fem synder og deres soning’. Vi er allesammen godt
klar over, at for at kunne tilberede madvarerne og lave et måltid, så må den, der står for 
madlavningen, gå gennem fem processer, nemlig støde, male, vaske gryder, feje og rengøre 
samt tænde ild i optændingsbrændet. Disse processer involverer, at man slår en masse små 
insekter og skabninger ihjel og således pådrager dem, der skal lave mad, sig synd. For at sone
sine synder, foreskriver vores hellige skrifter seks former for ofringer, nemlig: 1. Ofringer til 
Brahman (Gud). 2. Ofringer i skikkelse af studier af Veda’erne. 3. Ofringer til forfædre. 4. 
Ofringer til guderne. 5. Ofringer til alle levende væsener. 6. Ofringer til mennesker eller 
uinviterede gæster. Hvis disse ofringer, der påbydes af Veda’erne, bliver udført på behørig vis, 
bliver renselsen af deres sind bragt i stand, og dette hjælper dem til at få viden og opnå 
selvrealisation. Ved at gå fra hus til hus minder Baba beboerne om deres hellige pligt, og 
heldige var de mennesker, der lærte denne lektie af Baba.

9.6. Lad os nu vende tilbage til det andet mere interessante emne. Herren Krishna har i 
Bhagavad Gita (kapitel 9, vers 26) sagt: ”Om nogen med hengivenhed ofrer Mig et blad, en 
blomst, en frugt eller vand, vil Jeg tage imod det fra den, hvis hjerte er rent.” I Sai Baba’s 
tilfælde gælder, at hvis en hengiven virkelig agter at ofre noget til Sai Baba, og hvis han så 
sidenhen glemte at ofre det, så mindede Baba ham eller hans ven om offeret og fik ham til at 
bringe det til ham; så accepterede Han det og velsignede den hengivne. Nogle få tilfælde 
nævnes nedenfor:

9.7. Hr. Ramachandra Atmaram alias Babasaheb Tarkhad, tidligere en svoren ateist, var en 
trofast hengiven af Sai Baba. Hans kone og søn elskede Baba i samme eller måske i endnu 
højere grad. En gang blev det foreslået, at master Tarkhad sammen med sin moder skulle tage
til Shirdi og tilbringe sommerferien her. Men sønnen var uvillig til at tage af sted, da han 
tænkte, at hvis han forlod hjemmet i Bandra, så ville tilbedelsen af Sai Baba i hjemmet ikke 
blive udført på behørig vis, da hans fader, der på det tidspunkt var ateist, ville være ligeglad 
med at tilbede Sai Baba’s billede. Men da han imidlertid fik sin faders edsvorne forsikring om, 
at han ville udføre tilbedelsen, præcis som hans søn plejede at gøre det, tog moderen og 
sønnen af sted til Shirdi en fredag aften.

9.8. Næste dag (lørdag) stod hr. Tarkhad tidligt op, tog sit bad, og før han gik i gang med sin 
tilbedelse, bøjede han sig dybt foran alteret og sagde: ”Baba! Jeg vil udføre tilbedelsen, præcis
som min søn plejer at gøre det, men vær god og lad det ikke blot blive en stiv og formel 
eksercits.” Da han havde sagt dette, udførte han tilbedelsen og ofrede nogle få stykker hugget 
sukker som offergaver. Sukkeret blev senere delt ud i forbindelse med frokosten.

9.9. Denne aften og næste dag (søndag) gik alting fint. Den følgende mandag var arbejdsdag, 
og den gik også godt. Hr. Tarkhad, der aldrig før i sit liv havde udført tilbedelse som denne, 
følte en stor fortrøstning ved, at alt gik for sig på tilfredsstillende vis i henhold til det løfte, han
havde givet til sønnen. Om tirsdagen udførte han morgen-tilbedelsen som sædvanlig og tog 
derefter på arbejde. Da han kom hjem til frokost, opdagede han, at der ikke var nogen prasad 
(sukker), som de kunne spise, når måltidet blev serveret. Han spurgte deres kok, og han 
kunne fortælle ham, at der ikke var foretaget noget offer denne morgen, og at han 
fuldstændig havde glemt denne del af tilbedelsen. Da hr. Tarkhad hørte dette, rejste han sig 
og gik hen og bøjede sig dybt foran alteret, idet han gav udtryk for sin beklagelse, og på 
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samme tid irettesatte han Baba på grund af mangel på vejledning, hvilket havde 
afstedkommet, at det hele nu blot var blevet en stiv og formel eksercits. Herefter skrev han et 
brev til sin søn, hvori han fremlagde kendsgerningerne, og han bad ham om at lægge brevet 
ved Baba’s fødder og bede om Hans tilgivelse for denne forsømmelse.

9.10. Dette skete i Bandra omkring tirsdag middag. Omkring samme tid, da middags-arathi 
var ved at skulle påbegyndes i Shirdi, sagde Baba til fru Tarkhad: ”Moder! Jeg har været i dit 
hjem i Bandra med henblik på at få noget at spise. Jeg fandt døren lukket. På en eller anden 
måde lykkedes det Mig at komme ind, og til Min fortrydelse opdagede Jeg, at Bhau (hr. 
Tarkhad) ikke havde efterladt noget, jeg kunne spise. Så Jeg er vendt tilbage, og Min sult er 
ikke blevet stilnet.”        

9.11. Kvinden kunne ikke forstå dette, men sønnen, der sad tæt ved, forstod det hele. Han var
klar over, at der var noget galt med tilbedelsen i Bandra, og han bad derfor Baba om tilladelse 
til at rejse hjem. Baba nægtede ham dette, men tillod at han udførte tilbedelsen her i Shirdi. 
Nu skrev sønnen et brev til sin fader, hvori han oplyste om alt det, der havde fundet sted i 
Shirdi, og han bønfaldt sin fader om ikke at forsømme tilbedelsen derhjemme. Begge disse 
breve krydsede hinanden og blev afleveret til de respektive modtagere den næste dag. Er 
dette ikke vidunderligt?

9.12. Lad os nu se nærmere på fru Tarkhad. Hun ofrede tre ting: 1. Bharit (stegte auberginer 
blandet med curd og krydderier). 2. Kacharya (cirkelrunde stykker auberginer stegt i ghee). 3. 
Pedha (kugleformede konfektstykker). Lad os se, hvordan Baba accepterede disse offergaver.

9.13. Engang begav hr. Raghuvir Bhaskar Purandare fra Bandra, der var en stor Baba-
hengiven, sig til Shirdi sammen med sin familie. Fru Tarkhad gik hen til fru Purandare og gav 
hende to auberginer og bad hende om at lave bharit af den ene auberginer og kacharya af den
anden, når hun kom til Shirdi, og tjene Baba med dem. Efter at have nået frem til Shirdi, gik 
fru Purandare med sine bharit’er til moskeen. Hun kom på et tidspunkt, hvor Baba sad og 
spiste. Baba fandt bharit’en meget velsmagende. Så Han delte noget af den ud til alle og 
meddelte, at Han nu ønskede at få kasharya. Der blev sendt besked til fru Radhakrishnamai 
om, at Baba ønskede karcharya. Hun var i knibe, da det ikke var sæson for auberginer. 
Spørgsmålet var nu, hvorfra hun skule få auberginer. Man forhørte sig, hvem der havde bragt 
bharit’en, og man fandt samtidig ud af, at fru Purandare var betroet opgaven med at servere 
kacharya. På den måde kom alle til at kende betydningen af Baba’s forespørgsel med hensyn 
til kacharya’en, og alle var lamslået over Baba’s altomfattende viden.

9.14. I december 1915 ønskede en Govind Balaram Mankar at rejse til Shirdi for at begrave sin
fader. Før han tog af sted, tog han hen og besøgte hr. Tarkhad. Fru Tarkhad ønskede at sende 
noget med ham til Baba. Hun gennemsøgte hele huset, men fandt ikke noget egnet bortset fra
en pedha, der allerede var blevet givet som offergave. Sønnen Govind var i sorg. På grund af 
sin store hengivenhed for Baba, sendte hun pedha’en med ham, idet hun håbede, at Baba ville
accepterede den og spise den. Govind rejste til Shirdi og så Baba, men glemte at tage 
pedha’en med. Baba ventede ganske enkelt. Da han igen gik hen til Baba om eftermiddagen, 
kom han igen tomhændet uden pedha’en. Nu kunne Baba ikke vente længere og spurgte ham 
ligeud: ”Hvad har du taget med til Mig?” ”Ingenting”, lød svaret. Baba spurgte ham igen. Igen 
meldte det samme svar sig. Nu stillede Baba ham spørgsmålet: ”Gav moderen (fru Tarkhad) 
dig ikke en lækkerbisken, som du skulle give mig, da du var ved at begive dig af sted?” Nu 
huskede sønnen det hele. Han følte sig fornedret, bad Baba og undskyld, løb hen til sit logi, 
hentede pedha’en og gav den til Baba. Så snart Baba fik den i hånden, puttede Han den ind i 
munden og nesvælgede den. Således blev fru Tarkhad’s hengivenhed anerkendt og accepteret.
”Som mennesker tror på Mig, således vil Jeg tage imod dem” (Bhagavad Gita kapitel 4, vers 
11) blev bevist i dette tilfælde.
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9.15. Engang boede fru Tarkhad i et bestemt hus i Shirdi. Middagsmåltidet var parat og var 
blevet serveret, da en sulten hund dukkede op ved huset og begyndte at gø. Fru Tarkhad 
rejste sig straks op og smed et stykke brød, som hunden slugte med stort velbehag. Om 
eftermiddagen, da hun gik hen til moskeen og satte sig lidt væk, sagde Sai Baba følgende til 
hende: ”Moder! Du har givet Mig et overdådigt måltid; Mine livsenergier er blevet fyldt op 
igen. Du skal altid handle på denne måde, det vil være dig til god hjælp. Når Jeg sidder i 
denne moske, vil Jeg aldrig, aldrig tale usandt. Forbarm dig over Mig på denne måde! Giv først
brød til den sultne og spis så selv bagefter. Læg dig dette på sinde!” Først kunne hun ikke 
forstå betydningen af det, Baba sagde. Så hun svarede: ”Baba! Hvordan kan jeg give Dig 
mad? Jeg er selv afhængig af andre og får min mad af dem mod betaling.” Nu svarede Baba: 
”Jeg blev ovenud tilfreds af at spise det dejlige brød, og Jeg ræber mig stadig. Hunden du så 
inden måltidet, og som du gav et stykke brød, er ét med Mig, og andre skabninger (katte, 
grise, fluer, køer osv.) er også ét med Mig. Jeg strejfer omkring i deres skikkelser. Den der ser
Mig i alle disse skabninger, har jeg kær. Så opgiv følelsen af dualitet og forskelle og tjen Mig 
som du gjorde i dag.” Da hun hørte disse utrolige dejlige ord, blev hun bevæget. Hendes øjne 
var blanke af tårer, hendes strube snørrede sig sammen, og hendes glæde kendte ingen 
grænser.

9.16. ”Se Gud i alle væsener!” er moralen i dette kapitel. Upanishad’erne, Gita’en og Bhagawat
formaner os alle til at se Gud eller Det Guddommelige i alle skabninger. (Upanishad’erne er 
hellige tekster, der er knyttet til Veda’erne; teksterne kaldes også for Vedanta og er en 
sammenfatning af Veda’erne. Upanishaderne indeholder grundlæggende budskaber om ikke-
dualisme; enhed mellem Gud og Den guddommelige Gnist, der er i alle eksistenser). Ved 
eksemplet, der fortælles om i slutningen af dette kapitel samt i andre talløse tilfælde, har Baba
på praktisk vis demonstreret over for os, hvordan vi fører Upanishad’ernes lære ud i livet. På 
denne vis fremstår Sai Baba som den bedste eksponent for Upanishad’ernes læresætninger.

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 10

Sai Baba’s måde at leve på. – Hans sove-planke. – Hans ophold i 
Shirdi. – Hans lære. – Hans ydmyghed. – Nanavali. - Den letteste vej.

10.1. Husk Ham (Sai Baba) altid med kærlighed, for Han var altid optaget af at gøre noget 
godt for alle, og Han hvilede altid i Sig Selv. Udelukkende at tænke og huske på Ham løser 
gåden vedrørende liv og død. Dette er den bedste og letteste åndelige øvelse, og den medfører
ingen udgifter. En smule anstrengelse her medfører stor belønning. Så så længe vores sanser 
er sunde, bør vi, minut for minut, praktisere denne åndelige øvelse. Alle andre guder er 
illusoriske; guruen er den eneste Gud. Hvis vi tror ved Sadguruens fødder, kan Han ændre 
vores skæbne til det bedre. Hvis vi tjener Ham oprigtigt, kan vi slippe af med vores verdslige 
plager og lidelser. Vi behøver ikke studere nogen filosofi som Nyaya-filosofien eller Mimamsa-
filosofien. (Nyaya-filosofien kaldes for: ’Videnskaben om logik og ræsonnement’. 
Filosofien handler hovedsageligt om at etablere forudsætningerne for korrekt viden, og 
hvordan den viden opnås. Mimamsa-filosofien er et filosofisk system, der først og fremmest 
beskæftiger sig med fortolkning af de vediske ritualer). På samme måde som vi har tillid til 
rorsmanden, når vi skal krydse floder og have, må vi have tillid til, at vores Sadguru fører os 
over den verdslige eksistens hav. Sadguruen ser på Sine hengivnes intense følelser og 
hengivenhed og skænker dem viden og evig lyksalighed.

10.2. I det forrige kapitel blev Baba’s tiggeri, de hengivnes oplevelser og andre emner 
behandlet. Lad læserne nu læse om hvor og hvordan Baba levede, hvordan Han sov, hvordan 
Han forklarede om Sin lære osv.. 

10.3. Lad os først se på hvor og hvordan Baba sov. Hr. Nanasaheb Dengle bragte Sai Baba en 
træplanke, der var omkring fire armlængder i længden og blot omkring 30 cm i bredden, som 
Han kunne sove på. I stedet for at lægge planken på gulvet og så sove på den, bandt Baba 
den op i moskeens loftbjælker som en gynge med gamle tøjstrimler eller pjalter og begyndte 
at sove på den. Pjalterne var så tyndslidte og udtjente, at det var et under, at de kunne bære 
og støtte vægten af planken endsige vægten af Baba. Men på den ene eller anden vis var det 
ren og skær guddommelige lege, der sikrede, at de tyndslidte pjalter bar planken tillige med 
Baba’s vægt. På plankens fire hjørner tændte Baba lamper af ler, en på hvert hjørne, og lod 
dem brænde natten igennem. Det var et syn for guder at se Baba sidde eller sove på denne 
planke! For alle var det et under, hvordan Baba kom op på og steg ned fra planken. Af ren og 
skær nysgerrighed var der mange tilskuere, der holdt øje med, at Baba satte Sig op på og steg
ned fra planken. Eftersom skaren begyndte at vokse, da flere og flere ønskede at være vidne 
til dette vidunderlige kunststykke, slog Baba planken i småstykker og smed den væk. Baba 
havde alle de otte Maha siddhis til Sin disposition. (Maha betyder stor. Siddhis er åndelige, 
magiske eller overnaturlige kræfter, der er opnået gennem åndelige øvelser). Han hverken 
benyttede Sig af dem eller higede efter dem. Som et resultat af Hans åndelige perfektion kom 
de naturligt til Ham.

10.4. Skønt Sai Baba så ud som et menneske, 3,5 cubits i højden, opholdt Han Sig alligevel i 
alles hjerter. (En cubit er en ældgammel længdeenhed. En cubit svarer til længden af en 
underarm. I Indien er en cubit 50 cm, hvilket betyder, at Sai Baba skulle have været 175 cm 
høj). Indvendig var Han indifferent og ikke tilknyttet nogen, men udadtil længtes Han efter, at 
de brede lag skulle have det godt. Skønt Han indvendig var en fredens bolig, så Han rastløs ud
udvendigt. Indvendigt var Han af natur som Brahman (Gud), mens Han udadtil syntes at være 
optaget af verden. Nogle gange så Han på alle med kærlighed, og nogle gange kastede Han 
sten efter dem. Nogle gange skældte han folk ud, og nogle gange omfavnede Han dem og var 
rolig, fattet, tolerant og velafbalanceret. Han hvilede altid i Sig Selv og var altid fordybet i 
Selvet, og Han var velvilligt indstillet over for Sine hengivne. Han sad altid på en måtte, og 
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Han rejste aldrig omkring. Hans ’satka’ var en lille kæp, som han altid havde i hånden. Han var
rolig og uden tanker. Han bekymrede Sig aldrig om rigdom og berømmelse og levede af 
almisser. Sådan et liv levede Han. Han fremsagde altid ’Allah Malik’ (Gud er den eneste Ejer). 
Fuldkommen og ubrudt var Hans kærlighed til de hengivne. Han var en grube eller et 
skatkammer af selvindsigt og fuldkommen guddommelig lyksalighed. Således var Sai Baba’s 
guddommelige skikkelse – grænseløs, uendelig og udifferentieret. Et princip, der omslutter 
hele universet (fra en sten til Gud) var personificeret i Sai Baba. De virkelige fortjenstfulde og 
heldige mennesker fik dette skatkammer i deres hænder, mens de mennesker der ikke kendte 
til Sai Baba’s sande værdi og betragtede Ham som værende slet og ret et menneske, i 
sandhed var uheldige.

10.5. Ingen kendte eller kender Sai Baba’s forældre eller den præcise dato for Hans fødsel. 
Men den kan omtrentlig fastsættes ud fra Hans ophold i Shirdi. Baba kom til Shirdi første gang,
da Han var en ung dreng på 16 år, og Han blev der i tre år. Lige pludselig forsvandt Han et 
stykke tid. Efter et stykke tid dukkede Han op i Nizam delstaten nær Aurangabad og kom til 
Shirdi med Chand Patil’s bryllupsselskab, da Han var omkring 20 år gammel. Fra den tid blev 
Han i Shirdi i en uafbrudt periode på 60 år, efter hvilke Han aflagde Sit legeme i året 1918. Ud 
fra dette kan vi fastslå, at året for Baba’s fødsel omtrentligt må være 1838.

10.6. Helgenen Ramdas (1608–1681) havde sin glansperiode i det 17.århundrede og udførte i 
stor udstrækning sin mission med at beskytte køer og brahminer mod muslimerne. Men blot to
århundrede efter hans død voksede splittelsen mellem de to samfund, hinduerne og 
muslimerne, og Sai Baba kom for at slå bro over dette svælg. Hans stadige råd til alle 
omhandlede dette problem. Han sagde blandt andet: ”Rama (hinduernes Gud) og Rahim 
(muslimernes Gud) var en og den samme. Der var ikke den mindste forskel på dem, så hvorfor
skulle deres hengivne blive uvenner og strides indbyrdes? I uvidende mennesker! Slut jer 
sammen og før begge samfund sammen; opfør jer fornuftigt. Således vil I nå jeres mål med at
skabe national enhed. Det er ikke godt at strides og diskutere. Så lad være med at diskutere; 
lad være med at søge at overgå hinanden. Tag altid hensyn til jeres interesser og velfærd. 
Herren vil beskytte jer. Yoga, selvopofrelse, bodshandlinger og viden er de midler, I skal 
benytte jer af for at nå Gud. Hvis I ikke opnår succes med dette på nogen måde, så vil jeres 
fødsel være forgæves. Hvis en eller anden gør noget ondt mod jer, så lad være med at gøre 
gengæld. Hvis I kan gøre noget, så gør noget godt for andre.” Kort fortalt var dette Baba’s råd 
til alle, og det vil komme os til nytte, både materielt og åndeligt, at følge dem.

10.7. Der findes mange såkaldte guruer, der går omkring fra hus til hus med små bækkener 
og veena’er i deres hænder, og på den måde gør deres åndelighed til et show. (En veena er et
strenginstrument med en, to eller tre strenge). De hvisker mantraer i ørerne på deres disciple 
og haler penge ud af dem. De foregiver at lære deres disciple om fromhed og religion, men 
selv er de ikke fromme og heller ikke religiøse. Sai Baba tænkte aldrig på at gøre det mindste 
show ud af Sin fromhed. Han havde ingen kropsbevidsthed, men Han elskede Sine disciple 
højt. Der findes to slags guruer: 1. De der er beskikket eller bestemt til at være guruer. 2. De 
der ikke er beskikket, og som er almindelige guruer. Gennem deres råd udvikler de 
sidstnævnte guruer gode kvaliteter i os, renser vore hjerter og sætter os på vejen, der fører til
befrielse. Men kontakt med den førstnævnte type guruer fordriver vores følelse af dualitet og 
grundfæster en følelse af enhed i os ved at få os til at forstå, at ’du er Det (Gud)’. Der er 
forskellige guruer, der bibringer os forskellige slags verdslig viden, men ham der rodfæster os i
vores sande natur (Gud) og fører os hinsides den verdslige eksistens hav, er Sadguruen. Sai 
Baba var en sådan Sadguru. Hans storhed er ubeskrivelig. Hvis nogen gik hen for at få Hans 
darshan, ville Han, uden at være blevet bedt om det, begynde at fortælle detaljer om 
vedkommendes fortid, nutid og fremtid. Han så Det Guddommelige i alle væsener. Venner og 
fjender var det samme for Ham. Neutral og velafbalanceret som Han var, udviste Han 
imødekommenhed over for såvel forbrydere som gudfrygtige. Han var den samme i medgang 
og modgang. Aldrig berørte nogen tvivl Ham. Skønt Han handlede gennem Sin krop, var Han 
ikke på mindste måde knyttet til Sin krop eller Sit hjem. Skønt Han syntes at være 
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legemliggjort, så var Han i virkeligheden en Eksistens uden legeme, nemlig fri for den grove 
eksistens.

10.8. Velsignet er de folk i Shirdi, der tilbad Sai som deres Gud. Mens de spiste, drak og 
arbejdede i deres baghaver eller marker, og mens de udførte forskelligt husligt arbejde, 
huskede de altid på Sai og sang til Hans pris. De kendte ingen anden Gud end Sai. Hvordan 
skal man fortælle om kvinderne i Shirdi’s blide og rørende kærlighed! De var ganske uvidende,
men deres rene kærlighed inspirerede dem til at forfatte digte og sange på deres enkle og 
landlige sprog. De havde ingen eksamenspapirer og duelighedstegn, alligevel kan man skimte 
ægte digtekunst i deres enkle sange. Det er ikke intelligens, men kærlighed der inspirerer til 
ægte digtekunst. En sådan sand og ægte digtekunst er en manifestation af ægte kærlighed, og
dette kan ses og værdsættes af intelligente lyttere. Det er ønskværdigt, at disse folkesange 
bliver indsamlet, og efter Baba’s ønske er der nogle heldige hengivne, der vil påtage sig 
opgaven med at samle og udgive disse folkesange enten i Sai Leela Magazine eller særskilt i en
bog.

10.9 Herren eller Bhagavan siges at have seks kvaliteter, nemlig: 1. Berømmelse. 2. Rigdom. 
3. Ikke-tilknytning. 4. Viden. 5. Ophøjethed. 6. Gavmildhed. Baba har alle disse kvaliteter i 
Sig. Han inkarnerede i kød og blod for de hengivnes skyld. Vidunderlig var Hans nåde og 
venlighed, for Han trak de hengivne til Sig, hvordan skulle man ellers have lært Ham at kende.
For Sine hengivnes skyld fremsagde Baba den slags ord, som talens gudinde ville have 
fremsagt. Her er et eksempel på dette. Baba talte meget ydmygt, som det fremgår af 
følgende: ”Slavernes slave! Jeg er din skyldner. Jeg er tilfreds med at få din darshan. Det er en
stor gunstbevisning, at Jeg så dine fødder. Jeg er et insekt i dine ekskrementer. Jeg betragter 
Mig Selv som værende velsignet derved.” Hvilken ydmyghed dette er!  

10.10. Skønt Baba udadtil syntes at nyde forskellige sanseobjekter, havde Han ikke den 
mindste smag for dem; Han var end ikke bevidst om, at Han kunne nyde dem. Skønt Han 
spiste, fornemmede Han ingen smag, og skønt Han så, udviste Han aldrig nogen interesse for 
det, Han så. Med hensyn til lidenskab og begær levede Han i lige så høj grad som Hanuman i 
cølibat. (Hanuman var en stor Rama-hengiven; han var delvis abe, delvis menneske). Han var 
ikke knyttet til noget. Han var ren bevidsthed, og Han kendte ikke til ønsker, vrede, 
misundelse og andre lignende følelser. Kort fortalt, så var Han neutral, objektiv, fri og perfekt. 
Et slående tilfælde kan fremføres som illustrering af denne erklæring.

10.11. I Shirdi boede der en meget løjerlig og sær fyr ved navn Nanavali. Han iagttig altid 
Baba, når Han arbejdede og foretog Sig et eller andet. Engang gik han hen til Baba, der sad på
Sin siddeplads og bad Ham rejse Sig, da han ønskede at sidde der. Baba rejste Sig straks og 
forlod Sin plads. Efter at have siddet der et stykke tid rejste Nanavali sig og bad Baba om at 
genindtage Sin plads. Baba satte Sig, og Nanavali faldt for Hans fødder. Baba viste ikke den 
mindste misfornøjelse med at få dikteret, hvad Han skulle gøre eller med at blive fortrængt fra
Sin plads. Denne Nanavali elskede Baba så højt, at han drog sit sidste åndedrag den 13. dag 
efter Baba’s Maha-samadhi (død). (Maha betyder ’stor’, og samadhi betyder ’uforstyrret 
sindsligevægt’)

10.12. Skønt Sai Baba udadtil handlede og opførte Sig som et almindeligt menneske, udviste 
Hans handlinger ekstraordinær visdom og evner. Uanset hvad Han foretog Sig, så gjorde Han 
det for Sine hengivnes skyld. Han foreskrev aldrig nogen korrekt siddestilling ved meditation, 
nogen regulering af åndedrættet eller ritualer til Sine hengivne. Han hviskede heller aldrig 
noget mantra i deres ører. Han fortalte dem, at de skulle holde op med at gå rundt og være så
kløgtige og i stedet altid huske navnet ”Sai, Sai”. ”Hvis I gør det”, sagde Han, ”vil alle jeres 
snærende bånd blive fjernet, og I vil blive frie.” Det at sidde og arbejde med de fem typer 
hellig ild (de fem livsenergier), at praktisere opofrelse eller den ottefoldige yogavej samt at 
chante Guds navne er udelukkende muligt for brahminer (præster); det er ikke noget for andre
samfundsklasser. Sindets opgave er at tænke, det kan ikke består i så meget som et minut 
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uden at tænke. Hvis du giver det et sanseobjekt, vil det tænke på det. Hvis du giver det en 
guru, vil det tænke på guruen. Meget opmærksomt har du lyttet til beretningen om Sai’s 
storslåethed. Det er den naturlige måde at ihukomme Sai på. At lytte til historier om helgener 
er ikke så vanskeligt som de andre åndelige øvelser, der er blevet nævnt. De (historierne) 
fjerner al frygt vedrørende den verdslige eksistens og leder dig hen på den åndelige vej. Så lyt
til disse historier, mediter på dem og optag dem i dig. Du kan godt passe dine verdslige 
pligter, men ret dit sind mod Sai og historierne om Ham, så vil Han helt sikkert velsigne dig. 
Det er den letteste vej, men hvorfor er det ikke alle, der tager den? Årsagen er, at uden Guds 
nåde får vi slet ikke ønsket om at lytte til historierne om helgenerne. Med Guds nåde går 
alting, er alting, glat og let. Det at lytte til historier om helgener er på en måde som at være i 
deres selskab. Betydningen af helgeners selskab er meget stor. Det fjerner vores 
kropsbevidsthed og egoisme, tilintetgør fuldstændig vores fødsel og døds kæde, skærer alle 
sindets knuder over og fører os til Gud, der er ren bevidsthed. Dette selskab forøger helt 
sikkert vores ikke-tilknytning til sanseobjekter og gør os indifferente over for glæder og smerte
og fører os frem ad den åndelige vej. Hvis du ikke praktiserer nogen åndelig øvelse så som 
fremsigelse af Guds navn, tilbedelse eller en af hengivenhedens veje osv., men du helhjertet 
søger tilflugt i dem (helgenerne), vil de bringe dig sikkert over den verdslige eksistens hav. 
Det er af denne grund, at helgener manifesterer sig selv i denne verden. Selv hellige floder 
som Ganges, Godavari, Krishna, Kaveri osv., der vasker verdens synder bort, ønsker at 
helgenerne kommer til dem for at tage et bad, så de kan rense dem. Således er helgenernes 
ophøjethed og storhed. Det er på grund af oplagrede fortjenester fra tidligere fødsler, at vi er 
nået frem til Sai Baba’s fødder.

10.13. Vi afslutter dette kapitel med meditation på Sai’s form. Han, den graciøse og flotte Sai, 
der står ved moskeens udkant og uddeler udi til alle de hengivne med henblik på deres 
velfærd; Han der betragter verden som en illusion, og som altid er fordybet i Den Højeste 
Lyksalighed. Foran Ham bøjer vi os dybt i ydmyghed.

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 11

Sai som ’Guds manifesterede form’. – Dr. Pandit’s tilbedelse. Haji 
Siddik Falke. – Kontrol over elementerne.

11.1. Lad os nu, i dette kapitel, beskrive den manifesterede Brahman Sai og fortælle hvordan 
Han blev tilbedt, og hvordan Han kontrollerede elementerne.

11.2. Der findes to aspekter af Gud eller Brahman: 1. Den umanifesterede. (Nirguna; Gud 
uden form og kvaliteter). 2. Den manifesterede. (Sadguna; Gud med form og kvaliteter. Dette 
kan for eksempel være Rama, Krishna eller Sai Baba). Nirguna er uden form og uden 
kvaliteter, mens Sadguna er med form og kvaliteter, skønt begge betegner den samme Gud. 
Nogle foretrækker at tilbede den førstnævnte og andre den sidstnævnte. Som det bliver 
angivet i Gita’en (kapitel 13) er tilbedelse af Gud med form og kvaliteter let og at foretrække. 
Eftersom mennesket har fået en form (krop, sanser osv.) er det naturligt og let for ham at 
tilbede Gud med form. Vores kærlighed og hengivenhed udvikler sig ikke, medmindre vi 
tilbeder Gud med form og kvaliteter (Sadguna) i en vis periode, og efterhånden som vi gør 
fremskridt, vil dette føre os til tilbedelse af (meditation på) Nirguna, Gud uden form og 
kvaliteter. Så lad os begynde med tilbedelse af Gud med form og kvaliteter. Statuer, alter, ild, 
lys, Solen, vand, Gud er de syv objekter, der er genstand for tilbedelse, men Gud med form og
kvaliteter er bedre end alle disse. Lad os i denne forbindelse tænke på Sai’s form; den Sai der 
er den inkarnerede ikke-tilknytning, og som er tilflugtssted for Sine hengivne. Vores tro på 
Hans ord er vores støtte, og vores beslutning om at gennemføre tilbedelsen er opgivelsen af 
alle vores ønsker. Nogle påstår, at Sai var en hengiven af Herren, andre siger, at Han var en 
stor hengiven, men for os er Han den inkarnerede Gud. Han var altid tilgivende, aldrig 
irritabel, Han var ærlig, mild, tolerant og tilfreds hinsides enhver sammenligning med noget 
andet menneske. Skønt Han syntes at have en form, var Han i virkeligheden frigjort fra 
kroppen, uden følelser, ikke knyttet til noget eller nogen og indvendig helt fri. På sin vej mod 
havet svaler og forfrisker Ganges alle skabninger, der er ramt af heden, giver liv til afgrøder og
træer og slukker manges tørst. Tilsvarende giver helgener (store sjæle) som Sai trøst og 
velvære til alle, mens de lever deres eget liv. Herren Krishna har sagt: ”Helgenen er Min sjæl, 
Mit levende spejlbillede; Jeg er ham, eller han er Min rene væren.” Denne ubeskrivelige Guds 
kraft, kendt som Væren Bevidsthed Lyksalighed, inkarnerede i skikkelse af Sai i Shirdi. Dette 
læser eller hører vi dagligt i eller fra bøger, men de fromme mennesker oplevede denne Gud 
eller Lyksalighed i Shirdi. Baba, altings støtte, krævede ingen støtte fra nogen. Han plejede 
altid at bruge et stykke sækkelærred som siddeunderlag. Dette dækkede Hans hengivne 
imidlertid med en lille madras. Han havde også en pølle, som de hengivne gav Ham som støtte
for Hans ryg. Baba respekterede Sine hengivnes følelser og tillod dem at tilbede Ham, som de 
havde lyst til. Der var nogle, der bevægede en vifte foran Ham, nogle spillede på 
musikinstrumenter, nogle vaskede Hans hænder og fødder, andre smurte velduftende væsker 
på Ham, nogle forærede Ham betelnødder og blade, og andre ofrede mad til Ham. (Betel-blade
tygges og anvendes som et nydelsesmiddel. De er let euforiserende). Skønt det så ud, som om
Han opholdt Sig i Shirdi, var Han til stede alle vegne. Denne allestedsnærværelse oplevede 
Hans hengivne dagligt. Vi kaster os ydmygt i støvet for denne allestedsnærværende Sadguru.

11.3. En dr. Pandit, der var ven af Tatyasaheb Noolkar, kom engang til Shirdi for at få Baba’s 
darshan. Efter at have hilst på Baba satte han sig i moskeen i et stykke tid. Baba bad ham om 
at gå hen til Dadabhat Kelkar. Han gik hen til Dadabhat, hvor han blev godt modtaget. Efter et
stykke tid forlod Dadabhat sit hjem for at udføre tilbedelse, og dr. Pandit ledsagede ham. 
Dadabhat tilbad Baba. Indtil da havde ingen vovet at smøre sandalpasta på Baba’s pande. Kun
Mhalsapati plejede at smøre det på Hans nakke. Men denne troskyldige dr. Pandit tog 
Dadabhat’s skål, der indeholdt ting til brug ved tilbedelsen, og idet han tog noget sandalpasta 
op af den, tegnede han tre vandrette streger på Baba’s pande. Til alles overraskelse forholdt 
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Baba Sig tavs; Han sagde ikke et ord. Denne aften spurgte Dadabhat Baba: ”Hvordan kan det 
være, at skønt Du modsætter Dig, at andre smører sandalpasta på Dín pande, så tillod Du dr. 
Pandit at gøre det?” Baba svarede, at dr. Pandit troede, at Han var den samme som hans 
guru, Raghunath Maharaj fra Dhopeshwar, kendt som Kaka Puranik, og han havde smurt 
pastaen på Hans pande, som han plejede at gøre på sin guru. Derfor kunne Han ikke 
modsætte Sig det. Da han blev spurgt, fortalte dr. Pandit Dadabhat, at han betragtede Baba 
som værende sin guru Kaka Puranik, og derfor havde han tegnet de tre vandrette streger på 
Baba’s pande, som 

han gjorde på sin gurus pande.

11.4. Skønt Baba tillod de hengivne at tilbede Ham som 
de ville, opførte Han Sig alligevel engang imellem på en 
mærkværdig måde. Nogle gange smed Han skålen med 
ting til brug ved tilbedelsen væk og var den inkarnerede 
vrede og forbitrelse. Når Han var i det humør, hvem 
vovede så at nærme sig Ham? Nogle gange skældte Han 
de hengivne ud, nogle gange syntes Han at være blødere
end voks – en statue af fred og tilgivelse. Skønt Han 
syntes at dirre af vrede og have røde øjne, der rullede 
rundt i hovedet på Ham, var Han indvendig et hav af 
ømhed og moderlig kærlighed. Han kunne kalde på Sine 
hengivne og fortælle dem, at Han ikke vidste, om Han 
nogen sinde kunne blive vred på dem. Hvis det var 
muligt, at mødre kunne sparke deres børn, at havet 
kunne vende tilbage til floden, ville det også være 
muligt, at Han tilsidesatte Sine hengivnes velfærd – Han,
Sine hengivnes slave, stod altid ved deres side og 
reagerede, når som helst de kaldte på Ham, og Han 
længtes altid efter deres kærlighed.

11.5. Man kunne aldrig vide, hvornår Baba ville acceptere en hengiven. Det afhang af Hans 
vilje. Siddik Falke’s historie er relevant i denne henseende. En muslimsk gentleman ved navn 
Siddik Falke fra Kalyan kom til Shirdi efter at have været på pilgrimsrejse til Mekka og Medina.
Han boede i chavadi’en, og han sad ofte ude i moskeens åbne gårdsplads med ansigtet vendt 
mod nord. I ni måneder ignorerede Baba ham og tillod ham ikke at træde ind i moskeen. Falke
følte sig ulykkelig og fortvivlet, og han vidste ikke, hvad han skulle gøre. En eller anden rådede
ham til ikke at være skuffet, men forsøge at komme Baba nær gennem Shama (Madhavrao 
Deshpande), en tæt og fortrolig hengiven af Baba. Han fortalte ham, at ligesom de henvendte 
sig til Herren Siva gennem Hans tjener og hengivne, Nandi, kunne man henvende sig til Baba 
gennem Shama. Falke kunne godt lide ideen og bad indtrængende Shama om at gå i forbøn 
for sig. Shama indvilligede, og ved en passende lejlighed talte han til Baba om ham på 
følgende måde: ”Baba! Hvorfor tillader Du ikke den gamle haji at træde ind i moskeen, når nu 
så mange mennesker frit kan komme og gå, efter de har fået Din darshan. (Haji er en ærefuld 
titel, der tildeles muslimer, der har været på pilgrimsrejse til Mekka). Hvorfor ikke velsigne 
ham blot en enkelt gang?” Baba svarede: ”Shama! Du er ikke udviklet nok til at kunne forstå 
sådan noget som dette. Hvis Fakiren (Allah) ikke tillalder det, hvad kan Jeg så gøre? Hvem vil 
kunne træde ind i moskeen uden Hans nåde? Men fint! Gå hen og spørg ham, om han vil 
komme hen til den smalle gangsti tær ved Barvi-brønden.” Shama gik og vendte tilbage med 
et bekræftende svar. Igen sagde Baba til Shama: ”Spørg ham, om han er villig til at betale Mig
en sum på 40.000 rupees i fire rater.” Shama gik og vendte tilbage med svaret, at han endog 
var villig til at betale 4.000.000 rupees. Baba sagde nu følgende til Shama: ”Vi skal til at slagte
en ged i moskeen. Så spørg ham, om han vil have gedens kølle eller tekstikler.” Shama vendte
tilbage med svaret, at haji’en ville være glad for at få en lille krumme fra Baba’s lerkrukke. Da 
Baba hørte dette, blev Han ophidset, og med Sine hænder smed Han Sine lerkrukker væk, og 
med det samme gik Han hen til haji’en og løftede Sin kafni op i armene, idet Han sagde: 
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”Hvorfor praler og vigter du dig med, at du er en gammel haji? Læser du Koranen på denne 
måde? Du er stolt over din pilgrimsrejse til Mekka, men du kender ikke Mig.” Da han blev 
skældt ud på denne måde, blev haji’en forvirret. Baba gik tilbage til moskeen, købte en kurv 
mangofrugter og sendte dem hen til haji’en. Lidt efter gik Baba hen til haji’en. Han tog 55 
rupees op af lommen og gav haji’en dem i hånden. Fra dette tidspunkt elskede Baba haji’en og
inviterede ham blandt andet til at komme og spise, og efterfølgende kom haji’en ind i 
moskeen, når som helst han ønskede det. Engang imellem gav Baba ham nogle rupees, og 
således blev haji’en indlemmet i Baba’s fold.

11.6. Vi vil afslutte dette kapitel, efter vi har beskrevet to hændelser, der viser Baba’s kontrol 
over elementerne. 1. Engang ved aftentide var der en forfærdelig storm over Shirdi. Himlen 
var dækket af tætte skyer. Kastevinde begyndte at blæse med stor kraft, skyerne buldrede, og
lyn begyndte at glimte. Regnen faldt i stride strømme. I løbet af kort tid var hele området 
oversvømmet af vand. Alle skabninger, fugle, dyr og mennesker blev forfærdelig bange, og de 
strømmede til moskeen for at finde ly. I Shirdi findes der mange lokale guddomme, men ingen
af dem kom dem til undsætning. Så de bad alle til Baba, deres Gud, der var glad for deres 
hengivenhed. De bad ham gå i forbøn og dæmpe stormen. Baba blev meget bevæget. Han 
kom ud i det fri, og idet Han stillede Sig i udkanten af moskeen, henvendte Han Sig til stormen
med en høj og dundrende stemme: ”Stands! Stands dit raseri og bliv rolig!” I løbet af få 
minutter stilnede regnen, vinden holdt op med at blæse og stormen standsede. Nu kom Månen
frem på himlen, og veltilfredse gik folk hjem igen. 2. Ved en anden lejlighed omkring 
middagstid begyndte ilden i ildstedet at brænde muntert. Man kunne se, at dens flammer 
nåede op til loftsbjælkerne. Folk der sad i moskeen, vidste ikke, hvad de skulle gøre. De 
vovede ikke at bede Baba om at hælde vand på den hellige ild eller gøre andet for at slukke 
flammerne. Men Baba forstod snart, hvad der gik for sig. Han tog Sin korte kæp og slog den 
mod en søjle foran ilden, idet Han sagde: ”Kom ned! Vær rolig!” Ved hvert af kæppens slag 
stilnede flammerne mere og mere af, og i løbet af få minutter var den hellige ild igen rolig og 
normal.

11.7. Dette er vores Sai, en inkarnation af Gud. Han vil velsigne ethvert menneske, der kaster 
sig i støvet for Ham og overgiver sig til Ham. Han der dagligt læser dette kapitels historier med
tro og hengivenhed, vil snart blive befriet for alle ulykker, og ikke blot dette, men han vil altid 
være knyttet til og hengiven over for Sai. Meget snart vil han få en åbenbaring af Gud, alle 
hans ønsker vil blive opfyldt, og han vil til sidst blive fri for ønsker. Han vil opnå Den Højeste. 
Amen! 

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 12

Sai’s guddommelige lege. – Oplevelser oplevet af: 1. Kaka Mahajani. 2.
Dhumal der plæderer loven. 3. Fru Nimonkar. 4. Mule Shastri. 5. En 
læge.

12.1. Lad os nu i dette kapitel se på, hvordan hengivne blev modtaget og behandlet af Baba.

12.2. Vi har tidligere set, at formålet eller målet med Den Guddommelige Inkarnation er at 
beskytte de gode og tilintetgøre de ondsindede. Men helgenernes mission er ganske 
anderledes. For dem er de gode og de ondsindede det samme. Først tiltrækker de misæderne 
og leder dem ad den rette vej. De er som Agasti (en berømt hindu-helgen), der tilintetgør den 
verdslige eksistens hav, eller som Solen der tilintetgør uvidenhedens mørke. Gud fremstår 
tydeligt i helgenerne. Faktisk er de ikke forskellige fra Ham. Vores Sai er en af disse, der har 
ladet Sig inkarnere for at sikre de hengivnes velfærd. Han besad al viden og var omgivet af en 
guddommelig aura, og Han elskede alle væsener i lige høj grad. Han var uafhængig, ikke 
tilknyttet nogen eller noget. Fjender og venner, konger og fattiglemmer – alle var de det 
samme for Ham. Lyt til beretningerne om Hans dygtighed og overlegenhed! For Sine 
hengivnes skyld stillede Han Sine dyder og fortrin til rådighed, og Han var altid opmærksom på
eventuelt at kunne hjælpe dem. Men de hengivne kunne aldrig komme Ham nær, medmindre 
Han ønskede at modtage dem. Hvis deres fastsatte tid ikke var inde, tænkte de ikke på Baba, 
og beretningerne om Hans guddommelige lege kunne ikke nå deres ører. Så hvordan kunne de
så meget som tænke på at komme til at se Ham? Nogle mennesker ønskede at se Sai Baba, 
men de fik ingen mulighed for at få Hans darshan, inden Han døde. Der findes mange af den 
slags personer, hvis ønske om at få Baba’s darshan ikke blev opfyldt. Hvis disse personer, der 
tror på Ham, lytter til beretninger om Hans guddommelige lege, så vil deres stræben efter at 
få darshan i en vis udstrækning blive tilgodeset af disse beretninger om de guddommelige 
lege. Selv når visse personer tog derhen og af ren og skært held fik Baba’s darshan, var de så 
i stand til at blive der i længere tid? Nej! Ingen kunne af egen drift tage derhen, og ingen 
kunne opholde sig der i længere tid, hvis Baba ikke ønskede det. De kunne blive der, så længe
Baba tillod dem det, og de var nødt til at forlade stedet, når Han bad dem om det. Så alt 
afhang af Baba’s guddommelige vilje.

12.3. Engang rejste Kaka Mahajani til Shirdi fra Mumbai. 
Han ønskede at bo der en uge og nyde Gokul Ashtami 
festligheden (Herren Krishna’s fødselsdag). Så snart han 
fik Baba’s darshan, spurgte Baba ham: ”Hvornår rejser du
hjem?” Han blev temmelig overrasket over dette 
spørgsmål, men han var nødt til at svare. Han sagde, at 
han ville rejse hjem, når Han befalede ham at gøre det. 
Nu sagde Baba: ”Rejs i morgen!” Baba’s ord var lov og 
måtte adlydes. Kaka Mahajani forlod derfor straks Shirdi. 
Da han tog hen på sit kontor i Mumbai, opdagede han, at 
hans arbejdsgiver ventede ivrigt på ham. Hans nærmeste 
chef var pludselig blevet syg, og derfor var Kaka’s 
tilstedeværelse absolut påkrævet. Han havde sendt et 
brev til Kaka i Shirdi, men det var blevet omadresseret til 
ham i Mumbai.

12.4. Lad os nu lytte til en anden historie. Engang tog 
Bhausaheb Dhumal til Niphad for at føre en retssag. På 
vejen kom han til Shirdi, fik Baba’s darshan og ønskede så

Kaka Mahajani
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umiddelbart derefter af fortsætte til Niphad. Men Baba tillod ham ikke at gøre dette. Han fik 
ham til at blive i Shirdi i en uge eller mere. I mellemtiden led dommeren i Niphad af stærke 
smerter i bughulen, og sagen blev udsat. Så fik Dhumal tilladelse til at tage af sted og føre 
sagen. Den fortsatte i nogle måneder, og den blev behandlet foran fire dommere. Til sidst 
vandt Dhumal sagen, og hans klient blev frikendt.

12.5. Hr. Nanasaheb Nimonkar, en jordbesidder fra Nimon der tillige var æresdommer, boede I
Shirdi sammen med sin hustru. Hr. og fru Nimonkar tilbragte det meste af deres tid i moskeen 
sammen med Baba, hvor de tjente Ham. Så skete der det, at deres søn blev syg i Belapur, og 
moderen besluttede, med Baba’s samtykke, at tage til Belapur for at se sin søn og andre 
slægtninge. Hun ønskede at blive der i nogle få dage, men hr. Nanasaheb bad hende komme 
tilbage den næste dag. Kvinden var i knibe og vidste ikke, hvad hun skulle gøre, men hendes 
Gud, Sai, kom hende til undsætning. Inden hun forlod Shirdi, opsøgte hun Baba, der stod 
foran Sathe’s herberg sammen med hr. Nanasaheb og andre. Hun faldt for Hans fødder og bad
om at få Hans tilladelse til at tage derfra. Baba sagde følgende til hende: ”Tag af sted! Tag af 
sted hurtigt, vær rolig og uforstyrret. Få et godt ophold i Belapur og bliv der i fire dage! Se alle
dine slægtninge og vend så tilbage til Shirdi!” Hvor kom Baba’s ord i rette øjeblik! Hr. 
Nanasaheb’s forslag blev underkendt af Baba’s dekret.

12.6. En ortodoks agnihotri brahmin fra Nasik, Mule Shastri, der havde studeret de seks hellige
skrifter og var velbevandret i astrologi og det at spå i hænderne, kom engang til Shirdi for at 
besøge Bapusaheb Buti, den berømte millionær fra Nagpur. Efter at have besøgt ham tog han, 
sammen med andre, hen for at se Baba i moskeen. Baba købte forskellige frugter og andre 
ting fra gadens sælgere for Sine Egne penge og delte dem ud til de mennesker, der opholdt sig
i moskeen. Baba plejede at presse mangoerne på alle sider, og Han gjorde det så behændigt, 
at når Han sugede dem, fik han straks alt frugtkødet ind i Sin mund og kunne smide stenen 

væk. Bananer blev skrællet af Baba, og frugten blev delt ud 
til de hengivne, mens Baba beholdt skrællen til Sig Selv. 
Mule Shastri, en håndaflæser, ønskede at undersøge Baba’s 
håndflade og bad ham om at række hånden frem. Baba 
ignorerede hans anmodning og gav ham fire bananer. 
Herefter vendte alle tilbage til herberget, og Mule Shastri tog
et bad, iførte sig rent tøj og begyndte på sine daglige rutiner,
nemlig ild-ritualerne osv.. Som sædvanlig begav Baba Sig til 
fods til Lendi, og inden Han gik, sagde Han: ”Få fat i noget 
geru (en rød mudret substans der anvendes til at farve tøj, 
så det bliver safran-farvet). I dag vil vi iføre os safran-farvet 
tøj.” Ingen forstod, hvad Baba mente. Efter et stykke tid, da 
Baba vendte tilbage, og man var i gang med at træffe 
forberedelser til middags-arathi, spurgte Baposaheb Jog Mule
Shastri, om han ville ledsage ham til arathi. Han svarede, at 
han ville se Baba om eftermiddagen. Baba sad på Sit 
underlag, blev tilbedt at Sine hengivne, og arathi begyndte. 
Så sagde Baba: ”Få dakshina af den nye (Nasik) brahmin.” 
(Dakshina er den økonomiske ydelse, som præster eller 
åndelige lærere modtager for deres tjenester). Buti gik selv

Bapusaheb Buti

hen på herberget for at få pengene, og da han gav Mule Shastri Baba’s besked, blev denne 
meget rådvild. I sit sind tænkte han således: ”Jeg er en ren agnihotri brahmin, hvorfor skulle 
jeg betale dakshina? Baba er muligvis en stor helgen, men jeg er ikke Hans forsørger.” Men 
eftersom en stor helgen som Sai Baba bad om dakshina gennem en millionær som Buti, kunne
han ikke nægte. Så idet han forlod sine rutiner uafsluttede, tog han med Buti hen i moskeen. 
Idet han opfattede sig selv som værende hellig og moskeen som værende ikke hellig, holdt 
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han sig på afstand, og efter han havde presset sine håndflader mod hinanden kastede han 
blomster på Baba, derfra hvor han stod. Men se! Pludselig så han ikke Baba, men sin afdøde 
Guru Gholap Swami. Han var lamslået. Kunne det være en drøm? Nej, det var det ikke, da han
var helt vågen, men hvordan kunne hans afdøde Guru Gholap være her? Et stykke tid var han 
stum. Han kneb sig selv og tænkte sig om igen, men kunne ikke forlige sig med det faktum, at
hans afdøde Guru Gholap befandt sig i moskeen. Til sidst, idet han så bort fra al tvivl, gik han 
op og faldt for sin gurus fødder og stillede sig så med håndfladerne presset mod hinanden. 
Andre folk sang Baba’s arathi, mens Mule Shastri højlydt chantede sin gurus navn. Idet han 
gjorde sig fri for enhver følelse af stolthed over kastetilhørsforhold og hellighed faldt han for 
sin gurus fødder og lukkede sine øjne. Da han rejste sig op og åbnede øjnene, så han Baba, 
der bad om dakshina. Da han så Baba’s hellige skikkelse og Hans ubegribelige kraft, glemte 
Mule Shastri rent sig selv. Han var ekstremt glad; hans øjne var fulde af glædestårer. Han 
hilste igen ærbødigt på Baba og gav dakshina. Han sagde, at hans tvivl var blevet fjernet, og 
han havde set sin egen guru. Da de så Baba’s vidunderlige guddommelige leg, blev alle de 
tilstedeværende, inklusiv Mule Shastri, meget bevægede, og de forstod betydningen af Baba’s 
ord: ”Få fat i noget geru, i dag vil vi iføre os safran-farvet tøj.” (Guru Gholap Swami var altid 
iført safran-farvet klæder). Sådan er Baba’s vidunderlige guddommelige lege.

12.7. Engang kom en skatteopkræver til Shirdi sammen med sin ven, en læge. Lægen fortalte,
at hans guddom var Herren Rama, og at han ikke ville bøje sig for en muslim, og derfor havde 
været uvillig med at tage med til Shirdi. Skatteopkræveren svarede, at ingen ville presse ham 
til at bøje sig. Så han kunne godt tage med og tilbyde glæden ved sit selskab. Altså nåede de 
sammen til Shirdi og gik hen i moskeen for at få Baba’s darshan. Alle blev dybt forundret over 
at se lægen gå i forvejen og hilse på Baba. De spurgte ham, hvordan han kunne glemme sin 
beslutning om ikke at bøje sig for en muslim. Lægen svarede, at han så sin elskede Rama 
sidde på siddeunderlaget, og at han derfor bøjede sig dybt for Ham. Netop mens han fortalte 
dette, så han igen Baba sidder der på gulvet. Da han blev bestyrtet, sagde han igen: ”Er dette 
en drøm? Hvordan kan han være muslim? Han er en stor Avatar, der er opfyldt af yoga.”
(En Avatar er en inkarnation af Gud). 

12.8. Næste dag aflagde han et højtideligt løfte og begyndte at faste. Han holdt sig væk fra 
moskeen, idet han besluttede sig for ikke at gå derhen, før Baba velsignede ham. Tre dage gik,
og den fjerde dag ankom en af hans nære venner fra Khandesh, og sammen med ham gik han
hen i moskeen for at få Baba’s darshan. Efter at have hilst spurgte Baba ham, om nogen havde
bedt ham komme, eftersom han var kommet? Da han hørte dette betydningsfulde spørgsmål, 
blev lægen bevæget. Den samme nat blev han velsignet af Baba, og han oplevede den højeste
lyksalighed, mens han sov. Herefter tog han til sin hjemby, hvor han forblev i den sammen 
sindstilstand de næste to uger. Således steg hans hengivenhed for Sai Baba mangefoldigt.

12.9. Moralen i alle de nævnte historier, specielt dem om Mule Shastri, er, at vi skal have en 
fast tro på vores guru og ingen andre.

12.10. Flere af Sai Baba’s guddommelige lege vil blive beskrevet i det næste kapitel.

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 13

Flere af Sai’s guddommelige lege. – Sygdomme helbredes hos: 1. 
Bhimaji Patil. 2. Bala Shimpi. 3. Bapusaheb Buti. 4. Alandi Swami. 5. 
Kaka Mahajani. 6. Dattopant fra Harda.

13.1. Baba’s ord var altid kortfattede, dybsindige og fulde af betydning, og de var 
virkningsfulde og velafbalancerede. Han var altid tilfreds og bekymrede Sig aldrig om noget. 
Han sagde: ”Skønt Jeg er fakir og ikke har noget hus eller nogen hustru, skønt Jeg ikke har 
nogen bekymringer og bor på ét og det samme sted, så driller den uundgåelige Maya (illusion) 
Mig ofte. Skønt Jeg glemte Mig Selv, kan hun ikke glemme Mig. Hun omslutter Mig altid. 
Herrens Maya plager og forstyrrer selv Herren Brahma og andre, så hvad skal man så sige om 
en stakkels fakir som Mig? De der søger tilflugt i Gud, vil, med Hans nåde, blive befriet for 
hendes greb.”

13.2. I sådanne vendinger talte Baba om Maya’s, illusionens, kraft. I Bhagwat sagde Herren 
Krishna til Uddhava, at helgener er Hans levende skikkelser, og se hvad Baba har sagt om Sine
hengivnes velfærd: ”De der er heldige, og hvis fejl og mangler er forsvundet, begynder at 
tilbede Mig. Hvis I altid siger: ”Sai, Sai”, vil Jeg føre jer tværs over de syv have. Tro på disse 
ord, og I vil helt sikkert nyde godt af det. Jeg behøver ingen rekvisitter, når I skal tilbede Mig. 
Jeg opholder Mig der, hvor der er fuldstændig hengivenhed.” Læs nu hvad Sai gjorde for at 
sikre velfærden for dem, der overgav sig til ham.

13.3. En Bhimaji Patil fra Narayangaon, Taluka Junnar, Poona-distriktet, led i året 1909 af en 
alvorlig og kronisk brystsygdom, der i sidste ende udviklede sig til tuberkulose. Han forsøgte 
sig med alle mulige former for medicin, men de havde ingen effekt. Idet han havde mistet 
ethvert håb, bad han til sidst til Gud. ”Åh Herre Narayana! Hjælp mig!” (Narayana er et andet 
navn for Herren Vishnu). Det er en velkendt kendsgerning, at når alt er godt, så husker vi ikke
på Gud, men når ulykker og modgang rammer os, bliver vi mindet om Ham. Så nu vendte 
Bhimaji sig mod Gud. Han kom til at tænke på, at han burde rådføre sig med Nanasaheb 
Chandorkar, en stor hengiven af Baba, med hensyn til sin situation. Så han skrev et brev til 
ham, i hvilket han fremkom med alle detaljer vedrørende sin sygdom, og han bad om hans 
mening. Som svar skrev Nanasaheb til ham, at der kun var én kur, ét middel, tilbage, og at 
det var at søge tilflugt ved Baba’s fødder. Idet han stolede på Nanasaheb’s råd, traf han 
forberedelser til at tage til Shirdi. Han blev bragt til Shirdi og ført hen til moskeen og placeret 
foran Baba. Da dette skete, var Nanasaheb og Shama (Madhavrao Deshpande) til stede. Baba 
påpegede, at sygdommen skyldtes dårlig karma fra tidligere fødsler, og Han var ikke indstillet 
på at blande Sig. Men i fortvivlelse råbte patienten, at han var hjælpeløs og søgte tilflugt hos 
Ham, da Han var hans sidste håb og bad om barmhjertighed. Baba’s hjerte smeltede, og Han 
sagde: ”Bliv her. Gør dig fri af dine bekymringer. Dine lidelser er forbi. Uanset hvor tynget og 
hårdt trængt man måtte være, så gælder, at så snart man træder ind i moskeen, så er man på
vejen, der fører til lyksalighed. Fakiren her er meget venlig, og han vil helbrede sygdommen 
og beskytte alle med kærlighed og venlighed.” Patienten plejede at kaste blod op hvert femte 
minut, men han kastede ikke op i Baba’s nærvær. Fra dette tidspunkt, hvor Baba fremsagde 
disse barmhjertige ord, tog sygdommen en gunstig vending. Baba bad ham om at bo i 
Bhimabai’s hus, der ikke var et bekvemt og egnet sted, men Baba’s ordre skulle adlydes. Mens
han boede der, helbredte Baba ham i to drømme. I den første drøm så han sig selv som en 
dreng, der led frygtelige smerter på grund af en gang prygl, som han fik, fordi han ikke havde 
fremsagt sine digte for sin klasselærer. I den anden drøm var der en, der forvoldte ham 
voldsomme smerter ved at rulle en stor sten op og ned over hans bryst. Med smerten, som 
han led i drømmene, var hans helbredelse komplet, og han tog hjem. Herefter kom han ofte til
Shirdi. Taknemmelig mindedes han, hvad Baba havde gjort for ham, og han bukkede sig dybt 
for Ham. Baba forventede ikke noget fra Sine hengivne bortset fra, at folk skulle huske og 
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have urokkelig tro og hengivenhed. Befolkningen i Maharashtra fejrede altid Satya-Narayan 
Puja i deres hjem hver fjortende dag eller hver måned, men det var denne Bhimaji Patil, der 
startede en ny Sai Satya-vrata Puja i stedet for Satya-Narayan-vrata Puja i sit hjem, da han 
vendte tilbage til sin landsby. (Maharashtra er den delstat, hvor blandt andet Mumbai og Shirdi
er beliggende).

13.4. En anden af Baba’s hengivne ved navn Bala Ganpat Shimpi led meget på grund af en 
ondartet form for malaria. Han fosøgte sig med alle former for medicin og ekstrakter, men 
forgæves. Feberen aftog ikke det mindste, så derfor skyndte han sig til Shirdi og faldt for 
Baba’s fødder. Baba gav ham en mærkværdig opskrift, som lød som følger: ”Giv en sort hund 
nogle godbidder, der består af ris blandet med curd, og gør det foran Lakshmi Templet!” (Curd
er nærmest en delikat form for kvark). Bala vidste ikke, hvordan han skulle følge denne 
’opskrift’, men så snart han kom hjem, fandt han ris og curd frem. Efter at have blandet de to 
ingredienser sammen, bragte han blandingen hen i nærheden af Lakshmi Templet, hvor han så
en sort hund, der logrede med halen. Han satte curd og ris foran hunden. Hunden åd det, og 
underligt nok kom Bala af med sin malaria.  

13.5. Shriman Bapusaheb Buti led engang af dysenteri og opkastninger. Hans skab var fyldt 
med medikamenter og medicin, men intet af det havde nogen virkning. Bapusaheb blev meget
svag på grund af udrensningerne og opkastningerne, og derfor var han ikke i stand til at gå 
hen i moskeen og få Baba’s darshan. Men Baba sendte bud efter ham og fik ham til at sætte 
sig foran Sig og sagde: ”Pas nu på! Du bør ikke udrense mere”, og gestikulerede med Sin 
pegefinger. ”Opkastningerne skal også ophøre.” Læg mærke til kraften i Baba’s ord. Begge 
lidelserne forsvandt, og Buti fik det godt.

13.6. Ved en anden lejlighed blev han angrebet af kolera og led alvorligt på grund af tørst. Dr. 
Pillai forsøgte sig med al mulig slags medicin, men kunne ikke give ham nogen lindring. Så 
Bapusaheb gik til Baba og spurgte Ham til råds om, hvad han skulle drikke, så det kunne 
dæmpe hans tørst og helbrede sygdommen. Baba foreskrev, at han skulle indtage mandler, 
valnødder og pistacie-nødder kogt i mælk tilsat sukker. Enhver læge ville mene, at noget 
sådan vil forværre sygdommen, men på grund af en underforstået lydighed over for Baba’s 
ordre, virkede indtagelsen af denne ’mikstur’, og underligt nok blev sygdommen kureret.

13.7. En swami fra Alandi, der havde et ønske om at få Baba’s darshan, kom til Shirdi. Han led
på grund af stærke smerter i sit ene øre, der forhindrede ham i at sove. Han var blevet 
opereret for denne lidelse, men det tjente ikke noget formål. Smerten var alvorlig, og han 
vidste ikke, hvad han skulle gøre. Før han skulle forlade Shirdi, kom han for at tage afsked 
med Baba. Da anmodede Shama (Madhavrao Deshpande) Baba om at gøre noget ved 
swami’ens smerter i øret. Baba trøstede og opmuntrede swamien ved at sige: ”Allah accha 
karega” (Gud vil gøre det gode). Herefter vendte swami’en tilbage til Poona, og efter en uge 
sendte han et brev til Shirdi, hvori han meddelte, at smerterne i hans øre havde fortaget sig, 
skønt hævelsen stadig var der. For at få hævelsen fjernet var han taget til Mumbai for at 
gennemgå en operation, men kirurgen, der havde undersøgt øret, sagde, at det ikke var 
nødvendigt med en operation. Sådan var den vidunderlige og virkningsfulde effekt af Baba’s 
ord.

13.8. En anden hengiven ved navn Kaka Mahajani led engang af diarré. For at der ikke skulle 
være nogen afbrydelse i hans tjeneste over for Baba, opbevarede Kaka en potte med vand i et 
hjørne af moskeen. Og når trangen meldte sig, gik han ud og fik det klaret. Eftersom Baba 
vidste alting, informerede Kaka ham ikke om sin sygdom, idet han tænkte, at Baba af Sig Selv 
snart ville helbrede den. Baba havde givet Sin tilladelse til, at der blev lagt fliser ude foran 
moskeen, men da arbejdet rent faktisk blev påbegyndt, blev Baba rasende og råbte højlydt. 
Alle begyndte at løbe væk fra stedet, og da Kaka ville gøre det samme, greb Baba fat i ham og
fik ham til at sætte sig ned. I den forvirring der fulgte, var der én, der havde efterladt en lille 
pose jordnødder. Baba tog en håndfuld jordnødder, gned dem mellem Sine hænder, blæste 
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skallerne væk og gav Kaka de rene nødder 
og fik ham til at spise dem. Det at gnide og
rense nødderne til Kaka og få ham til at 
spise dem foregik samtidigt. Baba spiste 
Selv nogle af dem. Da der ikke var flere 
nødder, bad Baba ham om at hente noget 
vand, da Han følte Sig tørstig. Kaka kom 
tilbage med en kande fuld af vand. Baba 
drak noget vand, og Han fik også Kaka til 
at drikke noget. Baba erklærede: ”Nu er 
din diarré standset, og du kan deltage i 
arbejdet med at lægge fliser.” I 
mellemtiden vendte de andre, der var løbet
bort, tilbage og begyndte på arbejdet, og 
Kaka, hvis mave nu var i ro, sluttede sig til
dem. Er jordnødder medicin mod diarré? 
Ifølge den gængse lægefaglige opfattelse 
vil jordnødder forværre sygdommen og 
ikke helbrede den. I dette og i andre 
tilfælde var den sande medicin Baba’s ord.

13.9. En gentleman fra Harda ved navn Dattopant havde lidt af mavesmerter i omkring 14 år. 
Ingen medicin havde givet ham nogen lindring. Da han hørte om Baba’s berømmelse som 
værende en, der helbredte sygdomme ved blot at se på den syge, skyndte han sig til Shirdi og 
faldt for Baba’s fødder. Baba så venligt på ham og gav ham Sin velsignelse. Da Baba lagde Sin
hånd på hans hoved og gav ham udi med Sine velsignelser, følte han sig befriet for sine 
smerter, og der var ingen yderligere problemer i forbindelse med sygdommen.

13.10. Mod slutningen af dette kapitel bliver tre tilfælde nævnt i fodnoter:

1. Madhavrao Deshpande led af hæmorroider. Baba gav ham et afkog af senna-bælge. Det gav
ham lindring. Efter to år vendte problemet tilbage, og Madhavroa drak det samme afkog uden 
at rådføre sig med Baba. Resultatet var, at sygdommen forværredes, men senere blev den 
kureret af Baba’s nåde.

2. Kaka Mahajani’s ældre broder, Gangadharpant, led i mange år af mavesmerter. Da han 
hørte om Baba’s berømmelse, kom han til Shirdi, hvor han bad Baba om at helbrede ham. 
Baba berørte hans mave og sagde: ”Gud vil helbrede.” Fra dette øjeblik var der ingen 
mavesmerter, og han var fuldstændig kureret.

3. Nanasaheb Chandorkar led også engang af akutte mavesmerter. Han var rastløs hele dagen
og hele natten. Lægerne gav ham indsprøjtninger, der ikke hjalp. Så gik han til Baba, der bad 
ham om at spise burfi (en slags konfekt) blandet med ghee. Denne opskrift helbredte ham 
fuldstændig.

13.11. Alle disse historier viser, at den virkelige medicin, der helbredte de forskellige 
sygdomme for bestandigt, var Baba’s ord og nåde og ikke forskellige former for medicin eller 
medikamenter. 

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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 Kapitel 14

Ratanji Wadia fra Nanded. – Helgenen Moulisaheb. - Dakshina.

14.1. I det forrige kapitel beskrev vi, hvorledes Baba’s ord og nåde helbredte mange 
uhelbredelige sygdomme. Nu vil vi beskrive, hvordan Baba velsignede Ratanji Wadia og gav 
ham en efterkommer.

14.2. Denne helgens liv er på alle måder lifligt. Hans forskellige gøremål, at spise, at gå og 
Hans naturlige udtalelser er også liflige. Hans liv er den inkarnerede lyksalighed. Sai skænkede
Sine hengivne lyksalighed, så de ville kunne huske Ham. Han fortalte dem forskellige historier 
om pligt og om det at handle; det var historier, der ultimativt førte dem til sande religioner. 
Hans mål var, at folk skulle leve lykkeligt i denne verden, men de skulle altid være varsomme 
og sørge for at nå deres livs mål, nemlig selvrealisation. Vi har fået det menneskelige legeme 
som et resultat af fortjenester i tidligere fødsler, og det er umagen værd at vi, med dets hjælp,
udvikler hengivenhed og opnår befrielse i dette liv. Så vi bør aldrig være dovne, men altid 
være opmærksomme på at nå målet for vores liv.

14.3. Hvis du dagligt hører historier om Sai’s guddommelige lege, vil du altid se Ham for dig. 
Dag og nat vil du huske Ham i dit sind. Når du på den måde optager Sai i dig, vil dit sind miste
sin lunefuldhed, og hvis du fortsætter på denne vis, vil du til sidst blive forenet i Ren 
Bevidsthed.

14.4. Lad os nu vende os mod dette kapitels hovedhistorie. I Nanded i Nizam-delstaten boede 
der en parsisk møllebygger og købmand ved navn Ratanji Shapurji. Gennem årene havde han 
optjent en stor sum penge, og han havde erhvervet sig marker og landområder. Han ejede 
kvæg, heste og forskellige køretøjer og var i det hele taget meget velhavende. Udadtil virkede 
han på alle måde meget lykkelig og tilfreds, men indvendig var han det ikke. Forsynet vil, at 
ingen i denne verden er fuldstændig lykkelig, og den rige Ratanji var ingen undtagelse. Han 
var gavmild og næstekærlig. Han gav mad og tøj til den fattige og hjalp alle på forskellig vis. 
Folk betragtede ham som værende et godt og lykkeligt menneske, men selv følte Ratanji sig 
elendig til mode, da han ikke havde fået nogen efterkommer, dreng eller pige, igennem årene.
Lige som det at synge til Guds pris uden kærlighed eller hengivenhed, at synge uden rytmisk 
akkompagnement, en brahmin uden den hellige tråd, færdigheder inden for alle kunstarter 
uden at besidde sund fornuft, pilgrimsrejser uden anger og udsmykning uden en halskæde er 
nytteløs og formålsløs, er en familieforsørger uden en efterkommer til ingen nytte. Ratanji 
grublede altid over dette, og i sit sind tænkte han: ”Vil Gud nogen sinde skænke mig en søn?” 
Derfor så han altid gnaven og vranten ud, og han brød sig end ikke om sin mad. Dag og nat 
var han indhyllet i bekymringer om, hvorvidt han nogen sinde ville blive velsignet med en søn. 
Han havde stor agtelse for Das Ganu Maharaj. Han opsøgte ham og åbnede sit hjerte for ham. 
Das Ganu rådede ham til at rejse til Shirdi, få Baba’s darshan, falde for Hans fødder og bede 
om Hans velsignelse og om at få en efterkommer. Ratanji syntes om ideen og besluttede at 
tage til Shirdi. Efter nogle dage rejste han til Shirdi, fik Baba’s darshan og faldt for Hans 
fødder. Idet han åbnede en kurv, tog han en smuk blomsterkrans frem og hængte den om 
Baba’s hals. Han tilbød Ham også en kurv med frugter. Opfyldt af ærefrygt satte han sig tæt 
ved Baba og bad til ham, idet han sagde: ”Mange mennesker der befinder sig i vanskelige 
situationer, kommer til Dig, og Du kommer dem straks til undsætning. Hør dette. Jeg har 
bekymret søgt tilflugt ved Dine fødder, vær god ikke at skuffe mig.” Sai Baba bad ham om 
dakshina, om fem rupees, som Ratanji havde i sinde at give Ham, men pludselig tilføjede Han, 
at Han allerede havde modtaget 3 rupees og 14 annas af ham, og at han derfor kun skulle 
betale det resterende beløb. (Der går 16 annas på en ruppes). Da han hørte dette, blev Ratanji
temmelig forvirret. Han kunne ikke forstå, hvad Baba mente. Han tænkte, at det var første 
gang, han kom til Shirdi, så hvordan kunne Baba påstå, at han tidligere havde fået 3 rupees 

60



og 14 annas af ham? Han kunne ikke løse gåden. Men han blev siddende ved Baba’s fødder og 
gav de resterende penge som dakshina. Udførligt forklarede han Baba, hvorfor han var 
kommet, og at han søgte Hans hjælp. Han bad til, at Baba ville velsigne ham med en søn. 
Baba blev rørt og bad ham om ikke at være bekymret og sagde, at fra nu af var hans 
trængsler forbi. Herefter gav Han ham udi, lagde Sin hånd på hans hoved og velsignede ham 
ved at sige, at Allah (Gud) ville opfylde hans inderste ønske.

14.5. Efter at have taget afsked med Baba vendte Ratanji tilbage til Nanded og fortalte Das 
Ganu om alt det, der var hændt i Shirdi. Han fortalte, at alt var gået godt, at han havde fået 
Baba’s darshan og velsignelse sammen med prasad (udi), men at der var én ting, som han 
ikke forstod. Baba havde sagt til ham, at Han før i tiden havde fået 3 ruppes og 14 annas af 
ham. ”Forklar venligst, hvad Baba mener med denne udtalelse”, sagde han til Das Ganu. ”Jeg 
har aldrig været i Shirdi før, så hvordan skulle jeg have givet Ham det beløb, som Han 
refererer til?” Også for Das Ganu var det en gåde, og i lang tid tænkte han meget over det. Et 
stykke tid herefter slog det ham, at Ratanji, nogle dage før han tog til Shirdi, havde modtaget 
en muslimsk helgen ved navn Moulisaheb i sit hjem, og at han havde brugt nogle penge på 
hans modtagelse. Denne Moulisaheb var en velkendt helgen fra Nanded, der arbejdede som 
portvagt. Da Ratanji besluttede at tage til Shirdi, dukkede denne Moulisaheb op i Ratanji’s 
hjem. Ratanji kendte og elskede ham. Så han holdt en lille velkomstfest til hans ære. Af 
Ratanji fik Das Ganu optegnelserne over udgifterne til denne modtagelse, og alle blev lamslået
over at opdage, at udgifterne præcis beløb sig til 3 rupees og 14 annas, hverken mere eller 
mindre! De fik alle vished for, at Baba er alvidende, at skønt Han levede i Shirdi, så vidste Han
besked med, hvad der hændte udenfor, langt væk fra Shirdi. Faktisk kendte Han fortiden, 
nutiden og fremtiden og kunne identificere Sig med alle. I dette specielle tilfælde kan man 
spørge, hvordan Han kunne kende til den modtagelse, som blev afholdt for Moulasaheb og det 
beløb, der blev brugt på den, medmindre Han kunne identificere Sig med ham og være ét med
ham?

14.6. Ratanji var tilfreds med denne forklaring, og hans tro på Baba blev bekræftet og 
forstærket. Da tiden var inde, blev han velsignet med en søn, og hans glæde kendte ingen 
grænser. Det fortælles, at han i alt fik et dusin efterkommere, ud af hvilke kun fire overlevede.

14.7. I en fodnote hen mod slutningen af dette kapitel bliver det oplyst, at Baba efter hans 
første hustrus død, bad Rao Bahadur Hari Vinayak Sathe om at gifte sig igen. Han meddelte 
endvidere, at han ville få en søn. R.B. Sathe giftede sig for anden gang. De første to 
efterkommere, som hans hustru skænkede ham, var piger, og derfor følte han sig modløs. Men
den tredje efterkommer var en søn. Baba’s ord gik i opfyldelse, og han var tilfreds.

14.8. Nu vil vi afslutte dette kapitel med nogle få ord om dakshina. (Som tidligere nævnt er 
dakshina den økonomiske ydelse, som præster eller åndelige lærere modtager for deres 
tjenester). Det er velkendt, at Baba altid bad om dakshina fra de mennesker, der kom for at se
Ham. Nogle vil måske stille spørgsmålet: ”Hvis Baba var fakir og var opfyldt af ikke-
tilknytning, hvorfor bad han så om dakshina og bekymrede Sig om penge?” I store træk vil vi 
tage dette spørgsmål op i det følgende.

14.9. For det første skal det anføres, at i lang tid modtog Baba ingenting. Han gemte 
afbrændte tændstikker og fyldte Sin lomme med dem. Han bad aldrig nogen om noget, og det 
uanset om vedkommende var en hengiven eller ej. Hvis en eller anden lagde en paisa eller to 
foran Ham, købte Han olie eller tobak. (En paisa er en meget lille møntenhed. Der går 64 
paisas på en rupee). Han var glad for tobak, for Han røg altid på en lerpibe. På et tidspunkt var
der nogle personer, der tænkte, at de ikke burde opsøge helgener tomhændet, og derfor lagde
de nogle kobbermønter foran Baba. Hvis der blev lagt en paisa foran Ham, plejede Han at 
stikke den i lommen, men var det en to-paisa mønt, blev den straks returneret. Efter Baba’s 
berømmelse havde spredt sig vidt og bredt, begyndte folk i stort antal at flokkes omkring 
Ham, og Baba begyndte at bede dem om dakshina. I Shruti’erne (Veda’erne) siges det, at 
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tilbedelse af guderne ikke er fuldendt, medmindre der er blevet ofret en guldmønt. Hvis en 
mønt er nødvendig i tilbedelsen af guderne, hvorfor skulle det så ikke være tilfældet i 
tilbedelsen af helgener? Ultimativt så fastslår de hellige skrifter, at når man besøger Gud, en 
konge, en helgen eller en guru, så bør man ikke komme tomhændet. Man bør ofre noget, helst
penge. I den forbindelse skal vi lægge mærke til de forskrifter, der anbefales i Upanishad’erne.
Brihadaranyak Upanishad’en fortæller, at Herren Prajapati (alle skabningers Herre) rådede 
guderne, menneskene og dæmonerne ved hjælp af bogstaverne ’ba’. Guderne forstod på disse
bogstaver, at de skulle praktisere ’dama’, selvkontrol. Menneskene tænkte eller forstod, at de 
skulle praktisere ’dana’, velgørenhed, og dæmonerne var af den opfattelse, at de skulle 
praktisere ’daya’, medfølelse. Mennesket blev anbefalet velgørenhed. I Taittiriya Upanishad 
tilskynder guruen sine disciple til at praktisere velgørenhed og andre dyder. Med hensyn til 
velgørenhed så siger guruen: ”Giv med tro eller endog uden tro; giv med ædelmodighed, det 
vil sige rundhåndet; giv med beskedenhed, ærefrygt og sympati.” For at lære de hengivne at 
praktisere velgørenhed og for at fjerne deres tilknytning til penge og således rense deres sind, 
sikrede Baba Sig dakshina af dem, men der var en ejendommelighed ved det, eftersom Baba 
sagde, at Han var nødt til at tilbagebetale dem hundrede gange mere, end Han havde 
modtaget. Der var mange tilfælde, hvor dette skete. For at forklare om et sådant tilfælde, så 
fortæller hr. Ganpatrao Bodas, den berømte skuespiller, i sin marathi selvbiografi, at Baba ofte
pressede ham for at få dakhina, og at han plejede at tømme sin pung. Og resultatet af dette 
var, fortæller Bodas, at han senere i livet aldrig manglede penge, da de kom til ham i overflod.

14.10. Der findes også sekundære betydninger af begrebet ’dakshina’. Det fremgår af mange 
tilfælde, hvor Baba ikke ønskede noget pengebeløb. Her følger to eksempler på dette. 1. Baba 
bad om at få 15 rupees som dakshina af professor G.G. Narke, der svarede, at han ikke havde 
nogen penge. Så Baba sagde: ”Jeg ved godt, at du ikke har nogen penge, men du læser Yoga 
Vasishtha. (Bogen ’Yoga Vasishtha’ indeholder samtaler mellem den unge Rama og 
kongefamiliens guru, Vasishtha). Giv Mig dakshina fra det.” At give dakshina betød i dette 
tilfælde, at uddrage forskellige lektier fra bogen og opbevare dem i hjertet, hvor Baba bor! 2. I
det andet tilfælde bad Baba en bestemt kvinde (fru R.A. Tarkhad) om at give 6 rupees som 
dakshina. Kvinden følte sig ilde til mode, da hun ikke havde noget at give. Så forklarede 
hendes mand hende, at Baba ønskede, at hun skulle overgive de seks indre fjender til Ham. 
Baba var enig i denne udlægning. (De seks indre fjender er: Begær, vrede, grådighed, 
vildfarelse, stolthed og jalousi).

14.11. Man skal lægge mærke til, at skønt Baba indsamlede en masse penge i form af 
dakshina, så uddelte Han hele beløbet den samme dag, og den næste morgen ville Han være 
den fattige fakir, som Han plejede at være. Da Baba tog Sin Maha-samadhi (aflagde Sit fysiske
legeme), havde Han, selv efter at have modtaget tusinder og atter tusinder af rupees som 
dakshina i omkring 10 år, kun nogle få rupees i Sin besiddelse.

14.12. Kort fortalt så var Baba’s hovedmål med at modtage dakshina fra Sine hengivne at lære
dem om forsagelse og renselse.

14.13. Hr. B.V. Dev fra Thana, en pensioneret skatteopkræver og en stor Baba-hengiven, har 
skrevet en artikel om dette emne (dakshina) i Shri Sai Leela Magazine, bind 2, side 6-26, i 
hvilken han blandt andet siger følgende:

14.14. ”Baba bad ikke alle om dakshina. Hvis nogen gav dakshina uden at være blevet bedt 
om det, modtog Han den nogle gange, og andre gange nægtede Han at tage imod den. Han 
bad kun visse hengivne om den. Han krævede den aldrig fra de hengivne, der i deres sind 
tænkte, at Baba ville bede om den, og at de var nødt til at betale den. Hvis nogen ofrede den 
mod Hans ønske, rørte Han den aldrig, og hvis giveren lod den ligge, bad Han vedkommende 
om at fjerne den. Han bad om små eller store beløb fra de hengivne alt efter deres ønsker, 
hengivenhed og formåen. Selv kvinder og børn bad han om at give daksihina. Han tog aldrig 
hensyn til, om folk var rige eller fattige.
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14.15. ”Baba blev aldrig vred på dem, Han bad om at give dakshina, og som ikke gav den. 
Hvis der blev sendt dakshina gennem en ven, der glemte at give den til Baba, mindede Han 
dem om det og fik dem til at betale den. I nogle tilfælde returnerede Baba nogle penge af det 
beløb, der blev givet som dakshina og bad donoren om at værne om dem eller opbevare dem 
på sit alter for tilbedelse. Denne fremgangsmåde gavnede donoren eller den hengivne 
umådeligt meget. Hvis nogen ofrede mere, end han oprindeligt havde tænkt sig at give, 
returnerede Han det ekstra beløb. Nogle gange bad Han om større dakshina, end folk 
oprindeligt havde tænkt sig at give, og hvis de ikke havde nogen penge, bad Han dem tigge 
eller låne af andre. Af nogle krævede Han dakshina tre eller fire gange om dagen.”

14.16. ”Af det beløb der blev samlet ind som dakshina brugte Baba meget lidt på Sig Selv. Han
købte piber, tobak og brænde til Sin hellige ild, og resten delte Han ud som velgørenhed til 
forskellige mennesker, og det beløb, de fik, varierede fra person til person. Alt det udstyr, der 
var behov for for at etablere Shirdi Sansthan (Baba’s gravmæle) blev købt af forskellige rige 
hengivne på foranledning af og efter forslag fra Radhakrishnamai. Baba plejede altid at blive 
rasende og skælde dem ud, der kom med kostbare og dyre gaver. Han sagde til Nanasaheb 
Chandorkar, at al Hans ejendom bestod af en skampose (til at dække kønsorganerne), et bredt
klæde til at tage rundt om halsen, en kafni og en tinskål, og at alle de mennesker, der kom 
med alle disse unødvendige og kostbare gaver, irriterede Ham.”

14.17. Kvinder og rigdom er de to store forhindringer for os på vores åndelige livs vej, og i 
Shirdi har Baba tilvejebragt to ’institutioner’, nemlig dakshina og Radhakrishnamai. Uanset 
hvem der kom til Ham, så krævede Han dakshina af dem og bad dem om at gå hen i ’skolen’ 
(Radhakrishnamai’s hus). Hvis de bestod disse to prøver på tilfredsstillende vis, hvis de altså 
viste, at de var fri for tilknytning til kvinder og rigdom, gik deres åndelige fremskridt hurtigt og
blev sikret gennem Baba’s nåde og velsignelser. 

14.18. Hr. Dev har også citeret passager fra Gita’en og Upanishad’erne og vist, at 
velgørenhed, der gives på et helligt sted eller til en hellig person, bidrager til donorens 
velfærd. Hvad er mere helligt end Shirdi og den præsiderende guddom – Sai Baba!

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 15

Naradiya Kirtan Paddhati (Narada’s kirtan-ritual). – Hr. Cholkar’s 
sukkerløse te. - To firben.
 
 
15.1. Læserne kan måske huske, hvad der blev nævnt i det 6. kapitel med hensyn til 
festlighederne i Shirdi vedrørende Rama’s fødselsdag. Hvordan festligheden opstod, og 
hvordan der i de tidlige år var store vanskeligheder med at få fat i gode haridas’er, der kunne 
synge kirtan ved disse lejligheder. (Som nævnt i kapitel 6 er en ’haridas’ en sanger, der er 
specielt dygtig til at synge ’kirtan’. At synge ’kirtan’ kræver en bestemt teknik, og med sangen
priser man Guds navne og herligheder. Ordet ’haridas’ betyder: Hari’s (Vishnu’s) tjener). 
Ligeledes blev det nævnt, hvordan Baba permanent betroede denne opgave til Das Ganu, og 
hvordan han på succesfuld vis har varetaget opgaven lige siden. Nu, i dette kapitel, vil vi 
beskrive den måde, som Das Ganu udførte sit hverv som kirtan-sanger.

15.2. Sædvanligvis er vores haridas’er iført en flot uniform, og er i fuld ornat, når de udfører 
kirtan. De tager en hovedbeklædning på, sædvanligvis en turban, tillige med en lang flagrende
kåbe med en skjorte under, et kort stykke klæde rundt om skulderen og den sædvanlige lange
dhotar fra bæltestedet og ned. (En dhotar bindes om livet, når helt ned til fødderne og bindes 
så op mellem benene og fæstnes på ryggen). Efter at have klædt sig således på i forbindelse 
med nogle kirtans i landsbyen Shirdi, gik Das Ganu engang hen til Baba og bøjede sig dybt for 
Ham. Baba spurgte ham: ”Godt, brudgom! Hvor skal du hen, nu du er klædt så smukt på?” 
”Jeg skal gennemføre en kirtan”, lød svaret. Nu sagde Baba: ”Hvorfor ønsker du alt dette 
udstyr – kåben, dhotar’en, turbanen osv.. Læg alt dette fra dig her foran Mig; hvorfor have alt 
dette på kroppen?” Das Ganu tog straks det hele af og placerede det for Baba’s fødder. Fra da 
af iførte Das Ganu sig aldrig mere alt dette, når han udførte kirtan. Han var altid nøgen fra 
livet og op. Han havde et par ’chiplis’ i sin hånd og en blomsterkrans om halsen. (Chiplis er 
små hånd-musikinstrumenter, som man bruger til at slå rytmen). Det var ikke i 
overensstemmelse med den sædvanlige praksis, der blev fulgt af alle haridas’er, men dette er 
den bedste og den reneste udførelse. Vismanden Narada, fra hvem kirtan-ritualet stammer, 
bar intet på sin krop eller på sit hoved. Han havde en veena i sin hånd og vandrede fra sted til 
sted, mens han sang til Herrens pris. (Narada var en vismand, der tillige var skjald. Han rejste
rundt i verden og sang uophørligt ét ord: ’Narayana’. Narayana er et navn for Herren Vishnu. 
Han var Brahma’s søn, og han blev kaldt ’gudernes vismand’).

15.3. I begyndelsen var Baba primært kendt i Poona- og Ahmednagar-distrikterne, men på 
grund af at Nanasaheb Chandorkar fortalte om Ham og på grund af Das Ganu’s storslåede 
kirtan, spredte Baba’s berømmelse sig til Konkan (beliggende i Mumbai provinsen). Faktisk var
det Das Ganu, måtte Gud velsigne ham, der, gennem sine smukke og uforlignelige kirtan’er, 
gjorde Baba tilgængelig for så mange mennesker her. Tilhørerne, der kom for at høre kirtan, 
havde forskellig smag. Nogle holdt af haridas’ens lærdom eller lære, nogle af hans 
gestikuleren, nogle af hans sang, nogle af hans vid og humør, nogle af hans indledende 
afhandling om Vedanta, og nogle holdt af hans hovedtema osv., men blandt dem var der nogle
få, der ved at høre kirtan’en udviklede tro og hengivenhed eller kærlighed til Gud eller 
helgener. Den virkning der var på tilhørernes sind af at høre Das Ganu’s kirtan, var imidlertid 
elektrificerende. Vi kommer med et eksempel på dette her.

15.4. Engang fremførte Das Ganu sin kirtan og sang til Sai Baba’s pris i Koupineshwar Templet
i Thana. En vis hr. Cholkar, der var en fattig mand, der var midlertidigt ansat i civilretten i 
Thana, var blandt tilhørerne. Meget opmærksomt lyttede han til Das Ganu’s kirtan, og han blev
meget bevæget. Fra tid til anden bøjede han sig mentalt for Baba, og han afgav et højtideligt 
løfte til Ham: ”Baba! Jeg er en fattig mand, der er ude af stand til at forsørge min familie. Hvis 
jeg ved Din nåde består afdelingens ansættelsesprøve og får en fast stilling, vil jeg tage til 
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Shirdi, falde for Dine fødder og uddele kandis i Dit navn.” Som tilfældet ville det, bestod hr. 
Cholkar ansættelsesprøven og fik den faste stilling, og nu stod det tilbage for ham at opfylde 
sit højtidelige løfte, jo før des bedre. Cholkar var en fattig mand med en stor familie at 
forsørge, og han havde ikke råd til at betale udgifterne til en tur til Shirdi. Som det siges, så 
kan man let krydse Nahne Ghat i Thana-distriktet eller endog Sahyadri-bakkedragene, men 
det er meget vanskeligt for en fattig mand at krydse Umbar Ghat, det vil sige tærsklen til sit 
hjem. Da Cholkar var ivrig efter at opfylde sit løfte så snart som muligt, besluttede han at 
skære ned på sine udgifter og spare nogle penge op. Han bestemte sig for ikke at bruge 
sukker i sin kost og begyndte at drikke sin the uden sukker. Eftersom han havde været i stand 
til at spare nogle penge op på denne måde, kom han til Shirdi, fik Baba’s darshan, faldt for 
Hans fødder, ofrede en kokosnød og delte ud af den med ren samvittighed. Han delte også 
kandis ud i henhold til sit højtidelige løfte. Han sagde til Baba, at han var meget glad for at 
have fået Hans darshan, og at hans ønsker var blevet opfyldt denne dag. Cholkar opholdt sig i 
moskeen sammen med sin vært, Bapusaheb Jog. Da værten og gæsten begge rejste sig og var
ved at forlade moskeen, talte Baba til Jog som følger: ”Giv ham (din gæst) en kop the fyldt 
med sukker.” Da han hørte disse betydningsfulde ord, blev Cholkar meget bevæget. Han var 
lamslået, hans øjne blev våde af tårer, og igen faldt han for Baba’s fødder. Jog blev nysgerrig 
på grund af den retning, tingene havde taget. Med Sine ord havde Baba ønsket at skabe tro og
hengivenhed i Cholkar’s sind. Han antydede, at han godt vidste, hvorfor Han fik kandissen; at 
det var i henhold til hans højtidelige løfte. Han lod også forstå, at Han fuldt ud kendte til hans 

beslutning om ikke at bruge sukker i sin kost. Betydningen af det 
Baba sagde var: ”Hvis du spreder dine håndflader ud i hengivenhed
foran Mig, er Jeg straks hos dig, og det dag og nat. Skønt Jeg er 
her rent fysisk, ved Jeg alligevel, hvad du foretager dig hinsides de
syv have. Rejs hvorhen du måtte ønske, ud over den vide verden, 
Jeg vil være med dig. Min bolig er dit hjerte, og Jeg er i dig. Tilbed 
altid Mig, der opholder Sig i dit hjerte såvel som i alle væseners 
hjerter. Velsignet og heldig er i sandhed ham, der kender Mig 
således.”

15.5. Hvilken smuk og vigtig lektie Baba videregav til hr. Cholkar.

15.6. Nu lukker vi dette kapitel med en historie om to små firben. 
Engang sad Baba i moskeen. En hengiven sad foran Ham, da et 
forben gav lyd fra sig. Af ren nysgerrighed spurgte den hengivne 

Bapusaheb Jog

Baba, om hvorvidt firbenets lyde varslede noget godt, eller om de var et dårligt varsel? Baba 
sagde, at firbenet var ovenud lykkelig, da hendes søster fra Aurangabad ville komme for at 
besøge hende. Den hengivne sad tavs. Han var ude af stand til at forstå betydningen af Baba’s
ord. Straks derefter kom en gentleman fra Aurangabad på hesteryg for at se Baba. Da han 
havde set Baba, ønskede han at begive sig videre, men hans hest ville ikke gå, da den var 
sulten og ønskede grams (en foderblanding af for eksempel kikærter og forskellige bønner). 
Han tog en pose grams ud af sin sadeltaske og slyngede den mod jorden for at fjerne snavs. Et
firben dukkede op af posen, og mens alle så på det, kravlede den op ad muren. Baba bad den 
spørgende hengivne om at se nøje på hende. Straks spankulerede hun hen til sin søster. De to
søstre mødte hinanden efter lang tids adskillelse og omfavnede hinanden, hvirvlede rundt og 
dansede i kærlighed! Hvor er Shirdi, og hvor er Aurangabad for firbenet? Hvorfor skulle 
manden på hesteryg komme hertil fra Aurangabad medbringende firbenet? Og hvordan kunne 
Baba forudse mødet mellem de to søstre? Alt dette er i sandhed meget vidunderligt og beviser 
Baba’s alvidenhed og almægtige natur.
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15.7. Han, der respektfuldt læser dette kapitel eller studerer det dagligt, vil få fjernet alle sine 
lidelser ved Sadguruen Sai Baba’s nåde.

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 16 og 17

Hurtig viden om Den Almægtige

16 og 17.1. Disse to kapitler beretter historien om en rig gentleman, der hurtigt ønskede at få 
viden om Den Almægtige.

16 og 17.2. Det forrige kapitel beskrev, hvorledes hr. Cholkar’s højtidelige løfte om at give en 
lille offergave blev gennemført, og at offergaven blev accepteret. I den historie viste Sai Baba, 
at Han med taknemmelighed vil modtage enhver lille ting, der bliver ofret i kærlighed og 
hengivenhed, men hvis den samme ting bliver ofret med stolthed og arrogance, så vil Han 
afvise den. Da Han Selv var opfyldt af Væren Bevidsthed Lyksalighed brød Han Sig ikke meget 
om ydre formaliteter, men hvis et offer blev givet i en ydmyg ånd, var det velkomment, og 
Han accepterede det med glæde og begærlighed. Faktisk findes der ikke nogen person, der er 
mere generøs og godgørende end en Sadguru som Sai Baba. Han kan ikke sammenlignes med 
den ønskeopfyldende juvel, det ønskeopfyldende træ eller den ønskeopfyldende ko. De giver 
os kun det, vi ønsker, men Sadguruen giver os det mest værdifulde. Det er i sandhed 
ubegribeligt og uransageligt. Lad os nu høre, hvordan Baba rådede en rig mand, der kom til 
Ham og indtrængende bad Ham om at give ham viden om Den Almægtige.

16 og 17.3. Der var en rig gentleman (desværre nævnes hans navn og opholdssted ikke), der 
var meget velstående gennem hele livet. Han havde samlet sig store rigdomme, ejendomme 
og jordstykker, og han havde mange tjenere og folk, der var afhængige af ham. Da han hørte 
om Baba’s berømmelse, sagde han til en af sine venner, at han ikke manglede noget materielt,
så han derfor ville tage til Shirdi og bede Baba om at give ham viden om Den Almægtige. Hvis 
han fik denne viden, ville det helt sikkert gøre ham lykkeligere. Hans ven frarådede ham det, 
idet han sagde: ”Det er ikke let at kende Brahman (Gud), og det gælder specielt for en grisk 
og havesyg mand som dig, der altid er optaget af rigdom, hustru og børn. Hvem vil stille dig 
tilfreds i din søgen efter viden om Den Almægtige; dig der end ikke giver en paisa til 
velgørenhed?”

16 og 17.4. Idet han ignorerede sin vens råd, bestilte fyren en hestevogn, der skulle bringe 
ham til Shirdi og hjem igen. Således kom han en dag til Shirdi. Han gik hen i moskeen, så Sai 
Baba, faldt for Hans fødder og sagde: ”Baba! Hør dette! Du viser Gud til alle, der kommer til 
Dig. Jeg er også kommet hertil hele vejen fra min fjerntliggende hjemby. Jeg er meget 
udmattet efter rejsen, og hvis Du giver mig viden om Den Almægtige, vil alt mit besvær have 
været umagen værd, og jeg vil føle mig belønnet for mine anstrengelser.” Baba svarede: ”Åh! 
Min kære ven, vær ikke bekymret, Jeg skal vise dig Gud. Mange mennesker kommer til Mig og 
beder om rigdom, godt helbred, magt, ære, position, helbredelse af sygdomme og andre 
verdslige anliggender. Sjælden er den person, der kommer til Mig og beder om at få viden om 
Den Almægtige. Der er ingen mangel på folk, der beder om verdslige ting, men folk der 
interesserer sig for åndelige spørgsmål, er sjældne. Jeg tænker, at det er et heldigt og 
lykkevarslende øjeblik, når personer som dig kommer og beder Mig om at få viden om Den 
Almægtige. Så med glæde vil Jeg straks vise dig Gud med al Hans tilbehør og kompleksitet.”

16 og 17.5. Idet Han sagde dette, begyndte Baba at vise ham Gud. Han fik ham til at sætte sig
og talte med Ham om andre anliggender, og fik ham på den måde til at glemme sit spørgsmål 
en stund. Så kaldte Han på en dreng og bad ham om at gå hen til en Nandu Marwadi og låne 5
rupees af ham. Drengen gik, men vendte straks tilbage med besked om, at Nandu ikke var 
der, og at hans hus var låst af. Nu bad Baba ham om at gå hen til købmanden Bala og få det 
førnævnte lån af ham. Heller ikke denne gang havde drengen succes med sit forehavende. 
Dette eksperiment blev yderligere gentaget to eller tre gange, men med det samme resultat.
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16 og 17.6. Som vi ved, var Sai Baba den levende og bevægende inkarnerede Gud. På et 
tidspunkt er der måske en, der spørger: ”Hvorfor ønskede Han den sølle sum af 5 rupees, og 
hvorfor forsøgte Han ikke hårdere at få den?” I virkeligheden ønskede Han slet ikke at få dette 
beløb. Han må have vidst, at Nandu og Bala ikke var hjemme, og Han synes at have valgt 
denne fremgangsmåde som en test for ham, der søgte Gud. Denne gentleman havde en rulle 
eller et bundt af gangbare pengesedler i lommen, og hvis han havde været virkelig seriøs, ville
han ikke have siddet tavs og blot været tilskuer, da Baba febrilsk forsøgte at få fat i den sølle 
sum af 5 rupees. Han vidste, at Baba ville holde Sit ord og tilbagebetale gælden, og at det 
ønskede beløb var ubetydeligt. Alligevel kunne han ikke beslutte sig for at låne Ham pengene. 
Sådan en mand ønskede fra Baba at få den største ting i verden, nemlig viden om Den 
Almægtige! Enhver anden mand, der virkelig elskede Baba, ville straks have givet Ham de 5 
rupees i stedet for blot at være tilskuer. Men det forholdt sig anderledes med denne mand. 
Han tog ikke nogen penge frem, og han sad heller ikke tavs, men begyndte at blive utålmodig,
da han havde travlt med at komme hjem. Han bønfaldt Baba, idet han sagde: ”Åh Baba! Vær 
god og giv mig snart viden om Den Almægtige!” Baba svarede: ”Åh Min kære ven! Forstod du 
ikke hele den proces, som Jeg gennemgik for at du, der sidder her på dette sted, skulle blive i 
stand til at se Gud? Kort fortalt gælder følgende: For at kunne se Gud må man nødvendigvis 
give fem ting, nemlig: 1. De fem livsenergier. 2. De fem sanser. 3. Sindet. 4. Intellektet. 5. 
Egoet. Den vej, der fører mod viden om Den Almægtige eller selvrealisation, er lige så 
vanskelig at betræde som kanten af en barberkniv.”

16 og 17.7. Nu holdt Sai Baba en temmelig lang tale om emnet. Hovedindholdet bringes i det 
nedenstående:

Det er ikke alle mennesker, der ser eller erkender Gud i deres levetid. Visse kvalifikationer er 
helt sikkert absolut nødvendige:

1. Et intenst ønske om at være fri. Han, der tænker, at han er bundet, og at han bør frigøre sig
fra trældom og alvorligt og beslutsomt arbejder på at nå dette mål og ikke bekymrer sig om 
andet, er kvalificeret til det åndelige liv.

2. Følelsen af ikke-tilknytning til noget som helst i denne og den næste verden. Medmindre et 
menneske føler sig frastødt af de ting, vederlag og udmærkelser, som hans handlinger fører 
med sig i denne og den næste verden, har han ingen ret til at begive sig ind i den åndelige 
verden.

3. Indadvendthed. Vores sanser er blevet skabt af Gud med en tendens til at bevæge sig udad,
og derfor retter mennesket altid sit blik udad og ikke indad. Han, der ønsker at opnå 
selvrealisation og udødelighed, skal vende sit blik indad og se på sit indre Selv.

4. Eliminering af alle basale forestillinger og følelser. Medmindre et menneske har vendt sig 
bort fra ondsindethed og er holdt op med at gøre noget forkert og fuldstændig har styr på sig 
selv, og medmindre hans sind er i ro, kan han ikke opnå selvrealisation end ikke ved at 
besidde stor åndelig visdom.

5. ’Rigtig handling’ (  dharma  ). Medmindre et menneske lever et liv i sandhed, i askese og med 
selvindsigt samt lever et liv i cølibat, kan han ikke opnå selvrealisation.

6. At foretrække det gode frem for det behagelige. Der findes to forskellige slags ting, nemlig 
det gode og det behagelige. Førstnævnte har at gøre med åndelige anliggender, og det 
sidstnævnte med verdslige spørgsmål. Begge disse ligger åbne for mennesket; han vælger, 
hvad han vil tilslutte og beskæftige sig med. Han må tænke sig om og vælge en af dem. Det 
vise menneske foretrækker det gode frem for det behagelige, men mennesket, der ikke er 
viist, vælger det behagelige på grund af grådighed og tilknytning.
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7. Kontrol over sindet og sanserne. Kroppen er stridsvognen og Selvet er dens herre, 
intellektet er vognstyreren, og sindet er tøjlerne, sanserne er hestene, og sanseobjekterne er 
deres veje. Han, der ikke har nogen forstand og hvis sind flakker hæmningsløst omkring, har 
slet ikke styr på sine sanser. Han er som en vognstyrer, der har en hest, der løber løbsk. Han 
når ikke sit bestemmelsessted (opnår ikke selvrealisation), men gennemlever en cyklus af 
fødsler og død. Men den der har forstand, og hvis sind er roligt og afdæmpet, har sine sanser 
under kontrol, som var de gode lydige heste. Han når sit bestemmelsessted, nemlig 
selvrealisationens tilstand, hvorfra han ikke bliver født igen. Mennesket, der har intellektet 
som sin vognstyrer (guide) og er i stand til at tøjle sit sind, når rejsens mål, der er den 
altgennemtrængende Vishnu’s storslåede bolig.

8. Sindets renselse. Medmindre et menneske trækker sig tilbage fra livet på tilfredsstillende vis
og på en objektiv måde har udført den pligt, som hans position i livet har fastsat for ham, vil 
hans sind ikke blive renset, og medmindre sindet bliver renset, kan han ikke opnå 
selvrealisation. Det er udelukkende i det rensede sind, at ikke-tilknytningen dukker frem og 
fører én til selvrealisation. Medmindre man giver slip på egoismen, slipper af med griskheden, 
og sindet bliver fri for ønsker (bliver rent), er selvrealisation ikke mulig. Forestillingen om ’at 
jeg er kroppen’, er en stor vildfarelse, og tilknytningen til denne idé er årsagen til trældom. 
Hold derfor op med at have denne idé og denne tilknytning, hvis du ønsker at nå 
selvrealisationen mål.

9. Nødvendigheden af at have en guru. Viden om Selvet er så subtil og mystisk, at ingen ved 
egen individuel bestræbelse nogen sinde kan gøre sig håb om at erhverve den. Så det er 
absolut nødvendigt at få hjælp af en anden person, en guru, der selv har opnået 
selvrealisation. Hvad andre ikke kan give én trods store bestræbelser og lidelser, kan man let 
få med hjælp fra en sådan guru. For han har selv gået vejen og kan let, skridt for skridt, føre 
disciplen op ad det åndelige fremskridts stige.

10. Og sidst er Herrens nåde yderst essentiel. Når Herren er glad og tilfreds med kroppen, 
giver Han ham skelneevne og ikke-tilknytning og leder ham sikkert over den verdslige 
eksistens hav. ”Selvet kan ikke erkendes gennem studier af Veda’erne, eller ved hjælp af 
intellektet, eller gennem lærdom. Han, som Selvet vælger, erkender det. Over for ham 
åbenbarer Selvet sin natur”, siges det i Katha Upanishad.

16 og 17.8 Efter afhandlingen var forbi, vendte Baba Sig mod gentleman’en og sagde: ”Godt 
hr! Gud er i din lomme i skikkelse af 50 gange 5 rupees, vær venlig og tag dem frem. 
Gentleman’en tog bundtet med de gangbare pengesedler op af lommen, og til sin store 
overraskelse opdagede han, da han talte dem, at der var 25 sedler, der hver havde en værdi 
af 10 rupees. Da han således var vidne til Baba’s alvidenhed, blev han bevæget og faldt for 
Baba’s fødder og bad om Hans velsignelse. Nu sagde Baba følgende til ham: ”Pak dit bundt af 
Brahman (Gud) sammen, nemlig pengesedlerne. Medmindre du fuldstændig slipper af med din
griskhed og grådighed, vil du ikke få den virkelige Brahman at se. Hvordan kan han, hvis sind 
er opslugt af rigdom, afkom og besiddelser, forvente at komme til at kende Brahmen uden at 
fjerne sin tilknytning til alt dette? Tilknytningens illusion eller kærligheden til penge er en dyb 
malmstrøm af smerte, fuld af krokodiller i skikkelse af indbildskhed og jalousi. Alene han der 
er uden ønsker, kan krydse denne malmstrøm. Grådighed og Brahman er adskilt i lige så høj 
grad som polerne er det; de er for evigt stillet op mod hinanden. Hvor der er grådighed, er der
ikke plads til at tænke eller meditere på Brahman. Så hvordan kan et grådigt menneske opnå 
ikke at være følelsesmæssigt involveret samt befrielse? Et grådigt menneske kender ikke til 
fred, tilfredshed, ro og besindighed. Hvis der er blot en lille antydning af grådighed i sindet, vil 
alle de åndelige øvelser være til ingen nytte. Selv en belæst mands viden, en mand der ikke er
fri for ønsket om frugterne eller belønningerne for sine handlinger, er nytteløs og kan ikke 
hjælpe ham med at opnå selvrealisation. En gurus lære og undervisning er til ingen nytte for 
et menneske, der er fuld af egoisme, og som altid tænker på sanseobjekter. Renselse af sindet
er absolut nødvendigt. Uden dette er alle dine åndelige bestræbelser intet værd, men er blot 
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formålsløs udstilling og pomp og pragt. Derfor er det bedre for et menneske, at han tager det, 
han kan fordøje og tilegne sig. Mit skatkammer er fyldt, og Jeg kan give enhver, hvad han 
ønsker. Men Jeg må undersøge, om han er kvalificeret til at modtage Min gave. Hvis du 
omhyggeligt lytter til Mig, vil du helt sikkert drage fordel af det. Når Jeg sidder i denne moske, 
siger Jeg aldrig en usandhed.”

16 og 17.9. Når en gæst bliver inviteret til et hjem, vil alle husstandens medlemmer og andre 
venner og slægtninge, der måtte være til stede, blive beværtet sammen med gæsten. Så alle 
der var til stede i moskeen på dette tidspunkt, kunne tage del i den åndelige fest, som Baba 
holdt for den rige gentleman. Efter at have fået Baba’s velsignelser forlod alle, inklusiv denne 
gentleman, stedet fuldkommen lykkelige og tilfredse. 

16 og 17.10. Der findes mange helgener, der forlader deres hjem, og som slår sig ned i skove,
grotter eller eneboerhytter, hvor de lever i ensomhed for at opnå befrielse eller frelse for dem 
selv. De tager sig ikke af eller drager omsorg for andre mennesker og er altid optaget af sig 
selv. Sai Baba var ikke den type. Han havde ikke noget hjem, ingen hustru, ingen børn eller 
nogen slægtninge det være sig nær eller fjern. Alligevel levede Han i verden (samfundet). Han 
tiggede Sin mad fra fire eller fem huse, levede altid ved foden af neem-træet, beskæftigede 
Sig med forskellige verdslige anliggender og lærte alle fok, hvordan de skulle handle og opføre 
sig, når de nu levede i denne verden. Sjældne er de sadhu’er og helgener, der, efter at have 
opnået selvrealisation, stræber efter folkets velfærd. (En sadhu er en retskaffen sjæl, der har 
forsaget det meste her i verden; en sadhu er blomsten blandt de dydige og gudfrygtige 
åndelige aspiranter). Sai Baba var den fremmeste af disse, og derfor siger Hemadpant: 
”Velsignet er landet, velsignet er familien og velsignet er de ærbare forældre, hvor denne 
ekstraordinære, ophøjede, kostbare og rene juvel (Sai Baba) blev født.” 

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 18 og 19

Hvorledes Hemadpant blev accepteret og velsignet. – Hr. Sathe og fru 
Deshmukh’s historier. – Der opmuntres til at have gode tanker, der 
føres ud i handling. – Variation i den guddommelige og åndelige 
vejledning. – Undervisning der vedrører bagvaskelse og betaling for 
arbejde.

Kapitel 18 og 19.1. I det forrige kapitel beskrev Hemadpant, hvorledes en rig gentleman, der 
tragtede efter at få en hurtig viden om Den Almægtige, blev behandlet af Baba, og i disse to 
kapitler beskriver han nu, hvordan Hemadpant selv blev accepteret og velsignet af Baba, og 
hvordan Baba opmuntrede til gode tanker og inspirerede til at få dem. Endelig skriver han om 
Hans lære med hensyn til det at forbedre sig, om bagvaskelse og om betaling for arbejde.

18 og 19.2. Det er et velkendt faktum, at Sadguruen først ser på sine disciples kvalifikationer, 
og dernæst giver dem passende anvisninger. Det gør han uden på mindste måde at forurolige 
deres sind, og han fører dem på denne måde frem mod selvrealisationens mål. I denne 
henseende er der nogle, der siger, at det Sadguruen lærer en eller instruerer en i, ikke bør 
afsløres for andre. De tror, at deres personlige anvisninger bliver nyttesløse, hvis de bliver 
offentliggjort. Dette synspunkt er ikke korrekt. Sadguruen er som en monsun-sky. 
Overstrømmende øser han, spreder han, vidt og bredt sin nektar-lignende lære ud over alle. Vi
bør nyde den og optage den i os af et godt hjerte og så tjene andre ved at videregive den 
uden at nære nogen betænkeligheder. Denne regel bør gælde, ikke blot for det han lærer os i 
vores vågne tilstand, men også for de syn og åbenbaringer, han giver os i vore drømme. Lad 
mig citere et tilfælde, som vismanden Budhakaushik publicerede i sin berømte Ram-raksha 
Stotra, og som han havde set i en drøm. (Ram-raksha Stotra er en samling rimende 
verselinjer, hvori der anråbes om Herren Rama’s beskyttelse).

18 og 19.3. På samme måde som en kærlig moder tvinger bitter, men gavnlig medicin ned i 
halsen på sine børn, så de kan blive raske, gav Sai Baba åndelige anvisninger til Sine 
hengivne. Hans metode var ikke tilsløret eller hemmelig, men ganske åben. De hengivne, der 
fulgte Hans anvisninger, nåede deres mål. Sadguruer, som Sai Baba, skærper vores intellekt 
og viser os Selvets guddommelige skønhed og opfylder vores hengivenheds spæde og sarte 
længsler. Når dette sker, forsvinder vores ønsker efter sanseobjekter, skelneevnens og ikke-
tilknytningens to frugter kommer os i hænde, og viden skyder frem selv i søvne. Alt dette får 
vi, når vi kommer i kontakt med helgener (Sadguruer), tjener dem og sikrer os deres 
kærlighed. Herren, der opfylder Sine hengivnes ønsker, kommer os til hjælp, fjerner vores 
problemer og lidelser og gør os lykkelige. Dette fremskridt, denne udvikling, skyldes 
udelukkende Sadguruens hjælp; den Sadguru der anses for at være Herren Selv. Derfor bør vi 
altid opsøge Sadguruen, lytte til hans historier, falde for hans fødder og tjene ham. Nu 
kommer vi til vores hovedhistorie.

18 og 19.4. Der var en gentleman ved navn Sathe, der havde opnået en vis offentlig omtale 
for mange år siden under Grawford regimet, der senere blev undertrykt af lord Reay, Mumbai’s
guvernør. Han led alvorlige tab i sine forretninger, og andre ugunstige omstændigheder gav 
ham mange problemer og gjorde ham bedrøvet og nedtrykt. Da han således var så urolig, 
overvejede han at forlade hjemmet og tage til et fjernt sted. Almindeligvis tænker folk ikke på 
Gud, men når vanskeligheder og ulykker overmander dem, vender de sig mod Ham og beder 
om hjælp. Hvis et menneskes fejl og mangler er et overstået kapitel, arrangerer Gud, at han 
møder en helgen, der giver ham behørige anvisninger, der har relation til hans velfærd. Hr. 
Sathe havde en tilsvarende oplevelse. Hans venner rådede ham til at tage til Shirdi, hvor så 
mange mennesker flokkedes for at få Sai Baba’s darshan, få fred i sindet og få opfyldt deres 
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ønsker. Han syntes om ideen og tog straks til Shirdi. Det var i 1917. Da han så Baba’s 
skikkelse, der var som Den Evige Brahman, selvlysende, uforlignelig og ren, forlod uroen hans 
sind, og han blev rolig og fattet. Han tænkte, at det var akkumuleringen af fortjenstfulde 
handlinger i hans tidligere liv, der havde bragt ham til Baba’s hellige fødder. Han var en mand 
med en stærk vilje. Han begyndte straks at studere Guru Charitra. (Guru Charitra er Shri 
Narasimha Saraswati’s livshistorie skrevet i det 15. og 16 århundrede af Shri Saraswati 
Gangadhar). Da han var færdig med at læse den på de foreskrevne syv dage, gav Baba ham 
en åbenbaring denne nat. Det skete som følger: Baba, med Guru Charitra’en i Sin hånd, var i 
færd med at forklare om dens indhold til Sathe, der sad foran Ham og lyttede opmærksomt. 
Da han vågnede, huskede han drømmen og følte sig meget lykkelig. Han tænkte, at det var 
yderst venligt af Baba, der vækker sjæle på denne måde, sjæle der sover i uvidenhed, og får 
dem til at smage Guru Charitra’s sødme. Den næste dag informerede han Kakasaheb Dixit om 
drømmen og bad ham om at spørge Baba til råds om dens mening eller betydning. Han ville 
også godt vide, om en uges læsning var tilstrækkelig, eller om han skulle begynde at læse den
igen. Da Kakasaheb Dixit fik en passende lejlighed til det, spurgte han Baba: ”Deva (Gud)! 
Hvad vil Du fortælle hr. Sathe med denne drøm? Bør han standse eller fortsætte sin læsning i 
endnu en uge? Han er en jævn og ligefrem hengiven, hans ønske bør opfyldes.” Baba svarede:
”Han bør foretage endnu en gennemlæsning af bogen på syv dage. Hvis bogen bliver studeret 
omhyggeligt, vil den hengivne blive ren og drage fordel af det. Herren vil blive fornøjet og vil 
befri ham fra den verdslige eksistens trældom.”

18 og 19.5. Hemadpant var til stede, da disse ord blev fremsagt. Han var i færd med at vaske 
Baba’s fødder med sæbe. Da han hørte Baba’s ord, tænkte han: Hvad! Hr. Sathe læste blot i 
en uge, og han blev belønnet, mens jeg har læst den i 40 år uden noget resultat! Hans syv 
dages ophold her bliver udbytterigt, mens mit syv års ophold (fra 1910 – 1917) ikke betyder 
noget. På samme måde som chatak-fuglen venter jeg altid på, at Den Barmhjertige Sky 
(Baba) skal øse Sin nektar ud over mig og velsigne mig med Sine råd og anvisninger.” Så 
snart disse tanker dukkede op i hans sind, vidste Baba det. Det var de hengivnes oplevelse, at 
Baba kendte alle deres tanker, og at Han undertrykte de dårlige tanker og opmuntrede de 
gode. Idet Han læste Hemadpant’s tanker, bad Baba ham om at rejse sig, gå hen til Shama 
(Madhavrao Deshpande) og få 5 rupees af ham som dakshana. Han skulle også sætte sig et 
stykke tid og småsnakke lidt med ham og så vende tilbage. Medfølelsen brød frem i Baba’s 
sind, og derfor udstedte Han denne ordre. Og hvem kunne undlade at adlyde Baba’s ordre?

18 og 19.6. Hemadpant forlod straks moskeen og kom hen til Shama’s hus. Denne havde 
netop badet og var iført en dhotar. Han kom ud og spurgte Hemadpant: ”Hvordan kan det 
være, at du er her nu? Det ser ud, som om du kommer fra moskeen. Hvorfor ser du så rastløs 
og modløs ud? Hvorfor er du alene? Vær god og sæt dig og hvil dig lidt. Jeg vil gennemføre 
min tilbedelse og vende tilbage til dig. I mellemtiden må du endelig tage nogle betal-nødder og
blade. Lad os få en hyggelig sludder.” Efter at have sagt dette, gik han indenfor, og 
Hemadpant sad alene på verandaen. I vinduet så han en velkendt marathi-bog med titlen 
’Nath Bhagwat’. Bogen er helgenens Eknath’s kommentarer til det elvte kapitel at det større 
sanskrit-værk, Bhagwat’en. Efter Sai Baba’s forslag eller anbefaling læser de herrer Bapusaheb
Jog og Kakasaheb Dixit dagligt i Bhagavad Gita med dens marathi-kommentarer ved navn 
Bhavartha Deepika (en dialog mellem Krishna og Hans ven og hengivne Arjuna) og Nath 
Bhagwat (en dialog mellem Krishna og hans tjener og hengivne Uddhava) tillige med Eknath’s 
andet store værk, nemlig Bhavartha Ramayan. Når hengivne kom til Baba og stillede Ham 
bestemte spørgsmål, svarede Han dem nogle gange kun delvist og bad dem gå hen og lytte til 
oplæsninger af de førnævnte værker, der er Bhagwat Dharma’s hovedafhandlinger. Når de 
hengivne gik hen og lyttede, fik de udførlige og tilfredsstillende svar på deres spørgsmål. 
Hemadpant plejede også dagligt at læse nogle sider i Nath Bhagwat.

18 og 19.7. Denne dag havde han ikke læst det sædvanlige antal sider, men havde efterladt 
dem ulæst for at kunne ledsage nogle hengivne, der var på vej hen i moskeen. Da han tog 
bogen fra Shama’s vindue og åbnede den et tilfældigt sted, fandt han til sin overraskelse, at 
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den blev slået op netop på den side, han var nået til. Han tænkte, at Baba havde været så 
venlig at sende ham hen til Shama’s hus, så han kunne fuldføre sin daglige læsning. Så han 
læste de ulæste sider færdig. Så snart han var færdig, kom Shama efter at have afsluttet sin 
tilbedelse, og den følgende samtale fandt sted mellem dem:   

18 og 19.8. Hemadpant: ”Jeg er kommet med en besked fra Baba. Han har bedt mig vende 
tilbage med 15 rupees som dakshina fra dig. Han bad mig også om at være sammen med dig 
en stund og sludre lidt, før jeg vender tilbage til moskeen sammen med dig.”

Shama (overrasket): ”Jeg har ingen penge at give. Tag mine 15 knæfald i stedet for som 
dakshina til Baba.”

Hemadpant: ”Fint! Dine knæfald er accepteret. Lad os nu sludre lidt. Fortæl mig nogle 
historier; fortæl mig om nogle af Baba’s guddommelige lege, der vil tilintetgøre mine synder.”

Shama: ”Så bliv siddende her et stykke tid. Vidunderlige er denne Guds (Baba’s) lege. Du ved 
det allerede. Jeg er en landsby-bonde, mens du er en oplyst byboer. Hvordan skulle jeg kunne 
beskrive dem for dig? Tag disse blade, betel-nødder og denne chuna (hvid pasta, som man 
smører på betel-bladene, før man tygger dem) og få dig en paan-bida (at tygge betel-blade 
med chuna), mens jeg går ind og får noget tøj på.”

18 og 19.9. I løbet af få minutter kom Shama ud og talte med Hemadpant. Han sagde: ”Denne
Guds (Baba’s) guddommelige lege er uransagelige. Der er ingen ende på Hans guddommelige 
lege. Hvem kan se dem? Han leger eller optræder med Sine guddommelige lege, alligevel er 
Han hinsides (upåvirket af) dem. Men hvad ved vi bønder? Hvorfor fortæller Baba ikke Selv 
historier? Hvorfor sender han lærde mænd som dig til tåber som mig? Hans veje er 
ubegribelige. Jeg kan blot sige, at de ikke er menneskelige.” Efter denne indledning tilføjede 
Shama: ”Nu kommer jeg i tanke om en historie, som jeg vil fortælle dig. Jeg kender den 
personligt. Ligesom en hengiven kan være resolut og beslutsom, kan Baba’s reaktion også 
være det. Nogle gange udsætter Baba de hengivne for alvorlige og svære prøver, og herefter 
giver han dem guddommelig og åndelig vejledning.”

18 og 19.10. Så snart Hemadpant hørte ordene ’guddommelig og åndelig vejledning’, fór der 
et lysglimt igennem hans hoved. Han kom straks til at huske på historien om, at Sathe jo 
læser Guru Charitra, og han tænkte, at Baba muligvis havde sendt ham til Shama for at give 
ham fred til sit rastløse sind. Imidlertid holdt han denne følelse i ave og begyndte at lytte til 
Shama’s historier. De viste alle, hvor venlig og kærlig Baba var over for Sine hengivne. 
Hemadpant begyndte at føle glæde over at høre alt dette. Nu begyndte Shama at fortælle den 
følgende historie:

18 og 19.11. Der var en gammel kvinde ved navn Radhabai. Hun var moder til en Khashaba 
Deshmukh. Da hun hørte om Baba’s berømmelse, kom hun til Shirdi sammen med folk fra 
landsbyen Sangamner. Hun fik Baba’s darshan og var yderst tilfreds. Hun elskede Baba højt, 
og i sit sind bestemte hun sig for, at hun ville acceptere Baba som sin guru og modtage 
guddommelig og åndelig vejledning af Ham. Hun beslutte sig også for, at hun ville faste indtil 
døden, så længe Baba ikke accepterede hende og gav hende guddommelig og åndelig 
vejledning eller et mantra. Hun blev på sit lejede værelse og ophørte med at spise og drikke i 
tre dage. Jeg blev skræmt over at høre om den gamle kvindes prøvelser, og jeg gik i forbøn 
for hende over for Baba. Jeg sagde: ”Deva! Hvad er det, Du har startet? Du trækker så mange
mennesker hertil. Du kender denne gamle kvinde. Hun er meget stædig og stoler på Dig. Hun 
har besluttet sig for at faste indtil døden, hvis Du ikke accepterer og råder hende. Hvis det 
værste skulle ske, vil folk bebrejde Dig og sige, at Baba ikke rådede hende, og som en 
konsekvens af dette mødte hun sin død. Vil Du ikke nok have medlidenhed med hende og 
velsigne og rådgive hende?” Da Baba hørte om hendes beslutsomhed, sendte Han bud efter 
hende og fik hende til at ændre holdning ved at sige følgende til hende: 
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18 og 19.12. ”Åh moder! Hvorfor har du udsat dig selv for unødvendige pinsler? Du er Min 
moder, og Jeg er dit barn. Forbarm dig over Mig og hør, hvad Jeg har at sige. Jeg fortæller dig 
Min Egen historie. Hvis du lytter omhyggeligt til den, vil det gøre dig godt. Jeg havde en guru. 
Han var en stor helgen og yderst barmhjertig. Jeg tjente ham længe, meget længe, og 
alligevel ville han ikke hviske noget mantra i Mit øre. Jeg havde et intenst ønske om aldrig at 
forlade ham, men at blive hos ham og tjene ham og for enhver pris modtage nogle råd og 
anvisninger fra ham. Men han havde sin egen måde at gøre tingene på. Først fik han mit 
hoved barberet skaldet og bad Mig om to paisa’ere som dakshina. Jeg gav ham dem med det 
samme. Du kan måske sige, at eftersom Min guru var fuld oplyst, hvorfor bad han så om 
penge, og hvordan kunne han kaldes for en person, der var fri for ønsker? Svaret på dette 
spørgsmål er, at han aldrig bekymrede sig om penge. Hvad havde han med dem at gøre? Hans
to paisa’ere var: 1. Fast tro. 2. Tålmodighed eller vedholdenhed. Jeg gav disse to paisa’ere, og
han var glad og tilfreds.”

18 og 19.13. ”Jeg søgte tilflugt hos Min guru i 12 år. Han opdrog Mig. Der var aldrig mangel på
mad og tøj. Han var fuld af kærlighed, eller man kan sige, at han var den inkarnerede 
kærlighed. Hvordan kan Jeg beskrive det? Han elskede Mig mest. Det er sjældent at finde en 
guru som ham. Når Jeg så på ham, så han ud, som var han i dyb meditation, og så blev vi 
begge opfyldt af lyksalighed. Nat og dag stirrede Jeg ufravendt på ham, og jeg tænkte hverken
på sult eller tørst. Uden ham følte jeg mig urolig. Jeg havde intet andet at meditere på, og 
heller ingen anden end Min guru at gå til. Han var Mit eneste tilflugtssted. Mit sind var altid 
fæstnet på ham. Denne faste tro er dakshina’ens ene paisa. Tålmodighed eller vedholdenhed 
er den anden paisa. Jeg ventede tålmodigt og tjente Min guru. Denne tålmodighed vil færge 
dig tværs over denne verdslige eksistens hav. Tålmodighed fjerner alle synder og lidelser, gør 
at du bliver fri for at blive ramt af ulykker på forskellige måder, bevirker at du kan skille dig af 
med enhver følelse af frygt og giver dig i sidste ende succes. Tålmodighed er de gode dyders 
kilde; gode tankers moder. Tro og tålmodighed er som tvillingesøstre, der elsker hinanden 
meget højt.”

18 og 19.14. ”Min guru forventede aldrig noget andet af Mig. Han forsømte eller tilsidesatte 
Mig aldrig, men beskyttede Mig altid. Jeg boede og levede sammen med ham, og engang 
imellem var Jeg væk fra ham, men alligevel følte Jeg aldrig fraværet af hans kærlighed. Han 
beskyttede Mig altid med sit blik, præcis som skildpadden nærer sine unger, hvad enten de er 
hende nær eller borte fra hende på den anden side af bredden, med sit kærlige blik. Åh moder!
Min guru lærte Mig aldrig noget mantra, så hvordan skal Jeg kunne hviske et mantra i dine 
ører? Husk blot på, at guruens skildpadde-agtige kærlige blik skænker os lyksalighed. Forsøg 
ikke på at få et mantra eller guddommelig og åndelig vejledning fra nogen. Gør Mig til dine 
tanker og handlingers eneste mål, og der er ingen tvivl om, at du vil nå livets åndelige mål. Se
helhjertet på Mig, og Jeg vil til gengæld se på dig. Når Jeg sidder her i moskeen, siger Jeg 
sandheden og intet andet end sandheden. Ingen åndelige øvelser eller færdigheder i relation til
de seks hellige skrifter er nødvendige. Du skal have tro på og tillid til din guru. Tro på at 
guruen er den eneste, der handler; den eneste skuespiller i dramaet. Velsignet er den, der 
kender sin gurus storhed og opfatter ham som Brahma , Hari (Herren Vishnu) og Hara (Herren
Siva) – Den Hellige Inkarnerede Treenighed.” (Skaberen, Opretholderen og Nedbryderen).

18 og 19.15. Instrueret og rådet på denne måde blev den gamle kvinde overbevist, og hun 
bøjede sig for Baba og opgav sin faste.

18 og 19.16. Da han hørte denne historie på omhyggelig og opmærksom vis og forstod dens 
betydning og aktualitet, blev Hemadpant behageligt overrasket. Da han hørte om Baba’s 
vidunderlige guddommelige leg, blev han dybt rørt, og han blev opfyldt af glæde. Hans hals 
snørede sig sammen, og han var ikke i stand til at fremsige så meget som ét ord. Da Shama 
så ham i denne tilstand, spurgte han ham: ”Hvad er der i vejen med dig, hvorfor er du så 
stille? Hvordan skal jeg beskrive Sai Baba’s utallige guddommelige lege?”
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18 og 19.17. Netop på det tidspunkt begyndte klokken i moskeen at ringe, idet den 
proklamerede, at middagstilbedelsen og arathi-ceremonien var begyndt. Derfor skyndte 
Shama og Hemadpant sig hen i moskeen. Bapusaheb Jog havde netop påbegyndt tilbedelsen. 
Der var kvinder oppe i moskeen, og mændene stod nedenfor på den åbne gårdsplads. Alle 
sang de arathi i kor til akkompagnement af trommer. Shama gik op, og han tog Hemadpant 
med sig. Shama satte sig til højre og Hemadpant foran Baba. Da Han så dem, bad Baba 
Hemadpant om at give Ham den dakshina, han havde fået af Shama. Han svarede, at Shama 
gav knæfald i stedet for rupees, og at han var der i egen person. Baba sagde: ”Fint! Fortæl 
Mig nu om I fik jer en sludder, og hvis I gjorde, så fortæl Mig hvad I talte om.” Uden at tage 
sig af lyden fra klokken, trommen og korsangen var Hemadpant ivrig efter at fortælle Baba, 
hvad de havde talt om og begyndte at fortælle. Baba var også ivrig efter at høre om det, så 
Han forlod Sin pølle og lænede Sig frem. Hemadpant sagde, at alt det de havde talt om, havde
været dejligt; specielt historien om den gamle kvinde havde været vidunderlig. Han fortalte 
endvidere, at da han hørte den, kom han til at tænke på, at Hans guddommelige lege er 
uforklarlige, og at de var maskeret i denne historie. Han havde virkelig velsignet ham. Nu 
sagde Baba: ”Hvor er historien vidunderlig. Hvordan blev du velsignet? Du skal fortælle Mig 
alle detaljer, så fortæl Mig om det.” Så nu genfortalte Hemadpant udførligt den historie, han 
havde hørt for lidt siden, og som havde gjort et varigt indtryk på ham. Da Han hørte dette, 
blev Baba meget glad og spurgte ham: ”Rørte historien dig, og fik du fat i dens betydning?” 
Han svarede: ”Ja, Baba! Rastløsheden i mit sind er forsvundet, og jeg fik fred og ro og lærte 
den sande vej at kende.”

18 og 19.18. Nu talte Baba som følger: ”Min metode er ganske unik. Husk denne historie, det 
vil blive meget gavnligt for dig. For at opnå viden om Selvet, er meditation nødvendig. Hvis du 
praktiserer den konstant, vil de subtile tanker blive pacificeret. Når du er fri for ønsker, bør du 
meditere på Gud, der er i alle skabninger, og når sindet er koncentreret, vil målet blive nået. 

Mediter altid på Min formløse natur, der er den 
inkarnerede Væren Bevidsthed Lyksalighed. Hvis du ikke 
kan gøre det, så mediter på Min form fra top til tå, som 
du ser den her dag og nat. Efterhånden som du gør dette
oftere og oftere, vil dine subtile tanker blive étpunktet, 
og forskellen mellem den der mediterer, selve 
meditationen og det der mediteres på, vil forsvinde, og 
den der mediterer, vil blive ét med bevidstheden og vil 
forene sig i Brahman. Skildpadde-hunnen er på én side af
flodens bred, og hendes unger er på den anden side. Hun
giver hverken mælk eller varme til dem. Det er slet og 
ret hendes kærlige blik, der giver dem næring. Ungerne 
foretager sig intet andet end at tænke på (meditere på) 
deres moder. For ungerne er skildpaddens blik deres 
eneste kilde til næring og lyksalighed. Tilsvarende er 
forholdet mellem guruen og disciplene.”

18 og 19.19. Da Baba havde fremsagt disse ord, var 
koret, der sang arathi, færdig med dets sang, og i 
forening råbte alle højlydt: ”Længe leve vores Sadguru 
Sai Maharaj, der er ren Væren Bevidsthed Lyksalighed.” 

Baba sidder og støtter Sig op af Sin
pølle

Kære læsere! Lad os forestille os, at vi på dette tidspunkt står midt iblandt skaren i moskeen, 
og lad os slutte os til dem i denne ”leve Herren; lovpris Herren.”
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18 og 19.20. Efter arathi-ceremonien var forbi, blev der uddelt prasad. Som sædvanlig trådte 
Bapusaheb Jog frem, og efter at have hilst på Baba, lagde han en håndfuld sukker-kandis i 
Hans håndflade. Baba trykkede alt dette ned i Hemadpant’s hænder og sagde følgende til 
ham: ”Hvis du lægger dig denne historie på sinde og altid husker den, så vil din tilstand blive 
sød som denne kandis, alle dine ønsker vil blive opfyldt, og du vil blive lykkelig.” Hemadpant 
bøjede sig dybt for Baba og bad indtrængende: ”Støt mig på denne måde, velsign og beskyt 
mig altid!” Baba svarede: ”Hør denne historie, mediter på den og tilegn dig dens ånd. Så vil du
altid huske og meditere på Herren, der vil åbenbare Sig for dig.”

18 og 19.21. Kære læsere! Hemadpant fik prasad i form af sukker-kandis, og nu får vi ’kandis-
prasad’ eller nektar i form af denne historie. Lad os drikke den af et godt hjerte; lad os 
meditere på den og lad os tilegne os den og ved Baba’s nåde blive stærke og lykkelige. Amen!

18 og 19.22. Mod slutningen af det 19. kapitel behandlede Hemadpant nogle andre emner, 
som nævnes i det efterfølgende.

18. og 19.23. De følgende ord, der er blevet fremsagt af Baba, drejer sig om folks generelle 
velfærd, og de er uvurderlige. Hvis du husker på dem og handler ud fra dem, vil de altid være 
gode for dig. ”Medmindre der er et vist forhold eller en vis forbindelse, så er der ingen, der 
udvikler sig. Hvis noget menneske eller noget dyr kommer til dig, så lad være med uhøfligt at 
jage dem væk, men modtag dem venligt og behandl dem med behørig respekt. Sri Hari (Gud) 
vil helt sikkert blive glad, hvis du giver vand til den tørstige, brød til den sultne, tøj til den 
nøgne og din veranda til fremmede, så de kan hvile. Hvis nogen ønsker penge af dig, og du 
ikke er tilbøjelig til at give, så lad være med at give, men lad være med at bjæffe af ham som 
en hund. Lad hvem som helst sige hundredvis af ting mod dig, men tag det ikke ilde op ved at 
komme med et forbitret svar. Hvis du tolererer den slags ting, vil du helt sikkert blive lykkelig. 
Lad verden gå helt grassat, men sørg for at du forbliver, hvor du er. Idet du står på dit eget 
sted, kan du roligt iagttage det show, der udspiller sig for dine øjne. Riv den mur af forskelle 
ned, der adskiller dig fra Mig, så vil vejen der sikrer at vi skal mødes, være ryddet og ligge 
åben. Følelsen af adskillelse som i betegnelsen ’Jeg og du’ er barrieren, der holder disciplen 
væk fra hans mester, og medmindre den bliver brudt ned, er følelsen og tilstanden af harmoni 
og forening ikke mulig. ’Allah Malik’ - Gud er den eneste Ejer; ingen anden er vores beskytter. 
Hans måde at arbejde på er usædvanlig, uvurderlig og uransagelig. Hans vilje vil ske, og Han 
vil vise os vejen og opfylde vores inderligste ønsker. Det er på grund af tidligere forbindelser, 
at vi nu er blevet bragt sammen. Lad os elske og tjene hinanden og være lykkelige. Han der 
når livets højeste mål, er udødelig og lyksalig, alle andre eksisterer blot, det vil sige lever så 
længe, de trækker vejret.”

18 og 19.24. Det er interessant at lægge mærke til, hvordan Baba opmuntrede folk til at have 
gode tanker. Du er nødt til at overgive dig fuldstændig til Ham i kærlighed og hengivenhed, og 
så vil du opleve, hvordan Han hjælper dig hele vejen igennem. Nogle helgener har fortalt 
følgende: ”Når du får en god tanke, straks efter du vågner fra søvnen, og hvis du viderefører 
den i løbet af dagen, vil dit intellekt udvikle sig, og du vil få ro i dit sind.” Hemadpant ønskede 
at afprøve dette. En onsdag aften, før han gik i seng, tænkte han: ”I morgen er det torsdag – 
en lykkebringende dag og stedet, nemlig Shirdi, er så helligt, så lad mig tilbringe hele dagen 
med at huske på og fejre Rama’s navn.” Herefter lagde han sig til at sove. Næste morgen, da 
han stod op, huskede han uden besvær navnet Rama og var yderst glad og tilfreds. Efter at 
have afsluttet sine morgenpligter, tog han nogle blomster og gik hen for at se Baba. Da han 
forlod Dixit-herberget og passerede Buti-herberget (det nuværende Samadhi Mandir – 
gravmæle) hørte han en vidunderlig sang. Sangen blev sunget så dejligt af en vis 
Aurangabadkar i moskeen; han sang den foran Baba. Sangen var ’Guru-kripanjan payo mere 
bhai’ af Eknath, i hvilken han siger: ”Han fik øjenvask i form af sin gurus nåde, hvilket åbnede 
hans øjne og fik ham til at se Rama, inde og ude, i søvne, i drømme og i den vågne tilstand; 
han så Ham alle vegne.” Der findes så mange sange, men hvorfor var det netop denne sang, 
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som var blevet valgt af Aurangabadkar, en hengiven af Baba? Er dette ikke et mærkværdigt 
tilfælde arrangeret af Baba for at forøge Hemadpant’s beslutsomhed med uophørligt at synge 
Rama’s navn gennem hele denne dag?

18 og 19.25. Alle helgener er enige om og understreger, hvor betydningsfuldt det er at 
fremsige Rama’s (Guds) navn i bestræbelserne på at opfylde de hengivnes ambitioner og 
beskytte dem og frelse dem fra alle ulykker.

18 og 19.26. Sai Baba krævede ikke noget specielt sted eller noget specielt tidspunkt, når Han
fremkom med råd og anvisninger. Når som helst en lejlighed krævede det, gav Han dem frit. 
Engang skete der det, at en af Baba’s hengivne rakkede ned på en broder bag hans ryg foran 
andre mennesker. Idet han skubbede sine dyder og fortrin til side, udbredte han sig om sin 
broders fejl, og han talte så sarkastisk, at tilhørerne væmmedes ved det. Almindeligvis oplever
vi, at folk har en tendens til at bagtale andre unødvendigt, og det får tilhørerne til at føle sig 
utilpasse. Helgener ser sladder og bagvaskelse i et andet lys. De siger, at der er forskellige 
måder, man kan rense og fjerne snavs på, nemlig med vand og sæbe osv., men en 
rygtespreder og sladdertaske har fundet sin egen metode. Han fjerner andres snavs (fejl) ved 
at bruge sin tunge, så på en måde viser han den person, som han bagtaler, venlighed, og det 
skal han takkes for! Sai Baba har Sin egen måde at rette og korrigere rygtespredere og 
sladdertasker. På grund af Sin alvidenhed vidste Baba godt, hvad den førnævnte bagtaler 
havde sagt, og da Han mødte ham ved middagstid nær ved Lendi, henledte Han mandens 
opmærksomhed på en gris, der var i færd med at æde noget skidt og møg tæt ved hegnet og 
sagde følgende til ham: ”Se med hvilken nydelse den tyller skidt og møg i sig. Din opførsel er 
det samme. Du går rundt og håner og spotter dine egne brødre med, hvad dit hjerte er fyldt 
af. Efter du har udført mange fortjenstfulde handlinger, er du blevet født som menneske, men 
hvis du handler på denne vis, hvordan kan Shirdi så hjælpe dig på nogen måde?” Det er vel 
unødvendigt at sige, at den hengivne tog lektien til sig og gik derfra.

18 og 19.27. På denne måde fortsatte Baba med at give råd og anvisninger, når som helst det 
var nødvendigt. Hvis alt trænger ind i vores sind, og vi følger det i handling, er det åndelige 
mål (selvrealisation) ikke langt væk. Der findes et ordsprog, der siger: ”Hvis min Hari (Herre) 
findes, vil Han sørge for mig fra min vugge.” Dette ordsprog er kun sandt, når det gælder mad 
og tøj, men hvis de, der tror på det, sidder dovne og uvirksomme og ikke foretager sig noget 
vedrørende åndelige spørgsmål, så vil de blive ødelagt. Man må nødvendigvis selv gøre sit 
yderste for at opnå selvrealisation. Jo mere han bestræber sig, des bedre er det for ham.

18 og 19.28. Baba sagde, at Han var allestedsnærværende, at Han transcenderede land, luft, 
verden, lys og himmel, og at Han ikke kunne lokaliseres. For at fjerne misforståelsen hos dem,
der tænkte, at Baba blot var Sin krop, 3,5 cubits (175 cm) i højden, inkarnerede Han Sig Selv i
denne skikkelse, og hvis en hengiven mediterer på Ham dag og nat med en følelse af 
fuldstændig overgivelse, vil vedkommende opleve en fuldkommen forening med Ham. Det vil 
være som sødme og sukker, bølger og hav, øjet og dets syn. Han, der ønsker at slippe ud af 
cyklussen af fødsler og død, bør leve et retskaffent liv, hvor hans sind er roligt og fattet. Han 
bør ikke tale hårdt til nogen, så han sårer dem. Han bør altid være engageret i gode 
handlinger, gøre sin pligt og overgive sig af hele sit hjerte til Ham. Så behøver han ikke være 
bange for noget. Han, der tror fuldt og fast på Ham, lytter til og fortæller om Hans 
guddommelige lege og ikke tænker på noget som helst andet, vil helt sikkert opnå 
selvrealisation. Baba bad mange om at ihukomme Hans navn og overgive sig til Ham, men de 
der ønskede at vide, hvem de var (hvem er jeg?), rådede Han til at studere og kontemplere. 
Nogle rådede Han til at ihukomme Guds navn, andre at lytte til beretninger om Hans 
guddommelige lege. Andre igen rådede Han til at tilbede Sine fødder, andre at læse og studere
Adhyatma Ramayan, Dhyaneshwari og andre hellige tekster. Nogle fik Han til at sætte sig tæt 
ved Sine fødder, andre sendte Han til Khandoba’s tempel, andre rådede han til at gentage 
Herren Vishnu’s tusind navne, og nogle rådede Han til at studere Chandogya Upanishad og 
Gita’en. Der var hverken nogen grænse for eller nogen restriktion i relation til Hans råd og 
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anvisninger. En person var forfalden til at drikke spiritus, og Han dukkede op i mandens drøm, 
satte Sig på hans bryst, pressede på det og forlod ham, efter han havde afgivet et løfte om 
ikke at røre spiritus mere. Over for andre forklarede Han nogle mantraer så som ’Gurur 
Brahma’ i drømme. Til en hengiven, der praktiserede Hatha Yoga, sendte Han besked om, at 
han burde holde op med at dyrke Hatha Yoga og i stedet sætte sig stille ned og vente! Det er 
umuligt at beskrive alle Hans måder og metoder. I almindelige verdslige anliggender og i Sin 
adfærd satte Han, ved Sine handlinger, mange eksempler; et af disse nævnes i det 
efterfølgende:

18 og 19.29. En dag, ved middagstid, kom Baba hen i nærheden af Radhakrishnamai’s hus og 
sagde: ”Bring Mig en stige!” Nogle mænd kom med en stige og satte den op ad muren til et 
hus som anvist af Baba. Han klatrede op på taget af Vaman Gondkar’s hus, sprang over på 
taget på Radhakrishnamai’s hus og kom ned fra det andet hjørne. Hvilket formål Baba havde 
med dette kunne ingen vide. På det tidspunkt rystede Radhakrishnamai på grund af et 
malaria-anfald. Måske var det for at jage feberen bort, at Han var klatret op på taget. Straks 
efter Han var kommet ned, betalte Baba 2 rupees til de personer, der var kommet med stigen.
En eller anden spurgte Baba, hvorfor Han betalte så meget for det. Han svarede, at ingen bør 
tage andres arbejde for givet. Arbejderen bør have udbetalt sin løn med det samme og 
rundhåndet. Hvis det princip, som Baba her slog til lyd for, bliver fulgt, det vil sige, at 
vederlaget for udført arbejde bliver betalt med det samme og på tilfredsstillende vis, så vil 
arbejdet blive udført bedre, og både arbejdere og arbejdsgivere vil profitere af det.

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 20

Das Ganu’s problem bliver løst af Kaka’s tjenestepige

20.1. I dette kapitel beskriver Hemadpant, hvordan Das Ganu’s problem blev løst af 
Kakasaheb Dixit’s tjenestepige.

20.2. Gud var oprindelig formløs. Han antog en form for de hengivnes skyld, og Han gjorde det
ved hjælp af Maya (illusion). Han spillede (og spiller) rollen som skuespiller i universets 
storslåede drama. Lad os huske og visualisere Sri Sai. Lad os tage til Shirdi og se grundigt på, 
hvad der sædvanligvis skete efter middags-arathi. Efter arathi-ceremonien var forbi, plejede 
Baba at komme ud fra moskeen. Han stillede Sig så lige udenfor og delte udi (hellig aske) ud 
til de hengivne med et meget venligt, nådigt og kærligt ansigtsudtryk. De hengivne rejste sig 
også op med den samme iver, tog om Hans fødder og nød lyksaligheden ved at modtage udi. 
Baba lagde håndfulde af udi i de hengivnes hænder, og med Sine egne hænder smurte Han udi
i panden på dem. Den kærlighed Han følte for dem i Sit hjerte, var grænseløs. Herefter plejede
Han at tale til de hengivne: ”Åh Bhau! Gå hjem og få din frokost, din mad. Gå til dit logi og 
nyd dit måltid.” På denne måde talte Han til hver eneste hengiven og sendte dem hjem. Selv 
nu kan du glæde dig over dette syn, hvis du forestiller dig det i fantasien. Når du nu således 
har bragt Sai ind i dit sind, så lad os meditere på Ham fra Hans fødder og helt op til Hans 
ansigt. Lad os bøje os dybt for Ham, ydmygt, kærligt og ærbødigt.

20.3. Das Ganu begyndte engang at skrive en marathi-kommentar til Isha Upanishad’en. 
(Marathi er sproget, der tales i den delstat, som Shiri ligger i). Lad os først kort få en idé om, 
hvad denne Upanishad indeholder, før vi går videre. Den kaldes ’Mantropanishad’, da den 
kommer til udtryk i Vedic Sanhita mantraerne. Den udgør det sidste eller det 40. kapitel af 
Vajasaneyi Sanhita (Yajurveda), og derfor kaldes den for Vajasaneyi Sanhitopanishad. Da den 
kommer til udtryk i Vedic Sanhita, bliver den betragtet som værende overordnet alle de øvrige 
Upanishad’er, der er i Brahmanyaks og Aranyakas (forklarende afhandlinger om mantraer og 
ritualer). Men ikke blot dette, de andre Upanishad’er bliver betragtet som kommentarer til de 
sandheder, der kort nævnes i Isha Upaniishad’en. For eksempel betragter Pandit Satawalekar, 
den største af Upanishad’erne, nemlig Brihadaranyaka Upanishad, for at være en løbende 
kommentar til Isha Upanishad.

20.4. Professor R.D. Ranade siger: ”Isha Upanishad’en er en ganske kort Upanishad, og 
alligevel indeholder den mange kendsgerninger, der viser en ekstraordinær skarpsindig indsigt.
Inden for det korte spand af 18 vers giver den en værdifuld og mystisk beskrivelse af Den 
guddommelige Gnist (Atma; det virkelige Selv, ens guddommelighed, Gud, altings substans og
udødelighed. Det der gennemtrænger hele universet), en beskrivelse af den ideelle vismand, 
der står rolig og uanfægtet midt iblandt fristelser og sorger samt et forvarsel om Karma 
Yogaens doktrin, som blev formuleret langt senere. (Karma Yoga beskæftiger sig med 
handlinger, der udføres uselvisk uden ego og uden nogen forventning om belønning). Den 
mest værdifulde idé, der ligger til grund for Upanishad’en, er den logiske syntese mellem viden
og arbejdets to modsætninger, der, i henhold til Upanishad’en, begge vil blive annulleret i en 
højere syntese.” (Side 24 i bogen ’The Constructive Survey og The Upanishadic Philosophy’). 
Et andet sted siger han: “Poesien I Isha Upanishad’en er en sammenblanding af moral, mystik 
og metafysisk viden.” (samme bog side 41).

20.5. Ud fra den korte beskrivelse, der netop er blevet givet af denne Upanishad, kan man 
forstå, hvor vanskeligt det er at oversætte denne Upanishad til et folkeligt sprog og få dens 
præcise betydning frem. Das Ganu oversatte den til versemål på sproget marathi, og han 
gjorde det vers for vers. Men han forstod ikke det væsentligste eller essensen i denne 
Upanishad. Han var ikke selv tilfreds med sit arbejde. Eftersom han var utilfreds, spurgte han 
nogle lærde mænd til råds angående sine tvivl og vanskeligheder, og han diskuterede længe 
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med dem. De løste ikke hans problemer, og de gav ham heller ikke nogen rationel og 
tilfredsstillende forklaring. Så Das Ganu var en smule urolig på grund af det hele.

20.6. Som vi har set, er denne Upanishad indbegrebet af Veda’erne. Den indeholder 
videnskaben om selvrealisation, den er den le eller det våben, der kan rive liv og døds lænker 
fra hinanden og befri os. Derfor tænkte han, at Han, der selv har opnået selvrealisation, er den
eneste, der kan give ham den sande eller korrekte fortolkning af Upanishad’en. Da ingen 
kunne stille Das Ganu tilfreds, besluttede han sig for at spørge Sai Baba til råds om dette. Da 
han fik en mulighed for at tage til Shirdi, så han Baba, faldt for Hans fødder og nævnte sine 
vanskeligheder med Isha Upanishad og bad Ham om at give ham den rigtige løsning. Sai Baba 
velsignede ham og sagde: ”Du behøver ikke være bekymret, der er ingen vanskeligheder, 
hvad det angår. Kaka’s (Kakasaheb Dixit’s) tjenestepige vil fjerne al din tvivl i Ville Parle på din
vej hjem.” Folk der var til stede og hørte dette tænkte, at Baba lavede sjov og sagde: 
”Hvordan kan en uvidende tjenestepige løse vanskeligheder af denne mystiske art”, men Das 
Ganu tænkte anderledes. Han var overbevist om, at det Baba sagde, måtte være sandt, da 
Baba’s ord var Brahman’s (Den Almægtiges) forordning.

20.7. Idet han troede 
fuldt og fast på Baba’s 
ord, forlod han Shirdi og 
kom til Ville Parle (en 
forstad til Mumbai) og 
boede hos Kakasaheb 
Dixit. Den næste dag, da 
Das Ganu nød sin 
morgenlur (nogle siger, 
han var i gang med sin 
tilbedelse), hørte han en 
fattig pige synge en smuk
sang med klar og 
melodiøs stemme. 
Sangens tema var en 
højrød sari, hvor pæn 
den var, hvor fine dens 
broderier var, hvor 
smukke dens borter var 
osv.. Han holdt så meget 
af sangen, at han kom ud
og så, at den blev sunget
af en ung pige, søsteren 

til Namya, der var tjener hos Kakasaheb. Pigen var i gang med at rense forskellige kar og var 
kun iført en pjaltet las. Da han så hendes forarmede tilstand og hendes glade sind, følte Das 
Ganu medlidenhed med hende. Så da Rao Bahadur M.V. Pradhan gav ham et par dhotar’er den
næste dag, bad han ham om også at give den fattige lille pige en sari. Rao Bahadur købte en 
god lille sari og gav hende den. Som det er tilfældet med en sulten person, der bliver tilbudt 
lækre retter, kendte hendes glæde ingen grænser. Den næste dag havde hun den nye sari på, 
og på grund af sin store glæde og munterhed, hvirvlede og dansede hun rundt og legede 
’fugadi’ med de andre piger. (Det er en leg, hvor to personer krydser deres arme og tager 
hinanden i ænderne og drejer rundt og rundt). Den følgende dag beholdt hun sin nye sari i sin 
kasse derhjemme og kom i de gamle og pjaltede laser, men hun så ud til at være lige så glad 
og fornøjet, som hun havde været dagen før. Da Das Ganu så dette, forvandlede hans 
medlidenhed sig til beundring. Han tænkte, at den fattige pige, der var nødt til at have en 
pjaltet las på, selv om hun nu havde en nye sari, som hun holdt i reserve, alligevel stolprede 
rundt og ikke viste det mindste spor af sorg eller nedtrykthed. Således forstod han, at alle 
vores følelser, smerte som glæde, afhænger af sindets indstilling. Da han tænkte dybt over 
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dette tilfælde, forstod han, at et menneske burde nyde, hvad end Gud måtte skænke ham, 
med den faste overbevisning at Han ser alting fra alle sider, og at uanset hvad Gud måtte 
skænke ham, så er det for hans eget bedste. I dette specielle tilfælde var alt og alle Herrens 
ejendomme, og alt og alle var gennemtrængt af Ham – det være sig den fattige piges 
forarmede tilstand, hendes pjaltede laser, den nye sari, giveren, modtageren og hele affæren. 
Her fik Das Ganu en praktisk demonstration af den lektie, der læres i denne Upanishad – den 
lektie der lærer én at være tilfreds med sit eget lod, en tilfredshed der er rodfæstet i en fast 
overbevisning om, at uanset hvad der sker, så er det bestemt af Gud, og at det i sidste ende 
er godt for os.

20.8. Ud fra den overstående hændelse vil læseren kunne se, at Baba’s metoder var unikke og
forskelligartede. Skønt Baba aldrig forlod Shirdi, sendte Han nogle til Machchindragad, nogle til
Kolhapur eller Solapur for at hengive sig til udøvelsen af åndelige øvelser. Over for nogle viste 
Han Sig i Sin sædvanlige skikkelse, for andre dukkede Han op i den vågne tilstand eller i 
drømme, dag og nat, og opfyldte deres ønsker. Det er umuligt at beskrive alle de metoder, 
Baba benyttede Sig af for at give råd og anvisninger til Sine hengivne. I dette specielle tilfælde
sendte Han Das Ganu til Ville Parle, hvor han fik løst sit problem gennem tjenestepigen. Til de 
der siger, at det ikke var nødvendigt at sende Das Ganu bort, og at Baba personligt kunne 
have lært ham det, siger vi, at Baba fulgte den rigtige eller den bedste fremgangsmåde. 
Hvordan skulle Das Ganu ellers have lært den betydningsfulde lektie, at den fattige 
tjenestepige og hendes sari var gennemtrængt af Herren?

20.9. Nu vil vi afslutte dette kapitel med et andet smukt uddrag fra denne Upanishad.
  
20.10 ”Et af de væsentligste indslag i Isha Upanishad er det etiske råd, den tilbyder, og det er 
interessant at bemærke, at Upanishad’ens etik helt bestemt er baseret på den metafysiske 
position, man tillægger den. Selve Upanishad’ens indledende ord fortæller os, at Gud 
gennemtrænger alt. Som en logisk konsekvens af denne metafysiske position bliver det etiske 
råd givet, at mennesket bør nyde, hvad end Gud måtte skænke ham i den faste overbevisning,
at eftersom Han gennemtrænger alt, hvad han modtager fra Gud, må det nødvendigvis være 
godt. Heraf følger naturligt, at Upanishad’erne forbyder os at begære andre menneskers 
besiddelser. Faktisk lærer vi her meget passende en lektie om, at vi skal være tilfredse med 
vores lod i livet ud fra en tro på, at hvad der end sker, så er det guddommeligt bestemt, og 
derfor er det godt for os. Et andet moralsk råd er, at mennesket skal benytte sin levetid til 
altid at udføre handlinger, specielt de handlinger der foreskrives i de hellige tekster, idet man 
overgiver sig til Hans vilje. Ifølge denne Upanishad vil uvirksomhed være ødelæggende for 
sjælen. Det er kun, når et menneske anvender sin levetid på at udføre handlinger på denne 
måde, at han kan gøre sig håb om at nå idealet om at blive fri for al karma. Afslutningsvis 
fortsætter teksten med at fortælle os, at om et menneske, der ser alle væsener i sit eget Selv 
og ser Selvet som eksisterende i alle væsener; et menneske for hvem alle væsener og alt hvad
der eksisterer, er blevet Selvet, kan man spørge: Hvordan kan et sådant menneske lide af 
blind forgabelse? Hvilken grund skulle et sådant menneske have til at sørge? Det at vi er lede 
ved noget, det at vi lider af blind forgabelse eller sorger er i sandhed et resultat af, at vi ikke 
er i stand til at se Den guddommelige Gnist (Atma) i alt og alle. Men et menneske der forstår 
altings enhed, for hvem alting er blevet Selvet, skal egenmægtigt ophøre med at blive påvirket
af menneskehedens almindelige svagheder.” (Side 169 – 179 i bogen ’The Creative Period’ af 
de herrer Belvalkar og Ranade).

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 21

Historier om: 1. V.H. Thakur. 2. Anantrao Patankar. 3. Pandharpur der 
plæderer loven.

21.1. I dette kapitel fortæller Hemadpant historierne om Vinayak Harishandra Thakur, B.A., 
Anantrao Patankar fra Poona samt om en advokat fra Pandharpur. Alle disse historier er meget
interessante, og hvis de bliver læst med stor omhu og bliver forstået korrekt, vil de føre 
læserne videre ud ad den åndelige vej. 

21.2. Det er almindeligt accepteret, at det er vores store held i form af akkumulerede 
fortjenstfulde handlinger i tidligere liv, der gør os i stand til at søge helgeners selskab og drage
fordel heraf. Som en illustration af denne regel fortæller Hemadpant om sit eget tilfælde. I 
mange år var han ’resident magistrate’ (en form for dommer) i Bandra, en forstand til Mumbai.
En berømt muslimsk helgen ved navn Pir Moulana boede der. Mange hinduer, parsere og flere 
andre, der var tilhængere af forskellige religioner, plejede at opsøge ham og få hans darshan. 
Hemadpant’s præst ved navn Yunus pressede ofte på for at få ham til at tage hen og se denne 
helgen, men af en eller anden grund var han aldrig i stand til at møde ham. Efter mange år 
blev det imidlertid hans tur, og han blev kaldt til Shirdi, hvor han permanent kom ind i Sai 
Baba’s fold. Uheldige mennesker får ikke en sådan kontakt med helgener. Det er udelukkende 
de heldige, der får den.

21.3. I umindelige tider har der i denne verden været institutioner opbygget af helgener. 
Forskellige helgener dukker op (lader sig inkarnere) forskellige steder for at udføre de 
missioner, der er blevet dem tildelt, men skønt de virker forskellige steder, er de, som var de 
én. De arbejder samstemmigt under Den Almægtige Herres fælles myndighed, og de er fuldt 
ud klar over, hvad hver eneste af dem foretager sig i Hans sted, og de supplerer Hans arbejde,
hvor det er nødvendigt. Nedenstående følger et eksempel, der illustrerer dette.

21.4. Hr. V.H. Thakur, B.A. var ansat i den offentlige forvaltning, der tager sig af 
administrationen af landområder, og han kom engang til en by ved navn Vadgaen nær 
Belgaom (i den sydlige del af delstaten Mysore) sammen med en gruppe landopmålere. Her så 
han en kanarese helgen (en helgen der taler sproget kanarese), og han bøjede sig dybt for 
ham. Helgenen var i færd med at forklare en tekst fra bogen ’Vichar Sagear’ skrevet af Nischal
Das for tilhørerne. (Bogen er et standard-arbejde om Vedanta). Da Thakur ville tage afsked, 
sagde helgenen følgende til ham: ”Du bør studere denne bog, og hvis du gør det, vil dine 
ønsker blive opfyldt, og når du tager nordpå engang i fremtiden for at udføre dine pligter, vil 
din gode skæbne bevirke, at du møder en stor helgen, og han vil vise dig din fremtidige vej og 
vil give dig fred i sindet og gøre dig lykkelig.”

21.5. Senere blev han overflyttet til Junnar. Han var nødt til at krydse Nhane Ghat for at 
komme dertil. Denne Ghat var meget stejl og vanskelig at passere, og man kunne ikke benytte
noget andet transportmiddel end en okse, når man skulle krydse den. Så han måtte ride på en
okse gennem Ghat’en, hvilket var meget ubekvemt for ham. Senere blev han forfremmet og 
overflyttet til Kalyan, og her blev han gjort bekendt med Nanasaheb Chandorkar. Fra ham 
hørte han meget om Sai Baba, og han ønskede at se Ham. Den næste dag skulle Nanasaheb til
Shirdi, og han bad Thakur om at ledsage ham. Men det kunne han ikke, da han var nødt til at 
være til stede i Thana’s civilret i forbindelse med en civilsag. Så Nanasaheb tog af sted alene. 
Thakur tog til Thana, men der blev sagen udsat. Så han fortrød, at han ikke var taget med 
Nanasaheb. Så han tog selv af sted til Shirdi, og da han nåede dertil, fandt han ud af, at 
Nanasaheb havde forladt stedet dagen før. Nogle af hans andre venner, som han mødte her, 
tog ham med hen til Baba. Han så Baba, faldt for Hans fødder og blev ovenud glad. Hans øjne 
var fulde af tårer, og hans hår strittede lige i vejret. Efter et stykke tid sagde den alvidende 
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Baba til ham: ”Den vej, som du hører om på dette sted, er ikke så let som kanarese helgenens
lære eller endog som okseridtet gennem Nhane Ghat. På denne åndelige vej må du bestræbe 
dig alt det, du evner. Den er meget vanskelig.” Da Thakur hørte disse betydningsfulde ord om 
forhold, som kun han kendte til, blev han overvældet af glæde. Det stod klart for ham, at 
kanarese helgenens ord nu gik i opfyldelse. Idet han pressede håndfladerne mod hinanden og 
placerede sit hoved på Baba’s fødder, bad han om, at han måtte blive accepteret og velsignet. 
Nu sagde Baba: ”Det som helgenen fortalte dig, er sandt, men disse ting skal praktiseres og 
føres ud i livet. Blot at læse om det er ikke tilstrækkeligt. Du skal tænke over det, du læser og 
så praktisere, ellers er det ikke til nogen nytte. Ren og skær boglig viden, uden guruens nåde 
og selvrealisation, nytter ingenting.” Den teoretiske tekst blev læst i bogen ’Vichar Sagar’ af 
Thakur, men den praktiske måde blev vist ham i Shirdi. En anden historie, der fortælles i det 
efterfølgende, vil bringe denne sandhed frem på mere overbevisende vis.

21.6. En gentleman fra Poona ved navn Anantrao Patankar ønskede at se Baba. Han kom til 
Shirdi og fik Baba’s darshan. Hans øjne blev tilfredsstillet, og han var meget glad. Han faldt for
Baba’s fødder, og efter at have udført den behørige tilbedelse sagde han følgende til Baba: 
”Jeg har læst en masse, studeret Veda’erne og Upanishad’erne og hørt alle Purana’erne, men 
alligevel har jeg ikke fred i sindet, så jeg tænker, at al min læsning har været nytteløs. 
(Purana’erne består af 18 åndelige tekster, der udgør en samling af ældgamle legender og 
overleveringer). Jævne, uvidende og gudfrygtige mennesker er bedre end mig. Medmindre 
sindet bliver roligt, er boglig viden ikke til nogen gavn. Jeg har hørt fra mange mennesker, at 
Du let kan skænke fred i sindet til så mange mennesker blot gennem Dit blik og Dine 
virkningsfulde ord. Så jeg er kommet hertil. Vær god at have medlidenhed med mig, og 
velsign mig.” Nu fortalte Baba ham en lignelse, som lyder som følger:

21.7. ”Engang kom en købmand hertil. Lige foran ham smed en hoppe sine efterladenskaber 
(ni klumper ekskrementer). Stærkt opsat på sin åndelige stræben spredte købmanden sin 
dhotar ud og samlede alle de ni klumper i den, og således fik han fred i sindet.”

21.8. Hr. Patankar kunne ikke forstå betydningen af denne historie, så han spurgte Ganesh 
Damodar allias Dada Kelkar: ”Hvad mener Baba med dette?” Han svarede: ”Jeg forstår heller 
ikke alt, hvad Baba siger og mener, men inspireret af Ham siger jeg nu, hvad jeg mener at 

vide. Hoppen er Guds nåde, og de ni klumper 
ekskrementer er de 9 former for hengivenhed, nemlig:
1. At lytte til beretninger om det guddommelige og om
Guds herligheder. 2. At synge om og lovprise Gud og 
al Hans herlighed. 3. At ihukomme Gud. 4. At glæde 
sig over at tilbede Gud ved at koncentrere sig om og 
ære og tilbede Hans fødder og Hans fodaftryk. 5. At 
glæde sig over at tilbede Gud. 6. At glæde sig over at 
man begynder at kunne se Gud i netop den Form, man
som hengiven har allerkærest. 7. At glæde sig over at 
kunne tjene alt og alle uden på nogen måde hverken 
at føle sig overlegen eller underlegen. 8.  At glæde sig 
over at komme Gud nær; den hengivne bliver Guds 
ven og Guds fortrolige. 9. At glæde sig over fuldt og 
helt at kunne overgive sig til Guds vilje. Dette er de 9 
former for hengivenhed. Hvis man trofast praktiserer 
én af disse, vil Herren Hari (Herren Vishnu) blive glad, 
og Han vil materialisere Sig i den hengivnes hjem. Alle 
former for åndelige øvelser som for eksempel 
gentagelse af Guds navn, åndelige asketiske øvelser,

Dada Kelkar
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yoga-øvelser og studier af de hellige skrifter og udlæggelse af dem, er ganske nytteløse, 
medmindre de bliver ledsaget af hengivenhed. Viden om Veda’erne eller det at være berømt 
som en stor dnyani er slet og ret stiv og formel tilbedelse, og det gavner intet. (En dnyani er 
en højt udviklet sjæl. Han har blandt andet ingen ønsker, er ven med alle og skelner ikke 
mellem, hvad der mit og hvad der er dit). Det der er brug for, det der er ønskværdigt, er 
fuldstændig hengivenhed. Opfat dig selv som værende denne købmand, denne søger efter 
sandheden, og vær som ham ivrig efter at samle eller udvikle de ni former for hengivenhed. Så
vil du opnå stabilitet og fred i sindet.”

21.9. Den næste dag, da Patankar gik hen for at hilse på Baba, blev han spurgt, om han 
samlede ’de ni klumper ekskrementer’ op. Han svarede, at når han nu blot var en stakkels fyr, 
så skulle han først blive velsignet af Baba, og derefter ville han blive i stand til at samle dem 
op. Så velsignede og opmuntrede Baba ham, idet Han sagde, at han ville opnå fred og 
velfærd. Da han hørte dette, blev Patankar henrykt og lykkelig.

21.10. Vi vil afslutte dette kapitel med en kort historie, der viser Baba’s alvidenhed, og 
hvorledes Han anvender den til at korrigere folk og lede dem ad den rette vej. Engang kom en 
plæderer (en der fører en sag i retten) fra Pandharpur til Shirdi, gik hen i moskeen, så Sai 
Baba, faldt for Hans fødder og uden at være blevet opfordret til det, ofrede han et beløb som 
dakshina. Herefter satte han sig hen i et hjørne ivrig efter at lytte til den samtale, der var i 
gang. Nu vendte Baba Sig mod ham og sagde: ”Hvor er folk udspekulerede og snedige! De 
falder for fødderne, ofrer dakshina, men fornærmer folk bag deres ryg. Er det ikke 
forbløffende?” Denne kappe (bemærkning) passede plædereren, og han måtte iføre sig den 
(tage den til sig). Ingen forstod bemærkningen. Kun plædereren forstod den, men han forholdt
sig tavs. Da de vendte tilbage til herberget, sagde plædereren følgende til Kakasaheb Dixit: 
”Det Baba sagde, var fuldstændig korrekt. Bemærkningen var møntet på mig, den var et vink 
til mig om, at jeg ikke bør hengive mig til at håne eller skandaliserer andre. Da sub-judge’en 
fra Pandharpur (hr. Noolkar) kom og boede der for at forbedre sit helbred, fandt der samtidig 
en diskussion sted på et værtshus i Pandharpur om denne sag. (En sub-judge er en offentlig 
embedsmand, der har autorisation til at lytte til og afgøre en sag ved retten). Her talte man 
om og diskuterede sandsynligheden for at den sygdom, som sub-judge’en led af, kunne blive 
helbredt uden medicin ved blot at tage hen til Sai Baba. Man diskuterede også, om det var 
passende for en veluddannet mand som sub-judge’en at søge tilflugt til den slags metoder. 
Sub-judge’en blev kritiseret, og det samme var tilfældet med Sai Baba. Jeg havde også taget 
del i denne diskussion, og nu viste Baba mig det upassende ved min opførsel. Dette er ikke en 
irettesættelse af mig, men en gunst der vises mig, en lektie om at jeg ikke bør hengive mig til 
at skandaliserer eller bagtale andre og undlade at blande mig unødvendigt i andres 
anliggender.”

21.11. Shirdi ligger omkring 240 km fra Pandharpur, og alligevel vidste Baba, på grund af Sin 
alvidenhed, hvad der var kommet for dagen på værtshuset. De mellemliggende steder – 
floder, jungler og bjerge – var ingen hindring for Hans altomfattende syn, og Han kunne se 
eller læse alles hjerter, og der var intet, der var hemmeligt eller skjult for Ham. Alt, det være 
sig nært eller fjernt, var åbent og klart for Ham, som så han det ved højlys dag. Lad et 
menneske være nær eller fjern, han kan ikke undslippe Sai Baba’s altgennemtrængende blik. 
Fra denne hændelse lærte plædereren, at han aldrig skal tale dårligt om andre eller kritisere 
andre unødvendigt. Således slap han fuldstændig af med sin dårlige tilbøjelighed, og han blev 
sat på den rette vej.

21.12. Skønt historien angår en plæderer, er den relevant for os alle. Alle bør derfor tage 
denne lektie til sig og få gavn af den.

21.13. Sai Baba’s storhed er uudgrundelig, og det samme er tilfældet med Hans vidunderlige 
guddommelige lege. Sådan er Hans liv også, for Han er den inkarnerede Almægtige Gud.
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Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 22

Frelst fra slangebid: 1. Balasaheb Mirikar. 2. Bapusaheb Buti. 3. Amir 
Shakkar. 4. Hemadpant. – Baba’s holdning med hensyn til det at dræbe
slanger. 

22.1. Hvordan skal man meditere på Baba? Ingen har været i stand til at begribe Den 
Almægtiges natur eller form. Selv Veda’erne og den tusindtungede Shesha har ikke været i 
stand til at beskrive dette fuldt ud. (Ifølge hinduismen hviler Jorden på slangen Shesha’s 
hoveder; slangen har tusind hoveder). De hengivne kan heller ikke vide, de kan blot se på 
Herrens form, for de ved, at Hans fødder er deres eneste tilflugtssted. De kender ingen anden 
måde, hvorpå de kan nå livets højeste mål end at meditere på De hellige Fødder. I det 
følgende foreslår Hemadpant en let måde at vise sin hengivenhed på og en let måde at 
meditere på.

22.2. Efterhånden som hver måneds mørke fjorten dags periode aftager gradvist, aftager 
månelyset i samme grad, og dagen hvor det er nymåne, ser vi slet ikke Månen. Derfor er det 
sådan, at når den lyse fjorten dags periode begynder, så er folk meget ivrige efter at se 
Månen. Den første dag ser man ikke Månen, og den anden dag dukkert den frem som en tynd 
halvmåne. Så bliver folk bedt om at se Månen gennem åbningen mellem et træs to grene, og 
når de ivrigt begynder at se gennem denne åbning, bliver Månen synlig. Lad os se Baba’s 
skikkelse, idet vi følger dette eksempel. Se på Baba’s holdning; se hvor flot den er! Han sidder 
med Sine ben overkors; det højre ben over det venstre knæ. Fingrene på Hans venstre hånd 
ligger spredt ud over den højre fod. To af hans fingre, pegefingeren og langemanden, ligger 
over den ene tå. Gennem denne kropsholdning synes Baba at ville sige: ”Hvis du ønsker at se 
Min sande form, så vær uden ego, vær meget ydmyg og mediter på Min tå gennem den 
åbning, der er mellem Min pegefinger og langemand, så vil du blive i stand til at se Mit Lys.”

22.3. Lad os nu rette blikket mod Baba’s liv. Shirdi er blevet et pilgrimssted på grund af, at 
Baba levede her. Folk fra alle kanter begyndte at strømme dertil, og både rige og fattige 
begyndte på mere end én måde at drage fordel af besøget. Hvordan kan man beskrive Baba’s 
grænseløse kærlighed, Hans vidunderlige viden og Hans evne til at være 
altgennemtrængende? Velsignet være ham, der oplevede alt dette. Nogle gange iagttog Baba 
stilhed i lang tid, hvilket på en måde var Hans afhandling om Brahman (Gud). Til andre tider 
var Han ren Bevidsthed, den inkarnerede lyksalighed omgivet af Sine hengivne. Nogle gange 
talte Han i lignelser, og andre gange benyttede Han Sig af Sin kløgt og humor. Til tider var 
Han ganske rolig, og til andre tider syntes Han at være ophidset eller rasende. Nogle gange 
forklarede Han Sin lære i en nøddeskal, og andre gange talte og argumenterede Han længe og 
udførligt. Ofte var Han meget direkte. På denne måde gav Han forskellige råd og anvisninger 
til mange alt efter deres behov og forudsætninger. Hans liv var følgelig uransageligt, hinsides 
sindets og intellektets fatteevne, hinsides hvad ord kan beskrive. Vores længsel efter at se 
Hans ansigt, at tale med Ham og opleve Hans guddommelige lege blev aldrig tilfredsstillet, 
alligevel strømmede vi over af glæde. Vi kan måle mængden af nedbør, fange vinden i en 
skindpose, men hvem kan bedømme Hans guddommelige lege? Her vil vi nu behandle et 
aspekt af dem, nemlig hvordan Han forudså eller kom de ulykker, der ville ramme Hans 
hengivne, i forkøbet og advarede dem i tide.

22.4. Balasaheb Mirikar, søn af Sardar Kakasaheb Mirikar, var en skatteopkræver fra 
Kopergaon. Han var på en tur til Chitali. På vejen dertil kom han til Shirdi for at se Sai Baba. 
Da han gik hen i moskeen og bukkede dybt for Baba, begyndte den sædvanlige samtale om 
sundhed og andre spørgsmål. Pludselig anslog Baba en advarende tone: ”Kender du vores 
Dwarkamai?” (Moske; ordet betyder: Den Hellige Moders bolig). Da Balasaheb ikke forstod 
spørgsmålet, forholdt han sig tavs, og Baba fortsatte: ”Dette er vores moske, her hvor du 
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sidder. Hun afværger alle farer og ængstelser, som de børn, der sidder i hendes skød, ellers vil
blive udsat for. Denne Dwarakamai er meget barmhjertig, hun er de jævne hengivnes 
barmhjertige moder. Hun frelser dem fra ulykker. Når en person først sidder i hendes skød, er 
alle hans bekymringer ovre. Den der hviler i hendes skygge, oplever lyksalighed.” Herefter gav
Baba ham udi og lagde Sin hånd på hans hoved. Da Balasaheb var ved at skulle af sted, sagde
Han igen: ”Kender du ’Lamba Baba’ (den lange gentleman), nemlig slangen?” Idet Han 
knyttede Sin venstre hånd, placerede Han den under Sin højre albue og bevægede Sin venstre
arm som var den slangens udspilede hoved, og sagde: ”Han er så frygtelig, men hvad kan han
gøre mod Dwarakamai’s børn!. Når Dwarakamai beskytter, hvad kan slangen så gøre?”

22.5. Alle der var til stede, var nysgerrige efter at kende meningen med alt dette og dets 
forbindelse med Mirikar, men ingen havde modet til at spørge Baba om det. Nu hilste 
Babasaheb for sidste gang på Baba og forlod moskeen sammen med Shama. Baba kaldte 
Shama tilbage og bad ham ledsage Babasaheb og nyde turen til Chitali. Shama gik hen til 
Babasaheb og fortalte ham, at han ville rejse med ham, og at dette var i henhold til Baba’s 
ønske. Balasaheb svarede, at han ikke behøvede at tage med, da det ville blive en besværlig 
tur. Shama vendte tilbage til Baba og fortalte Ham, hvad Balasaheb havde sagt. Baba sagde: 
”Fint, så lad være med at tage af sted. Vi bør mene det godt og gøre det gode. Det skæbnen 
har bestemt, skal ske, vil ske.”

22.6. I mellemtiden tænkte Balasaheb igen over det, Baba havde sagt, og han kaldte på 
Shama og bad ham ledsage sig på turen. Så gik Shama igen til Baba, og efter at have taget 
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afsked med Ham, steg han op i en hestevogn sammen med Balasaheb. De nåede Chitali 
klokken 21.00 og slog lejr i Maruti Templet. Tidligt næste morgen var templets ansatte endnu 
ikke mødt, og Balasaheb og Shama sad inde i templet og sludrede sammen. Balasaheb sad på 
en lille måtte og læste i en avis. Den øverste del af hans dhotar var slængt over hans talje, og 
her sad en slange, som ingen lagde mærke til. Den begyndte at bevæge sig med en hvislende 
lyd, der blev hørt af en daglejer. Han kom med en lygte, så slangen og slog alarm: ”Slange, 
slange!” Balasaheb blev opskræmt og begyndte at skælve. Shama var også chokeret. Han og 
nogle af de andre handlede herefter hurtigt og tog nogle kæppe og køller. Langsomt gled 
slangen ned fra taljen og bevægede sig væk fra Balasaheb, og den blev straks slået ihjel. 
Således blev katastrofen, som var blevet forudsagt af Baba, afværget, og Balasaheb’s 
hengivenhed over for Baba blev bestyrket.

22.7. En berømt astrolog ved navn Nanasaheb Dengle fortalte Bapusaheb Buti, der på det 
tidspunkt var i Shirdi: ”I dag er en ildevarslende dag for dig. Dit liv er i fare.” Dette gjorde 
Bapusaheb urolig. Da de som sædvanlig kom hen i moskeen, sagde Baba følgende til 
Bapusaheb: ”Hvad sagde denne Nana? Han forudsagde din død. Men du behøver ikke være 
bange. Fortæl ham: ”Lad os se, hvordan døden dræber.”” Senere på aftenen gik Bapusaheb 
hen på sit das for at lette sig. Her så han en slange. Hans tjener så den og løftede en sten for 
at hamre den ned mod slangen. Bapusaheb bad ham få fat i en stor kæp, men før tjeneren 
vendte tilbage med kæppen, så han slangen bevæge sig væk, og snart forsvandt den. 
Bapusaheb huskede Baba’s ord om ikke at frygte.

22.8. Amir Shakkar var født i landsbyen Korhale i Kopergaon Taluka. Han tilhørte en slægt af 
slagtere. Han arbejdede som kommissionær i Bandra (Mumbai) og var velkendt her. Han led 
engang af gigt, hvilket forvoldte ham store smerter. Nu huskede han på Allah, forlod sin 
forretning og tog til Shirdi og bad Baba om at befri sig for sin sygdom. Baba installerede ham i 
chavadi’en. Chavadi’en var dengang et fugtigt og usundt sted, der var uegnet for sådan en 
patient. Ethvert andet sted i landsbyen eller Korhale ville have været bedre for Amir, men 
Baba’s ord blev regnet for at være den bedste medicin. Baba tillod ham ikke at komme ind i 
moskeen, men så til ham i chavadi’en hver morgen og aften. Hver anden dag gik Baba hen til 
chavadi’en i procession og sov der. Så Amir fik Baba’s kontakt meget ofte. Amir boede der i 
samfulde ni måneder, men så begyndte han at væmmes ved stedet. Så en aften forlod han i 
smug stedet og kom til Kopergaon og boede på et herberg. Her så han en gammel døende 
fakir, der bad ham om noget vand. Amir hentede det og gav ham det. Så snart han havde 
drukket det, døde han. Nu var Amir i alvorlig knibe. Han tænkte, at hvis han gik hen og 
informerede myndighederne, så ville han blive holdt ansvarlig for hans død, da han var den 
første og eneste meddeler, som kendte noget til det. Han fortrød sin handling, nemlig at han 
havde forladt Shirdi uden Baba’s tilladelse, og han bad til Baba. Han besluttede sig så for at 
vende tilbage til Shirdi, og samme aften begyndte han på sit tilbagetog, idet han huskede og 
mumlede Baba’s navn hele vejen. Han nåede Shirdi før daggry og var på det tidspunkt blevet 
befriet for sine bekymringer. Herefter boede han i chavadi’en i fuldkommen overensstemmelse
med Baba’s ønske og ordre, og han blev helbredt. En nat skete der det, at Baba ved 
midnatstid råbte: ”Åh Abdul! En djævelsk skabning slår mod siden af Min seng.” Abdul kom 
med en lygte, undersøgte Baba’s seng, men fandt ikke noget. Baba bad ham om at undersøge 
hele rummet meget omhyggeligt og begyndte at banke i gulvet med Sin kæp. Da Amir så 
Baba’s guddommelige leg, tænkte han, at Baba nok havde en mistanke om, at der var en 
slange i rummet. Da Amir var i så tæt kontakt med Baba, forstod han betydningen af Hans ord
og handlinger. Nu så Baba noget bevæge sig tæt ved Amir’s pude. Han bad Amir om at 
komme med lygten, og da han kom med den, så han en slange, der var rullet sammen. Den 
bevægede sit hoved op og ned. Derpå blev slangen straks slået ihjel. Således advarede Baba i 
rette tid og frelste Amir’s liv.

22.9. På baggrund af Baba’s anbefaling læste Kakasaheb Dixit dagligt op af Sri Eknath 
Maharaj’s to bøger, nemlig Bhagwat og Bhavartha Ramayan, og Hemadpant var så heldig at 
være en af tilhørerne, når der blev læst højt fra disse bøger. Engang da det afsnit i 
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Ramayan’en blev læst, hvor Hanuman tester Rama’s storhed i henhold til sin moders befaling, 
var alle tilhørerne bjergtagne. Hemadpant var en af dem. En stor skorpion (ingen ved, hvor 
den kom fra) sprang op og satte sig på Hemadpant’s højre skulder på hans uparani (den 
øverste del af hans dhotar). Først blev den ikke bemærket, men da Herren beskytter dem, der 
er optaget af at høre Hans historier, kastede han tilfældigvis et blik på sin højre skulder og 
opdagede den. Den var dødstille, intet på den rørte sig. Det syntes, som om den også nød 
oplæsningen. Ved Guds nåde tog Hemadpant, uden at forstyrre tilhørerne, de to ender af 
dhotar’en og foldede dem sammen og lukkede således skorpionen inde. Herefter gik han ud og
smed den i haven. Ved en anden lejlighed sad nogle personer på øverste etage af Kakasaheb’s
herberg netop før mørkets frembrud, da en slange krøb gennem et hul i vinduesrammen og 
rullede sig sammen. En lygte blev hentet. Skønt den blev blændet, lå den alligevel stille og 
bevægede kun sit hoved op og ned. Mange personer skyndte sig derhen med kæppe og 
knipler, men da den lå et akavet stede, kunne de ikke få ram på den. Men da den hørte støjen 
af mennesker, gled slangen hurtigt ud gennem det samme hul. Alle de tilstedeværende følte 
sig lettede. 

22.10. En hengiven ved navn Muktaram sagde, at det da var godt, at den stakkels skabning 
undslap. Hemadpant udfordrede ham ved at sige, at slanger burde slås ihjel. Der fulgte en 
ophedet diskussion mellem dem – den førstnævnte anførte, at slangen og den slags 
skabninger ikke skulle dræbes, og den sidstnævnte anførte, at det skulle de. Da natten faldt 
på, sluttede diskussionen, uden at man var nået frem til nogen afgørelse. Næste dag blev 
diskussionen omtalt for Baba, der fremkom med Sin faste mening, som lød som følger: ”Gud 
lever i alle væsener og skabninger, om det så er slanger eller skorpioner. Han er den, der 
trækker i trådene i verden, og alle væsener, slanger, skorpioner osv. adlyder Hans befaling. 
Medmindre det er Hans vilje, kan ingen påføre andre skade. Verden er helt afhængig af Ham, 
og ingen er uafhængig. Så vi bør have medlidenhed med og elske alle skabninger, holde op 
med at dræbe og være tålmodige. Herren er alles beskytter.”

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 23

Yoga og løg. – Shama bliver helbredt efter slangebid. – Kolera- 
forordningerne brydes. – Prøvelserne ved at være hengiven over for en
guru.

23.1. I virkeligheden transcenderer den individualiserede sjæl de tre kvaliteter, sløvhedens og 
uvidenhedens kvalitet, lidenskabens og hvileløshedens kvalitet samt den gode og rene kvalitet 
(de tre guna’er), men da han bliver ført bad lyset af Maya (illusionen), glemmer han sin natur, 
der er Væren Bevidsthed Lyksalighed, og tror, at det er ham, der handler, og således vikler 
han sig ind i endeløse lidelser og kender ikke vejen, der fører til befrielse. Den eneste vej mod 
befrielse er at nære en kærlig hengivenhed over for guruens fødder. Den Store Skuespiller, 
Herren Sai, har glædet Sig over Sine hengivne og transformeret dem til Sig Selv (Sin natur).

23.2. Vi betragter Sai Baba som en inkarnation af Gud af grunde, som allerede er blevet 
angivet, men Selv sagde Han altid, at Han var Guds lydige tjener. Skønt Han var en 
Inkarnation, viste Han folk, hvordan de skulle opføre sig på tilfredsstillende vis og udføre de 
pligter, der var gældende for deres respektive kaster i dette liv. Han efterlignede aldrig andre 
på nogen måde eller bad andre om at få noget gjort for Sig. For Ham, der så Gud i alle 
bevægelige eksistenser og ubevægelige ting i denne verden, var ydmyghed en central 
egenskab. Han udviste ikke ligegyldighed eller manglende respekt over for nogen, for Han så 
Narayana (Gud) i alle væsener. Han sagde aldrig: ”Jeg er Gud”, men at Han var en ydmyg 
tjener, og Han huskede altid på Gud og fremsagde altid ’Allah Malik” (Gud er den eneste Ejer).

23.3. Vi kender ikke de forskellige typer helgener, hvordan de opførte sig, hvad de foretog sig 
osv.. Vi ved blot, at de med Guds nåde manifesterede sig i denne verden for at befri de 
uvidende og bundne sjæle. Hvis der er et overskud af fortjenstfulde handlinger på vores konto,
får vi ønsket om eller en interesse for at lytte til disse helgeners historier og guddommelige 
lege, ellers får vi det ikke. Lad os nu vende os mod dette kapitels hovedhistorier.

23.4. Engang skete der det, at en åndelig aspirant inden for yoga kom til Shirdi sammen med 
Nanasaheb Chandorkar. Han havde studeret alle værker om yoga, inklusiv Patanjali’s ’Yoga 
Sutras’, men han havde ingen praktisk erfaring. End ikke for et øjeblik kunne han koncentrere 
sit sind og opnå fuldstændig sindsligevægt. Han tænkte, at hvis Sai Baba blev tilfreds med 
ham, så ville Han vise ham, hvordan man i længere tid kan opnå fuldkommen sindsligevægt. 
Med dette mål for øje kom han til Shirdi, og da han gik hen til moskeen, så han Sai Baba, der 
var i færd med at spise chapati med løg. (Indisk brød der bages på en pande). Da han så 
dette, opstod der en tanke i hans sind: ”Hvordan kan denne mand, der spiser gammelt brød 
med rå løg, løse mine problemer og hjælpe mig?” Sai Baba læste hans tanker og sagde 
følgende til Nanasaheb: ”Åh Nana! Han der har kraften til at fordøje løg, bør spise dem og 
ingen andre.” Da han hørte denne bemærkning, blev ’yogien’ lamslået, og han faldt for Baba’s 
fødder med en følelse af fuldkommen overgivelse. Med rent og åbent sind fortalte han om sine 
vanskeligheder, og Baba gav ham løsningen på dem. Tilfreds og lykkelig forlod han Shirdi med 
Baba’s udi og velsignelser.

23.5. Før Hemadpant begynder historien, fortæller han om den individualiserede sjæl, at den 
fint kan sammenlignes med en papegøje, og at de begge er bundet, den ene i kroppen og den 
anden i et bur. Begge tænker de, at deres nuværende bundne tilstand er god for dem. Det er 
først, når en hjælper, en guru, kommer og med Guds nåde åbner deres øjne og befrier dem fra
deres trældom, at deres øjne bliver åbnet og de ser et større og mere storslået liv. 
Sammenlignet med dette nye liv er deres tidligere bundne og begrænsede liv for intet at 
regne.
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23.6. I det forrige kapitel blev det vist, hvordan Baba imødeså den ulykke, der ville ramme hr. 
Mirikar og frelste ham fra den. Lad nu læserne høre en historie, der er endnu mere 
interessant. Engang blev Shama bidt af en giftig slange. Han blev bidt i lillefingeren, og giften 
begyndte at sprede sig ud i kroppen. Smerten var også voldsom, og Shama tænkte, at han 
snart ville dø. Hans venner ønskede at bringe ham til guden Vithoba, hvor sådanne tilfælde 
ofte blev bragt hen, men Shama løb hen til moskeen til sin Vithoba (Sai Baba). Da Baba så 
ham, begyndte Han at råbe og skælde ud. Han blev rasende og sagde: ”Åh afskyelige 
Bhaturdya (præst), lad være med at stige op. Tag dig i agt, hvis du gør det!” Herefter brølede 
Han: ”Gå! Fjern dig” Kom ned!” Da han så Baba sådan, rød i hele ansigtet og rasende, blev 
Shama meget forvirret og skuffet. Han tænkte, at moskeen var hans hjem, og at Sai Baba var 
hans eneste tilflugtssted, men hvis han blev jaget væk på denne måde, hvor skulle han så 
tage hen? Han mistede ethvert håb om at redde livet og forholdt sig tavs. Efter et stykke tid, 
da Baba blev normal og rolig, gik Shama op og satte sig tæt ved Ham. Så sagde Baba til ham: 
”Du skal ikke være bange, du skal ikke bekymre dig den mindste smule. Den Barmhjertige 
Fakir vil frelse dig. Gå nu og sæt dig stille og roligt derhjemme. Lad være med at gå ud, tro på
Mig og forbliv uden frygt og lad være med at bekymre dig.” Så blev han sendt hjem. Straks 
efter sendte Baba Tatya Patil og Kakasaheb Dixit hen til ham. De skulle give ham besked på, 
at han kunne spise, hvad han ville, at han skulle gå rundt i huset, men under ingen 
omstændigheder måtte han lægge sig ned og sove. Det er vel unødvendigt at nævne, at han 
rettede sig efter disse instruktioner, og i løbet af kort tid fik Shama det godt. Det eneste der 
skal huskes i denne forbindelse, er dette: Baba’s ord (eller mantraet på fem ord: Gå! Fjern dig!
Kom ned!) var ikke henvendt til Shama, som det tilsyneladende så ud til, men de var en 
direkte ordre til slangen og dens gift om ikke at stige op og begynde at cirkulere gennem 
Shama’s krop. Som andre der er velbevandret i mantrashastra, var Han ikke nødt til at benytte
Sig af nogen besværgelse, forlange ris eller vand osv.. (Mantrashastra er en meget dybsindig 
og storslået videnskab, der, når den bliver forstået korrekt, kan give en sejr over ens lavere 
natur). Alene Hans ord viste sig at være yderst virkningsfulde, når det gjaldt om at redde 
Shama’s liv.

23.7. Alle der hører denne eller tilsvarende historier, vil udvikle en fast tro på Sai Baba’s 
fødder, og den eneste måde, hvorpå man kan krydse illusionens hav, er i sit hjerte at 
ihukomme Baba’s fødder.

23.8. Engang rasede der en koleraepidemi i Shirdi. Den var meget ondartet. Landsbyens 
indbyggere var meget bange, og de standsede al kommunikation med folk uden for landsbyen.
Landsbyens fem overhoveder mødtes, og de bestemte sig for to forordninger som værn, der 
skulle hindre epidemien i at sprede sig og standse den. De var: 1. Ingen kærre lastet med 
brænde skulle tillades at komme ind i landsbyen. 2. Ingen ged måtte slås ihjel i landsbyen. 
Hvis der var nogen, der var ulydige mod disse forordninger, ville de blive idømt en bøde af 
landsbymyndighederne og de fem overhoveder. Baba var godt klar over, at alt dette slet og ret
var overtro, og derfor var Han revnende ligeglad med kolera-forordningerne. Mens 
forordningerne var i kraft, kom en kærre med brænde, og kusken ønskede at køre ind i 
landsbyen. Alle vidste, at der var mangel eller knaphed på brænde i landsbyen, men alligevel 
begyndte folk at jage brænde-kærren bort. Baba fik kendskab til dette. Han gik hen til stedet 
og bad kusken om at køre brænde-kærren hen til moskeen. Ingen vovede at gøre indsigelse 
mod det, Baba gjorde. Han ønskede brænde til Sit ildsted, så derfor købte Han det. Som en 
’ild-tilbeder’, der gennem hele sit liv holder sin hellige ild ved lige, sørgede Baba for, at ilden i 
Hans ildsted altid brændte, og det være sig dag som nat. Og derfor sørgede Han altid for at 
have et forråd af brænde liggende. Baba’s hjem, moskeen, var ledig og åben for alle. Der var 
hverken lås eller nøgle, og engang imellem fjernede nogle fattige mennesker noget brænde, 
som de selv kunne bruge. Baba brokkede Sig ikke over det. Baba vidste, at hele universet var 
gennemtrængt af Den Almægtige, og derfor nærede Han aldrig fjendskab eller uvilje mod 
nogen. Skønt Han var fuldstændig upartisk og opførte Sig som et almindeligt menneske, så 
foregik Han med et godt eksempel over for andre mennesker.
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23.9. Lad os nu se, hvordan det gik med den anden kolera-forordning. Hvordan forholdt Baba 
Sig til den? Mens den var i kraft, var der en, der bragte en ged hen i moskeen. Den var svag, 
gammel og ved at dø. På det tidspunkt opholdt fakiren Pir Mohammad fra Malegaon, alias Bade
Baba, sig i nærheden. Sai Baba bad ham om at halshugge geden med ét slag og ofre den som 
en offergave. Sai Baba respekterede denne Bade Baba meget højt. Han sad altid ved Sai 
Baba’s højre side. Efter piben først var blevet røget af ham, blev den derefter tilbudt til Baba 
og andre. Da retterne var blevet serveret i forbindelse med frokosten, kaldte Baba Bade hen til
Sig og bad ham sætte sig ved Sin venstre side og tage del i måltidet. Baba betalte ham også 
dagligt 50 rupees ud af det beløb, der blev indsamlet i dakshina. Når han forlod moskeen, 
ledsagede Baba ham hundrede skridt. Sådan var hans forhold til Baba. Men da Baba bad ham 
halshugge geden, nægtede han det blankt, idet han sagde: ”Hvorfor skal den slås ihjel uden 
grund?” Nu bad Baba Shama om at dræbe den. Han gik hen til Radhakrishnamai og hentede 
en kniv, som han lagde foran Baba. Da hun fandt ud af, hvorfor han skulle have kniven, bad 
hun om at få den igen. Så Shama gik for at hente en anden kniv, men blev i herberget og 
vendte ikke tilbage lige med det samme. Nu kom turen til Kakasaheb Dixit. Han var uden tvivl 
’det rene guld’, men han skulle testes. Baba bad ham få fat i en kniv og dræbe geden. Han gik 
hen til Sathe’s herberg og vendte tilbage med en kniv. Han var parat til at dræbe den på 
Baba’s befaling. Han var født i en ren brahmin-familie, og aldrig i sit liv havde han dræbt 
noget. Skønt han var ganske utilbøjelig til at udøve en voldshandling, gjorde han sig tapper og
var parat til at slå geden ihjel. Alle folk undrede sig over at se, at mens Bade Baba, en muslim,
var uvillig til at slå ihjel, så traf denne brahmin forberedelse til at gøre det. Han bandt sin 
dhotar stramt til sig, og med en halvcirkelformet bevægelse løftede han sin hånd med kniven 
og så på Baba for at få det endelige signal. Baba sagde: ”Hvad tænker du på? Forsæt, stik!” 
Da hånden var lige ved at nå ned til geden, sagde Baba: ”Stands! Hvor er du grusom! Du, der 
er en brahmin, vil dræbe en ged?” Kakasaheb adlød, lagde kniven fra sig og sagde følgende til 
Baba: ”Dit ord er lov for os, vi kender ikke til nogen anden forordning. Vi tænker altid på Dig, 
mediterer på Din form og adlyder Dig dag og nat. Vi ved ikke eller tænker ikke over, om det er
rigtigt eller forkerte at slå ihjel. Vi ønsker ikke at overveje eller diskutere tingene, men 
stiltiende og omgående udfører vi guruens ordre; det er vores pligt og dharma (’rigtig 
handling’).”

23.10.Nu sagde Baba til Kakasaheb, at Han Selv ville stå for offeret og drabet. Det blev 
bestemt, at geden skulle dræbes nær et sted, der kaldes Takiya, hvor fakirer plejede at sidde. 
Da geden blev ført hen til dette stede, faldt den død om på vejen.
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23.11. Hemadpant lukker dette kapitel med at foretage en klassifikation af disciple. Han siger, 
at der findes tre slags disciple. 1. De første eller bedste. 2. De næstbedste eller 
gennemsnitlige. 3. De tredjebedste eller almindelige. Den bedste slags disciple er dem, der 
gætter, hvad deres guru ønsker og straks gør det, og tjener dem uden at afvente ordre fra 
dem. De gennemsnitlige disciple er dem, der til punkt og prikke udfører deres herres ordre 
uden forsinkelse. Den tredje slags disciple er dem, der bliver ved med at udsætte udførelsen af
deres ordre og begår fejl ved hvert skridt, de tager.

23.12. Disciplene bør have en fast tro, der bliver understøttet af deres intellekt. Og hvis de til 
dette tilføjer tålmodighed, vil deres åndelige mål ikke være langt væk. Kontrol over ind- og 
udåndingen eller Hatha Yoga eller andre vanskelige øvelser er overhovedet ikke nødvendige.
Når de hengivne får de ovennævnte egenskaber, bliver de klar til at modtage yderligere
instruktioner, og mestrene dukker op og fører dem ad deres åndelige vej mod 
fuldkommenhed.

23.13. I det næste kapitel behandler vi Baba’s interessante kløgt og humor.

 Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 24

Baba’s kløgt og humor. – Henrivende guddommelige lege: 1. 
Hemadpant. 2. Sudama. 3. Anna Chinchanikar mod Maushibai.

24.1. Medmindre vi overgiver vores ego for fødderne af vores Sadguru, vil vi ikke opnå succes 
i vores forehavende. Hvis vi bliver fri for ego, vil vores succes være sikret.

24.2. Ved at tilbede Sai Baba når vi begge målene, det verdslige og det åndelige, og de bliver 
rodfæstet i vores sande natur, og vi opnår fred og lyksalighed. Derfor bør de mennesker, der 
ønsker at forbedre eller forøge deres velfærd, respektfuldt lytte til historierne om Sai Baba’s 
guddommelige lege og meditere på dem. Hvis de gør dette, vil de let nå deres livs mål og blive
lykkelige. 

24.3. I almindelighed holder alle mennesker af kløgt og humor, men de bryder sig ikke om, at 
der bliver sagt vittigheder og morsomheder på deres bekostning. Men Baba’s metode var 
besynderlig. Når den blev ledsaget af gode og sigende håndbevægelser, var den meget 
interessant og lærerig, og folk havde derfor ikke noget imod den, selv hvis de blev 
latterliggjort. Hemadpant giver i det efterfølgende sit eget eksempel på dette.

24.4. I Shirdi blev der holdt en speciel basar hver søndag, og folk fra de omkringliggende 
landsbyer kom dertil, oprettede boder og stande i de åbne gader og solgte deres råvarer og 
færdigvarer. Hver frokost var moskeen pakket med mennesker, men om søndagen var den så 
tætpakket, at folk næsten ikke kunne trække vejret. En sådan søndag sad Hemadpant foran 
Baba og vaskede Hans fødder og mumlede Guds navn. Shama sad ved Baba’s venstre side og 
Vamanrao til højre for Ham. Shriman Buti og Kakasaheb Dixit og andre hengivne var ligeledes 
til stede. På et tidspunkt lo Shama og sagde til Hemadpant: ”Se! Der er nogle korn, der synes 
at have sat sig fast i ærmet på din jakke!” Idet han sagde dette, rørte han ærmet og fandt, at 
der rent faktisk sad nogle korn. Hemadpant strakte sin venstre underarm for at se, hvad der 
var galt, og til alles overraskelse røg der nogle kikærter ud, og de blev samlet op af folk, der 
sad omkring ham.

24.5. Denne hændelse gav stof til en joke. Alle de tilstedeværende begyndte at undre sig og 
tale sammen om, hvordan ærterne havde fundet vej til jakkens ærme og havde sat sig fast i 
den i så lang tid. Hemadpant kunne heller ikke gætte det. Da ingen kunne komme med en 
tilfredsstillende forklaring på dette spørgsmål, og alle undrede sig over mysteriet, sagde Baba 
følgende:

24.6. ”Denne fyr (Hemadpant) har fået den dårlige vane at spise alene. I dag er det basar-
dag, og han kom herhen, mens han tyggede på kikærterne. Jeg ved det. Hans vane og disse 
kikærter er bevis på det. Hvad er der at undre sig over i denne sammenhang?”

Hemadpant: ”Baba! Jeg kender ikke til at spise min mad alene. Så hvorfor tillægger Du mig 
denne dårlige vane? Jeg har endnu aldrig besøgt Shirdi-basaren. Jeg gik således ikke hen til 
basaren i dag, så hvordan skulle jeg have købt kikærter, og hvordan kunne jeg spise dem, hvis
jeg ikke har købt dem? Jeg spiser aldrig noget, medmindre jeg deler det med dem, der sidder 
omkring mig, når jeg skal indtage mine måltider.” 

Baba: ”Det er sandt, at du giver til de personer, der sidder hos dig, men hvis der ikke er nogen
i nærheden, hvad skal du eller Jeg så gøre? Men husker du Mig, før du spiser? Er jeg ikke altid 
hos dig? Men ofrer du noget til Mig, før du spiser?”
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24.7. Lad os omhyggeligt bedømme og notere os, hvad det var, Baba lærte os ved denne 
hændelse. Han har rådet os til, at vi skal ihukomme Ham, før sanserne, sindet og intellektet 
nyder deres objekter, og hvis vi gør dette, er det på en måde det samme som at ofre noget til 
Ham. Sanserne osv. kan aldrig eksistere uden deres objekter, men hvis dine sanseobjekter 
først bliver ofret til guruen, vil tilknytningen til dem naturligt forsvinde. På denne måde bør alle
de subtile tanker angående ønsker, vrede, griskhed osv. først blive ofret og adresseret til 
guruen, og hvis denne praksis bliver fulgt, vil Herren hjælpe dig med at udrydde alle de subtile
tanker. Hvis du, før du nyder sanseobjekterne, tænker, at Baba er til stede, vil spørgsmålet 
om, hvorvidt objektet er egnet til, at vi skal nyde det, straks opstå. Så vil objektet, der ikke er 
egnet til, at vi skal nyde det, blive undgået, og på denne måde vil vores ondartede vaner eller 
uvaner forsvinde, og vores karakter vil blive forbedret. Så vil kærligheden til guruen vokse, og 
ren bevidsthed vil skyde frem. Når denne bevidsthed vokser, vil kropsbevidsthedens lænker 
briste, og vores intellekt vil blive forenet i bevidstheden om, at vi er ånd. Så vil vi opleve 
lyksalighed og tilfredshed. Der er ingen forskel på guruen og Gud. Den der ser nogen forskel 
på dem, finder ikke Gud nogen steder. Så idet vi ser bort fra alle ideer om forskelle, bør vi 
betragte guruen og Gud som værende én. Og hvis vi tjener vores guru, som angivet ovenfor, 
vil Gud helt sikkert blive glad, og ved at rense vores sind vil Han skænke os selvrealisation. 
Sagen er ganske enkelt, at vi ikke bør nyde noget objekt med vores sanser osv., uden vi først 
ihukommer vores guru. Når sindet bliver trænet på denne måde, vil vi altid blive mindet om 
Baba, og vores meditation på Baba vil hurtigt blive dybere. Baba’s guddommelige form vil altid
være for vores øjne, og så vil hengivenhed, ikke-tilknytninjg og befrielse alt sammen blive 
vores. Når Baba’s form således bliver fæstnet på vores indre, mentale blik, glemmer vi sult, 
tørst og denne verden, bevidstheden og verdslige fornøjelser vil forsvinde, og vores sind vil 
opnå fred og lyksalighed.

24.8. Da den overstående historie blev fortalt, blev Hemadpant mindet om en tilsvarende 
historie om Sudama. Denne historie illustrerer det samme princip, og derfor bringes den her.

24.9. Sri Krishna og Hans ældre broder, Balarama, boede sammen med en med-discipel ved 
navn Sudama i deres guru, Sandipani’s, ashram. Engang blev Krishna og Balarama sendt ud i 
skoven for at hente brænde. Nu sendte Sandipani’s hustru også Sudama ud i et tilsvarende 
ærinde. Hun gav ham kikærter med til dem alle tre. Da Krishna mødte Sudama i skoven, 
sagde Han til ham: ”Dada! Jeg ønsker vand, da Jeg er tørstig.” Sudama svarede: ”Man bør 
ikke drikke vand på en tom mave, så det er bedre at hvile en stund.” Han fortalte ikke, at han 
havde fået kikærter med, og han bød ikke Krishna nogen. Da Krishna var træt, lagde Han Sig 
og hvilede Sit hoved i Sudama’s skød. Snart snorkede Han. Da Sudama så og hørte dette, tog 
han kikærterne frem og begyndte at spise. Pludselig spurgte Krishna Ham: ”Dada! Hvad er 
det, du spiser. Hvad er det for en klaprende lyd?” Han svarede: ”Hvad er der at spise? Jeg 
ryster af kulde, og mine tænder klaprer. Jeg kan end ikke gentage Vishnu’s tusind navne.” Da 
Han hørte dette, sagde den alvidende Krishna: ”Jeg har lige haft en drøm, i hvilken Jeg så en 
mand spise en andens mad, og da han blev spurgt om det, sagde han: ”Hvad for noget støv 
skulle jeg spise?” Med dette mente han, at han ikke havde noget at spise. Den anden mand 
sagde: ”Så siger vi det.” Dada! Det er kun en drøm. Jeg ved, at du ikke vil spise noget uden 
Mig. Det var på grund af drømmen, at Jeg spurgte dig, hvad du spiste.” Hvis Sudama havde 
kendt til Sri Krishna’s alvidenhed og Hans guddommelige lege, ville han ikke have handlet, 
som han gjorde. Derfor måtte han bøde for det, han gjorde. Skønt han var Sri Krishna’s 
kammerat, var han nødt til at leve sit senere liv i den yderste fattigdom. Men da han senere i 
livet ofrede en håndfuld tør ris til Krishna, ris som hans kone havde fået mod at arbejde, blev 
Han glad og gav ham et pragtfuldt palæ, som han kunne nyde godt af. Denne historie bør 
huskes af dem, der har en vane med at spise alene uden at dele med andre.

24.10. Shruti’erne (Veda’erne) fremhæver og betoner også denne lektie og beder os om først 
at ofre tingene til Gud og så nyde dem, efter Han har givet afkald på dem. Baba har også lært 
os den samme lektie på Sin uforlignelige og humoristiske måde.
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24.11. Hemadpant beskriver nu en anden hændelse, i hvilken Baba spillede en fredsmæglers 
rolle. Der var en hengiven ved navn Damodar Ghanashyam Babare, alias Anna Chinchanikar. 
Han var en jævn, landlig og ligefrem person. Han holdt umiddelbart ikke specielt af nogen, han
talte altid åbenhjertigt, og betalte alt hvad han købte kontant. Skønt han udadtil så ud til at 
være en streng og kompromisløs mand, var han skikkelig og troskyldig. Så Sai Baba elskede 
ham. Senere testamenterede han al sin ejendom til Sri Sai Baba Sansthan, Shirdi. (Det er den 
Trust, der blandt andet varetager ledelsen af det tempel, der er bygget op omkring Sai Baba’s 
gravmæle). En dag, der var som så mange andre dage, hvor folk tjente Ham, som de plejede, 
vaskede denne Anna Baba’s venstre arm, der hvilede på rækværket. På Hans højre side tjente 
en ældre enke ved navn Venubai Koujalgi, som Baba kaldte ’moder’, og som alle andre kaldte 
Maushibai (tante), Ham, som hun plejede. Denne ’tante’ var en ældre kvinde med et rent 
hjerte. Hun slog begge sine arme om Baba’s krop og begyndte at massere Baba’s ryg. Hun 
gjorde det så kraftigt, at Baba’s ryg blev helt flad, og Baba bevægede Sig fra side til side. På 
den anden side af Baba var Anna rolig, men Maushibai’s ansigt bevægede sig op og ned i takt 
med hendes strøg. På et tidspunkt skete der det, at hendes ansigt kom meget tæt på Anna’s 
ansigt. Da hun var en vittig natur, bemærkede hun: ”Åh! Denne Anna er en uanstændig fyr, 
han ønsker at kysse mig. Selv om jeg er gammel og har gråt hår, så føler han ingen skam ved 
at kysse mig.” Disse ord gjorde Anna rasende, og han trak sine ærmer op og sagde: ”Du siger,
at jeg er en gammel skidt fyr; er jeg da et fuldkomment fjols? Det er dig, der har begyndt et 
skænderi med mig.” Alle de tilstedeværende nød dette sammenstød mellem dem. Baba, der 
elskede dem begge i lige høj grad og ønskede at berolige dem, lykkedes meget behændigt 
med dette. Kærligt sagde Han: ”Åh Anna! Hvorfor anlægger du unødvendigt denne tone og 
begynder at råbe op? Jeg forstår ikke, hvilken skade eller usømmelighed der ligger i, at 
moderen bliver kysset.” Da de hørte Baba’s ord, blev de begge stillet tilfreds, og alle lo glade 
og nød Baba’s kløgt af hjertens lyst.

24.12. Baba tillod Sine hengivne at tjene Ham på deres egen måde, og brød Sig ikke om, at 
andre blandede sig i dette. Her følger et eksempel: Den selvsamme Maushibai var ved en 
anden lejlighed i færd med at massere Baba’s ryg. Da de så hvilken kraft, hun lagde i det, blev
alle de andre hengivne nervøse og ængstelige. De sagde: ”Åh Moder! Vær mere hensynsfuld 
og mild, ellers vil du beskadige Baba’s blodkar og nerver.” Da Han hørte dette, rejste Baba Sig 
straks op fra Sit leje og slog Sin kæp i gulvet. Han blev rasende, og Hans øjne blev røde som 
ulmende gløder. Ingen vovede at stille sig foran Baba. Med begge Sine hænder greb Han nu 
fat i kæppen og pressede den ind i ryggens fordybning. Den anden ende pressede Han mod 
stolpen og begyndte at presse Sin ryg mod den. Kæppen, der var 60 – 90 cm lang, syntes at 
være parat til at trænge ind i ryggen, og folk frygtede, at ryggen ville brække i løbet af kort 
tid. Stolpen stod fast og ubevægelig, og Baba begyndte at bevæge Sig tættere og tættere hen 
mod den og greb fat om den. Hvert øjeblik forventede folk, at ryggen ville brække, og alle var 
forfærdede. De anede ikke, hvad de skulle gøre og stod tavse med undren og frygt. De andre 
hengivne havde blot ønsket at give Maushibai et vink om, at hun skulle være mere 
hensynsfuld i sin tjeneste og ikke forårsage nogen problemer eller smerte for Baba. De blev 
overrasket over at se, at deres velmenende bestræbelse havde resulteret i denne kritiske 
situation, og nu kunne de ikke gøre andet end at vente og iagttage. Heldigvis stilnede Baba’s 
raseri snart af. Han slap kæppen og satte Sig ned igen. Efter dette havde de hengivne lært 
lektien om, at de ikke skulle blande sig i, hvad andre gjorde, men tillade dem at tjene Baba, 
som de nu valgte, da Han var fuldt ud i stand til at bedømme værdien og fortjenstfuldheden af
den tjeneste, der blev ydet over for Ham.

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 25

Damu Anna Kasar fra Ahmednagar: 1. Spekulationer. 2. Mango 
miraklet.

25.1. Vi begynder dette kapitel med at bøje os dybt med alle vore otte lemmer for Sai Baba, 
der er et barmhjertighedens hav, den inkarnerede Gud, Den Universelle Absolutte Gud og Den 
Store Yoga-Herre. Længe leve Sai Baba, der er helgenernes kronjuvel, alle lykkevarslende 
tings bolig, vores Selv og de hengivnes eneste tilflugtssted. Vi bøjer os dybt for Ham, der har 
fuldbyrdet livets formål og nået livets mål.

25.2. Sai Baba er altid fuld af medfølelse. Det der ønskes fra vores side, er helhjertet 
hengivenhed over for Ham. Når en hengiven har fået en fast tro på Ham og føler stor 
hengivenhed over for Ham, vil hans ønsker snart gå i opfyldelse. Da ønsket om at skrive om 
Sai Baba’s liv og guddommelige lege opstod i Hemadpant’s sind, fik Han ham øjeblikkelig til at 
skrive om det. Da befalingen, om at nedskrive hvad der erindres, blev givet, blev Hemadpant 
inspireret, og hans intellekt blev skærpet. Han fik modet til at påtage sig og afslutte arbejdet. 
Som han selv nævner, var han ikke kvalificeret til at skrive bogen, men Baba’s venlige 
velsignelser gjorde ham i stand til at gennemføre sit forehavende, og derfor har du nu denne 
Satcharita (Sai’s guddommelige livshistorie), der er et reservoir, eller en Somakant-juvel, fra 
hvilken nektar, i skikkelse af Sai’s guddommelige lege, pibler frem, så læserne kan drikke af 
den, så meget de lyster.

25.3. Når som helst en hengiven følte en fuldstændig og helhjertet hengivenhed over for Sai 
Baba, blev alle farer afværget, og Baba tog Sig af hans velfærd. Historien om Damodar 
Savalaram Rasane Kasar fra Ahmednagar (nu Poona), alias Damu Anna, der illustrerer den 
ovennævnte erklæring, bringes i det efterfølgende.

25.4. Læserne er bevidste om, at denne gentleman blev omtalt i det 6. kapitel i relation til 
fejringen af Rama’s fødselsdag i Shirdi. Han tog til Shirdi omkring år 1895, da festlighederne 
omkring Rama’s fødselsdag begyndte, og siden dette tidspunkt har han sørget for et dekorativt
flag, som hvert år bruges ved denne lejlighed. Han stod også for bespisningen af de fattige og 
fakirerne, der kom hertil for at deltage i festivalen.

25.5. En af Damu Anna’s venner fra Mumbai skrev til ham, at de burde indgå et partnerskab 
og spekulere i handel med bomuld, en spekulation der i alt ville kunne indbringe dem en 
fortjeneste på omkring 200.000 rupees. (Damu Anna fortæller i sin erklæring, som han 
fremkom med i 1936 til hr. B.V. Narsimha Swami, at forslaget om at spekulere i Mumbai i 
bomuld kom fra en mægler, der ikke selv skulle være partner, og at han (Damu Anna) skulle 
være den eneste spekulant. Kilde: Side 75 i ’Devotees Experiences’, del 2). Mægleren skrev, at
forretningen var god, og at der ikke var forbundet nogen risiko med den. Han skrev endvidere,
at de ikke burde gå glip af denne mulighed. Damu Anna var i tvivl. Han kunne ikke på stående 
fod bestemme sig for at gå ind i den slags spekulationer. Han tænkte over det, og da han var 
en Baba-hengiven, skrev han et detaljeret brev til Shama, hvori han fremkom med alle 
kendsgerningerne. Han bad ham om at rådføre sig med Baba og få Hans råd om dette 
spørgsmål. Shama fik brevet næste dag, og da han ved middagstid tog det med hen i moskeen
og lagde det foran Baba, spurgte Han Shama, hvad det drejede sig om, og hvad der stod i 
brevet. Shama svarede, at Damu Anna fra Nagar ønskede at spørge Ham til råds om noget. Nu
sagde Baba: ”Hvad skriver han, og hvad påtænker han at gøre? Det synes, som om han 
ønsker at række ud efter himlen, og at han ikke er tilfreds med det, Gud har givet ham. Læs 
hans brev!” Så sagde Shama: ”Brevet indeholder det, Du netop har sagt. Åh Deva (Gud)! Rolig
og fattet sidder Du her og sætter sindene i bevægelse hos de hengivne, og når de bliver 
rastløse, drager Du dem hertil, nogle i egen person og andre gennem breve. Hvis Du kender 
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brevets indhold, hvorfor beder Du så mig om at læse det højt?” Baba svarede: ”Åh Shama! 
Læs det. Jeg taler på må og få, og hvem tror på Mig?” 

25.6. Nu læste Shama brevet, og Baba lyttede opmærksomt og sagde medfølende: ”The Sheth
(Damu Anna) er blevet vanvittig. Skriv til ham og svar, at der ikke mangler noget i hans liv. 
Lad ham være tilfreds med det halve brød, han har, og fortæl ham, at han ikke skal plage sig 
selv med tanker om de hundredtusinder.” Shama sendte svaret, som Damu Anna ventede 
ivrigt og spændt på. Efter at have læst det, måtte han erkende, at alle hans håb om og 
udsigter til hundredtusinder af rupees i fortjeneste var styrtet til jorden. Han tænkte, at han 
havde begået en fejltagelse ved at spørge Baba til råds. Men som Shama havde antydet i 
svaret, så var der altid forskel på at se og høre, og at han derfor skulle komme til Shirdi 
personligt og opsøge Baba. Han tænkte, at det var tilrådeligt at tage til Shirdi og rådføre sig 
personligt med Baba angående dette spørgsmål. Så han rejste til Shirdi, så Baba, bøjede sig 
dybt for Ham og satte sig og vaskede Hans fødder. Han havde ikke mod til at spørge Baba 
åbent om spekulationen, men han tænkte, at det ville være bedre, hvis en del af forretningen 
blev overdraget til Baba, og for sig selv sagde han, at hvis Baba ville hjælpe ham med denne 
transaktion, så ville han give Ham en del af fortjenesten. Damu Anna tænkte således i al 
hemmelighed i sit sind, men intet var skjult for Baba. Alt, fortid, nutid og fremtid, stod klart for
Ham. Et barn ønsker slik, men hans moder giver ham bitre piller; det førstnævnte ødelægger 
hans helbred, mens det sidstnævnte forbedrer det. Så moderen, der er optaget af, at hendes 
lille barn har det godt, lokker og giver det bitre piller. Som den kærlige moder Han var, kendte
Baba Sine hengivnes nutidige og fremtidige udsigter, og da Han havde læst Damu Anna’s 
tanker, talte Han åbent til ham: ”Bapu! Jeg ønsker ikke at blive viklet ind i den slags verdslige 
ting (det at få del i fortjenesten).” Da han hørte og så Baba’s misbilligelse, droppede Damu 
Anna hele foretagenet.

25.7. Nu tænkte Damu Anna, at han kunne gøre forretninger med ris, hvede og andre 
kornsorter. Baba læste hans tanker og sagde til ham: ”Når du vil købe korn, får du fem mål for
en rupee, men når du vil sælge igen, vil du komme til at aflevere syv mål for en rupee!” Så 
denne forretning blev også opgivet. Stigningen i prisen på korn fortsatte et stykke tid, og 
Baba’s spådom syntes at blive gjort til skamme. Men i løbet af en måned eller to regnede det 
voldsomt overalt, og priserne faldt pludselig, og derfor led de, der havde lagret korn, alvorlige 
tab. Damu Anna blev frelst fra denne skæbne. Det er unødvendigt at nævne, at 
bomuldsspekulationen, der blev gennemført af mægleren med hjælp fra en anden 
handelsmand, også kollapsede med alvorlige tab til spekulanten til følge. Efter at have 
konstateret at Baba havde frelst ham fra to alvorlige tab i bomuld- og kornspekulationer, 
voksede Damu Anna’s tro på Baba sig stærkere, og han forblev en sand hengivne af Baba til 
sin død.

25.8. Engang blev en sending på omkring 300 gode mango-frugter modtaget i Shirdi. De var 
blevet sendt fra Goa af en skatteopkræver ved navn Rale til Sai Baba, men de var blevet 
adresseret til Shama. Da kasserne blev åbnet, så man, at alle mangoerne var friske og fine. De
blev alle overladt i Shama’s varetægt, og kun fire af dem blev lagt til side, og Baba lagde dem 
i en skål. Han sagde: ”Disse fire frugter er til Damu Anna. Lad dem ligge her!”

25.9. Denne Damu Anna havde tre hustruer. (I henhold til hans erklæring, som blev nævnt i 
det foregående, havde han ikke tre, men kun to hustruer). Han havde ingen efterkommere. 
Han konsulterede mange astrologer, og i et vist omfang studerede han selv astrologi. Han 
fandt ud af, at der var en ildevarslende planet i hans horoskop, og at der derfor ikke var udsigt
til, at han ville få børn i dette liv. Men han havde en fast tro på Baba. Da han kom til Shirdi, to 
timer efter de havde modtaget mangoerne, for at tilbede Baba, sagde Han: ”Skønt andre 
mennesker kigger langt efter mangoerne, er de Damu’s. Han, som frugterne tilhører, skal 
’spise og dø’. Da Damu Anna hørte disse ord, blev han i første omgang chokeret, men 
Mhalsapati (en Shirdi hengiven) forklarede ham, at dø betød, at egoet skulle dø, og at det 
skulle ske ved Baba’s fødder, og at det var en velsignelse. Damu Anna sagde, at han ville tage 
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imod frugterne og spise dem. Men Baba sagde følgende til ham: ”Spis dem ikke selv, men giv 
dem til din yngste hustru. Dette ’fire mango-mirakel’ vil skænke hende fire sønner og fire 
døtre.” Dette skete, og da tiden var inde, oplevede man, at Baba’s ord viste sig at komme til 
at passe i modsætning til astrologens ord.

25.10. Baba’s tale befæstede Hans ords virkningsfuldhed og storhed, endnu mens Han levede i
kød og blod, men det var endog også tilfældet efter Hans død. Baba sagde: ”Tro Mig! Skønt 
Jeg dør, vil Mine knogler i Min grav tale, bevæge sig og kommunikere med dem, der overgiver 
sig helhjertet til Mig. Lad være med at bekymre jer om, hvorvidt Jeg vil være borte fra jer. I vil
høre Mine knogler tale om og diskutere jeres velfærd. Men husk altid på Mig, tro på Mig af hele
jeres hjerte, og så vil I nyde godt af det.”

25.11. Hemadpant afslutter dette kapitel med en bøn. ”Åh Sai Sadguru, de hengivnes 
ønskeopfyldende træ, vi beder, lad os aldrig glemme og tabe Dine fødder af syne. Vi har været
besværet med fødsel og død i denne verdslige verden. Befri os nu fra denne cyklus af fødsler 
og død. Befri os ligeledes fra at vores sanser rækker ud mod deres objekter og lad os vende os
indad og bring os til at stå ansigt til ansigt med Den guddommelige Gnist (Atma). Så længe 
sansernes og sindets tilbøjelighed med at vende sig udad ikke kontrolleres, vil der ikke være 
udsigt til at opnå selvrealisation. Hverken søn, hustru, eller ven vil være til nogen nytte, når 
livet slutter. Det er udelukkende Dig, der vil skænke os befrielse og lyksalighed. Tilintetgør 
fuldstændig vores tilbøjelighed til at indgå i diskussioner og andre skadelige anliggender. Lad 
vor tunge få en forkærlighed for at chante Dit navn. Jag vores tanker bort, og få os til at 
glemme vores krop, og ryd vores egoisme af vejen. Lad os altid huske Dit navn og glemme alt 
andet. Fjern rastløsheden fra vores sind, og gør det roligt og fattet. Hvis blot Du griber fat i os,
vil nattens mørke, vores uvidenhed, forsvinde, og vi vil leve lykkelige i Dit lys. Det at Du har 
fået os til at drikke Dine guddommelige leges nektar og har vækket os fra vores slummer, 
skyldes Din nåde og vores forråd af fortjenester fra tidligere fødsler.

25.12. Note: I denne forbindelse er det følgende uddrag fra Damu Anna’s erklæring, der blev 
omtalt tidligere, værd at tænke nærmere over. (Side 76 i ’Devotees Experiences’, del 2).

Engang da jeg sad ved Hans fødder sammen med mange andre, havde jeg to spørgsmål i 
tankerne, og Han besvarede dem begge.

1. Der er så mange, der flokkes om Sai Baba. Får de alle gavn af nærværet med Ham?

Til dette svarede Han mundtligt: ”Se på mango-træet, der står i blomst. Hvis alle blomsterne 
bliver til frugter, hvilken strålende høst vil det så ikke blive. Men gør de det? De fleste falder af
(enten som blomster eller som umodne frugter) på grund af vinden osv.. Meget få bliver 
tilbage.”

2. Det andet spørgsmål var om mig selv. Hvis Baba skulle dø, hvor ville jeg så være overladt 
til mig selv uden noget håb, og hvordan skulle jeg så klare mig? Til dette svarede Baba, at Han
vil være hos mig, når som helst og hvor som helst jeg tænker på Ham. Dette løfte holdt Han 
før 1918, og Han har også holdt det efter 1918. (Året hvor Sai Baba døde). Han er stadig hos 
mig. Han guider mig stadig. Dette skete omkring 1910-11, da mine brødre brød med mig og 
min søster døde. På det tidspunkt fandt der et tyveri sted med en efterfølgende 
politiundersøgelse, og alle disse hændelser tilsammen gjorde mig meget bekymret og 
foruroliget.

Da min søster døde, blev mit sind bragt fuldstændig ud af ligevægt. Jeg brød mig ikke længere
om livet og alle dets fornøjelser. Da jeg opsøgte Baba, beroligede Han mig med Sin 
guddommelige og åndelige vejledning og fik mig blandt andet til at spise et festmåltid, hvor 
der også var Pooran Poli i Appa Kulkarni’s hjem. (Pooran poli er et meget populært sødt og 
fladt brød).
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Der var en tyv i mit hus. En ven gennem 30 år stjal min hustrus smykkeskrin, inklusiv hendes 
lykkebringende næsering. Jeg græd foran Baba’s billede. Den næste dag returnerede manden 
smykkeskrinet og bad og forladelse.

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 26

Historier om: 1. Bhakta Pant. 2. Harishchandra Pitale. 3. Gopal 
Ambadekar.

26.1. Alle de ting vi ser i universet, er intet andet end Maya’s (illusionens) drama; den illusion 
der er Herrens skabende kraft. Disse ting eksisterer ikke i virkeligheden. Det der virkelig 
eksisterer, er Den Absolutte. På samme måde som vi forveksler et reb eller en blomsterkrans 
med en slange på grund af mørket, ser vi altid fænomenerne, tingene, som de forekommer at 
være udadtil og ikke Det Fænomen, der ligger til grund for alle synlige ting. Det er 
udelukkende Sadguruen, der åbner vores forståelses øjne og gør os i stand til at se tingene i 
deres sande lys, og ikke som de forekommer at være. Lad os derfor tilbede Sadguruen og 
bede Ham om at skænke os det sande syn, der er intet andet end et guddommeligt syn. 

26.2. Hemadpant har givet os en hidtil ukendt måde at tilbede på. Lad os, siger han, anvende 
vand i form af glædestårer til at vaske Sadguruens fødder; lad os smøre Hans legeme ind med 
den rene kærligheds sandal-pasta; lad os dække Hans legeme med den sande tros klæde; lad 
os ofre otte lotusblomster i skikkelse af vores otte gode og rene følelser og frugt i skikkelse af 
vores koncentrerede sind; lad os smøre sort pudder på Hans pande i form af hengivenhed og 
binde hengivenhedens linning og placere vores hoved på Hans fødder.

26.3. Efter således at have udsmykket Sadguruen med alt dette pynt lad os da ofre os selv til 
Ham og vifte med hengivenhedens chamar for at fjerne heden. (En chamar er en vifte 
fremstillet af dyrehår). Efter denne herlige tilbedelse lad os da bede således: ”Vend vores sind 
indad, skænk os skelneevne, så vi bliver i stand til at skelne mellem det uvirkelige og Det 
Virkelige samt ikke-tilknytning til alle verdslige forekomster og således gøre os i stand til at 
opnå selvrealisation. Vi overgiver os selv, krop og sjæl (kropsbevidsthed og ego), til Dig. Gør 
vores øjne til Dine, så vi aldrig kommer til at føle nydelse og smerte. Styr og kontroller vores 
krop og sind, som Du ønsker. Lad vores sind dvæle ved Dine fødder.

26.4. Engang skete der det, at en hengiven ved navn Pant, der var en discipel af en anden 
guru, havde den gode skæbne at besøge Shirdi. Han havde umiddelbart ikke den store lyst til 
at rejse til Shirdi, men mennesket ønsker at bevæge sig én vej, og Gud sørger for, at det 
bliver en anden vej. Han rejste med Bombay Baroda and Central India Railway, og i toget 
mødte han mange venner, der skulle til Shirdi. De bad ham allesammen om at slå følge med 
dem, og han kunne ikke sige nej. De steg af i Mumbai, mens Pant fortsatte til Virar. Her fik 
han sin gurus tilladelse til at tage til Shirdi, og efter at have sørget for penge til rejseudgifterne
tog han videre til Shirdi sammen med selskabet. De nåede dertil om morgenen og tog hen til 
moskeen klokken 11.00. Da de så skaren af hengivne, der var forsamlet for at tilbede Baba, 
blev de alle glade, men Pant fik pludselig et anfald og faldt besvimet om. De blev alle 
opskræmte, men gjorde deres bedste for at bringe ham til bevidsthed igen. Efter de havde 
stænket vand i hovedet på ham, og ved Baba’s nåde, genvandt han bevidstheden og satte sig 
op, som vågnede han blot op fra sin søvn. Den alvidende Baba, der godt vidste, at Pant var 
discipel af en anden guru, forsikrede ham om, at dette var i orden og befæstede hans tro på 
hans egen guru ved at sige følgende til ham: ”Ske hvad der vil, forlad ikke, men hold fast ved 
din egen støtte (guru), og hold dig roligt til ham.” Pant forstod straks betydningen af denne 
bemærkning, og således blev han mindet om sin guru. Denne venlighed, som Baba viste ved 
denne lejlighed, glemte han aldrig i sit liv.

26.5. Der var en gentleman ved navn Harishchandra Pitale, der boede i Mumbai. Han havde en
søn, der led af epilepsi. Han opsøgte mange homøopatiske og ayurvediske læger, men ingen 
fandt frem til en kur. Nu var der kun én ting tilbage, som han kunne gøre, nemlig at opsøge 
helgener. Det blev oplyst i kapitel 15, at Das Ganu, gennem sine uforlignelige og pragtfulde 
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kirtans, havde spredt Sai Baba’s berømmelse i Mumbai-området. Hr. Pitale hørte nogle af disse
kirtans i 1910 og lærte fra disse sange og fra andre, at Baba ved Sin berøring og blotte blik 
kunne helbrede mange uhelbredelige sygdomme. Nu opstod der et ønske i hans sind om at se 
Sai Baba. Han traf alle forberedelser, sørgede for offergaver og frugtkurve og kom til Shirdi 
sammen med sin hustru og sine børn. De tog alle hen i moskeen, bøjede sin dybt for Baba og 
placerede den syge søn ved Baba’s fødder. Aldrig så snart havde Baba set barnet, før der skete
noget uheldigt. Sønnen rullede straks med øjnene og faldt bevidstløs om. Fråden stod ham om
munden, og hele hans krop begyndte at svede voldsomt, og det syntes, som om han var ved 
at drage sit sidste åndedrag. Da de så dette, blev forældrene meget nervøse og rystede. 
Drengen plejede at få den slags anfald ganske ofte, men dette anfald syntes at vare længere. 
Tårer begyndte at strømme uophørligt fra moderens øjne, og hun begyndte at jamre sig. 
Hendes tilstand var som hos en person, der er bange for røvere og løber ind i et hus, der 
styrter sammen over ham; eller som en ko der frygter en tiger og løber lige i favnen på en 
slagter, eller som en rejsende der plaget af Solens hede søger tilflugt under et træ, der falder 
ned over ham, eller som en gudfrygtig person der tager hen i templet for at tilbede blot for at 
opdage, at det kollapser omkring ham. Baba trøstede hende, idet Han sagde: ”Lad være med 

at jamre dig på denne måde. Vent et øjeblik, vær 
tålmodig. Tag drengen med hen på herberget, han vil 
komme til bevidsthed inden for en halv time.” De 
gjorde, som Baba anbefalede og opdagede, at Hans 
ord kom til at passe. Så snart han blev bragt hen på 
herberget, kom drengen sig, og hele Pitale-familien og
mange andre blev glade, og deres tvivl forsvandt. Nu 
gik hr. Pitale og hans hustru hen for at se Baba. Han 
bøjede sig dybt for Ham i stor ydmyghed og respekt 
og satte sig og begyndte at vaske Hans fødder. 
Mentalt takkede han Baba for Hans venlige hjælp. 
Smilende sagde Baba: ”Er alle dine tanker, al din tvivl 
og ængstelse, ikke faldet til ro nu? Hari (Herren) vil 
beskytte ham, der har tro og tålmodighed.” Hr. Pitale 
var en rig og velstillet gentleman. Han uddelte store 
mængder konfekt og ofrede fortræffelige frugter og 
betel-blade til Baba. Fru Pitale var en meget from 
kvinde, ukunstlet, kærlig og pålidelig. Hun plejede at 
sidde tæt ved stolpen og se på Baba med glædestårer
strømmende fra sine øjne. Idet Han så hendes 
fredelige og kærlige væsen, var Baba meget tilfreds 
med hende. Som Guder er helgener altid afhængige af
deres hengivne, der overgiver sig til og tilbeder dem 
af hele deres hjerte. Efter at have tilbragt nogle 
lykkelige dage i Baba’s selskab kom Pitale-familien 

hen i moskeen for at tage afsked med Baba. Baba gav dem udi og velsignede dem. Så kaldte 
Han hr. Pitale tæt hen til Sig og sagde: ”Bapu! Jeg har før givet dig to rupees, nu giver Jeg dig 
tre rupees. Opbevar dem på dit alter, og du vil få gavn af det.” Hr. Pitale tog imod dem som 
prasad, bøjede sig igen dybt for Baba og bad om Hans velsignelse. En tanke opstod i hans sind
om, at da dette var hans første besøg i Shirdi, kunne han ikke forstå, hvad Baba mente, når 
Han sagde, at han havde givet ham to rupees tidligere. Han var nysgerrig og ville gerne have 
opklaret dette mysterium, men Baba forholdt Sig tavs. Da hr. Pitale kom tilbage til Mumbai, 
fortalte han sin moder alt, hvad der var sket i Shirdi, og han nævnte også mysteriet om, at 
Baba skulle have givet ham to rupees på et tidligere tidspunkt. Moderen forstod heller ikke 
mysteriet, men tænkte alvorligt over det og kom i tanke om en gammel hændelse, der løste 
mysteriet. Hun sagde følgende til sin søn: ”Ligesom du nu tog til Sai Baba med din søn, så har 
din fader gjort det samme, da han tog dig med til Akkalkot for at få Maharaj’s darshan for 
mange år siden. Denne Maharaj var også en siddha, en perfekt yogi, alvidende og nådig. Din 
fader var gudfrygtig, og hans tilbedelse blev accepteret. Han gav din fader to rupees, som han 
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skulle lægge på sit alter og tilbede. Din fader tilbad dem til sin død, men derefter blev 
tilbedelsen forsømt, og mønterne forsvandt med tiden. Efter nogle år forsvandt mindet om 
disse to rupees også, og nu er du meget heldig, at Akkalkot Maharaj har vist sig for dig i 
skikkelse af Sai Baba blot for at minde dig om dine pligter og din tilbedelse, der kan afværge 
alle farer. Tag dig i agt herefter, fjern enhver tvivl og alle dårlige tanker, følg dine forfædre og 
forsæt med at tilbede familie-guderne og rupee’erne og vær stolt over at få helgenernes 
velsignelse. Sai Samartha har været så venlig at genoplive hengivenhedens ånd i dig og 
udvikle den, så du får gavn af den.” Da han hørte moderens forklaring, blev hr. Pitale meget 
glad. Han erfarede og blev overbevist om Baba’s allestedsnærværelse og betydningen af at få 
Hans darshan. Herefter blev han meget forsigtig med sin opførsel.

26.6. Hr. Gopal Narayan Ambadekar fra Poona var en hengiven af Baba. Han arbejdede i 10 år
i byen Abkairi’s afdeling for forbrugsskatter i Thana-distriktet og i Javhar-delstaten, hvorfra 
han var nødt til at tage sin afsked. Han forsøgte at få et andet arbejde, men uden held. Han 
blev ramt af andre ulykker, og hans situation udviklede sig fra dårlig til det værre. Sådan 
levede han i syv år, besøgte Shirdi hvert år og fortalte Baba om sine klagepunkter. Hans 
situation blev hele tiden værre, og han besluttede sig for at begå selvmord i Shirdi. Så han 
kom dertil sammen med sin hustru og blev der i to måneder. En aften, mens han sad i en 
oksekærre foran Dixit’s herberg, bestemte han sig for at afslutte sit liv ved at kaste sig i en 
nærliggende brønd. Men Baba ønskede, at der skulle ske noget andet. Nogle få skridt fra 
stedet lå der et hotel, og dets ejer, hr. Sagun, der var Baba-hengiven, kom ud og tiltalte ham 
således: ”Har du nogen sinde læst om Akkalkot Maharaj’s liv?” (En berømt guru der levede i 
det 19. århundrede). Ambadekar tog denne bog fra Sagun og begyndte at læse i den. 
Tilfældigvis, eller vi skal måske sige ved forsynets styrelse, faldt han over en historie, der 
havde med hans egen situation at gøre. Mens Akkalkot Maharaj levede, led en vis hengiven 
meget på grund af en uhelbredelig sygdom. Og da han ikke længere kunne udholde smerterne,
blev han desperat, og for at afslutte sine lidelser kastede han sig en aften ned i en brønd. 
Straks derefter kom Maharaj’en og hev ham op med sine egne hænder og rådede ham 
således: ”Du skal bære såvel de gode som de dårlige frugter af fortidens handlinger. Hvis dette
er ufuldendt, vil selvmord ikke hjælpe dig. Du vil være nødt til at påtage dig endnu en fødsel 
og lide igen. Så i stedet for at slå dig selv ihjel hvorfor så ikke lide et stykke tid og udleve 
frugterne af dine fortidige handlinger og få klaret det én gang for alle?”

26.7. Idet han læste denne relevante og rettidige historie, blev Ambadekar meget overrasket 
og bevæget. Havde han ikke fået Baba’s råd gennem denne historie, havde han ikke været her
længere. Da han således oplevede Baba’s allestedsnærværelse og velvilje, blev hans tro på 
Ham bestyrket, og han blev en trofast hengiven. Hans fader var en hengiven af Akkalkot 
Maharaj, og Sai Baba ønskede, at han gik i sin faders fodspor og fortsatte sin hengivenhed 
over for ham. Herefter fik han Sai Baba’s velsignelse, og hans udsigter blev stadig bedre. Han 
studerede astrologi og blev meget kyndig, og derved forbedrede hans lod i livet sig. Han var i 
stand til at tjene tilstrækkelige penge, og han fik en fredfyldt død sent i livet, mens han endnu 
havde det godt og bekvemt.

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 27

Der udvises velvilje ved at fortælle om Bhagwat og Vishnu’s 1000 
navne. – Dixit syn af Vitthal. – Geetarahasya Khapardes.

27.1. Dette kapitel beskriver, hvorledes Sai Baba favoriserede Sine hengivne ved at give dem 
religiøse bøger, efter Han havde berørt og derved helliggjort dem, så de kunne læse 
regelmæssigt i dem og få gavn af dem på anden vis.

27.2. Når en mand bader i havet, får han den fortjeneste, man opnår ved at besøge 
pilgrimssteder og bade i hellige floder. Tilsvarende gælder, at når en mand søger tilflugt ved 
Sadguruens fødder, så får han den fortjeneste, man får ved at bøje sig for Den Hellige 
Treenighed, nemlig Brahma (Skaberen), Vishnu (Opretholderen) og Mahesh (Siva; 
Nedbryderen) samt Den Universelle Absolutte Gud. Længe leve Sri Baba, det ønskeopfyldende 
træ og det ocean af viden, der skænker os selvrealisation. Åh Sai! Skab i os en følelse af 
ærbødighed over for Dine historier. Lad læserne og tilhørerne fortære dem med den samme 
nydelse, som chatak-fuglen har, når den drikker vandet fra skyerne og bliver lykkelig. Mens de
lytter til Dine historier, så lad dem og deres familier få alle de sande og fromme følelser og 
kendetegn. Lad deres legemer svede, lad deres øjne blive fulde af tårer, lad deres åndedræt 
blive roligt, lad deres sind være fattet, lad deres hår stå lige i vejret, og endelig, lad dem 
græde, hulke og skælve, lad deres fjendtligheder forsvinde. Når alle disse ting sker, er det et 
tegn på, at guruens nåde bryder frem over dem. Når disse følelser vokser i dig, vil guruen 
blive yderst tilfreds og vil helt sikkert føre dig hen ad vejen, der fører dig til selvrealisation. 
Den bedste måde at blive befriet for illusionens lænker er derfor, at du fuldstændig og 
helhjertet overgiver dig til Baba. Veda’erne kan ikke føre dig over illusionens hav. Det er 
udelukkende Sadguruen, der kan gøre dette og få dig til at se Gud i alle skabninger.

27.3. De forskellige metoder, som Baba benytter Sig af for at videregive Sine råd og 
anvisninger, er allerede blevet nævnt i tidligere kapitler. I dette vil vi beskæftige os med ét 
aspekt af dette. Nogle hengivne havde for vane at tage nogle religiøse bøger med hen til Baba.
Det var bøger, som de specielt ønskede at studere, og de ønskede at få dem tilbage, efter de 
var blevet berørt og derved helliggjort af Ham. Ved at læse den slags bøger dagligt følte de, at
Baba var hos dem. Engang kom Kaka Mahajani til Shirdi med et eksemplar af Eknathi 
Bhagwat. Shama lånte denne bog, så han kunne læse i den i moskeen. Her tog Baba den fra 
ham, rørte ved den og vendte nogle sider her og der. Herefter gav Han den tilbage til Shama 
og bad ham om at opbevare den hos sig. Da Shama fortalte, at den tilhørte Kaka, og at den 
skulle leveres tilbage til ham, svarede Baba: ”Nej, nej! Da Jeg har givet den til dig, må du 
hellere beholde den. Du vil få gavn af den.” På denne måde blev mange bøger overrakt til 
Shama. Efter nogle få dage kom Kaka Hamajani med et andet eksemplar af den samme 
Bhagwat, og han gav den til Baba. Baba gav den tilbage som prasad og bad ham om at passe 
godt på den og forsikrede ham om, at den ville komme ham til god nytte. Kaka modtog den 
ærbødigt.

27.4. Shama var en meget fortrolig hengiven af Baba, og Baba ønskede at favorisere ham på 
en bestemt måde ved at give ham et eksemplar af en bog med Vishnu’s 1000 navne som 
prasad. (Bogen hedder ’Vishnu-sahasra-naam’). Dette skete på følgende måde. Engang kom 
en ramadasi (en tilhænger af helgenen Ramadas) til Shirdi og boede her et stykke tid. Den 
rutine han fulgte dagligt, var som følger. Han stod op tidligt om morgenen, vaskede sit ansigt, 
badede og iklædte sig derefter safran-farvet tøj og smurte sig ind i hellig aske. Herefter læste 
ham i bogen om Vishnu’s 1000 navne (en bog der blev opfattet som værende den vigtigste 
bog efter Bhagavad Gita) og i Adhyatma Ramayan (en bog for de indviede om Herren Rama’s 
livshistorie). Han læste med stor tro. Han læste disse bøger meget ofte. Efter nogle dage 
ønskede Baba at favorisere Shama ved at indføre ham i Vishnu’s 1000 navne. Så derfor kaldte 
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Han ramadasi’en hen til Sig og fortalte ham, at Han led af alvorlige mavesmerter, og 
medmindre Han tog Sennapods (et mildt afføringsmiddel), ville smerterne ikke forsvinde. Så 
Han bad ham om at gå hen i basaren og hente medicinen. Ramadasi’en lukkede sin bog og gik 
hen til basaren. Nu rejste Baba Sig og gik hen til det sted, hvor ramadasi’en havde siddet og 
læst. Han tog bogen, ’Vishnu’s 1000 navne’, og efter Han havde sat Sig igen, sagde Han til 
Shama: ”Denne bog er meget værdifuld og virkningsfuld, så jeg forærer den til dig, så du kan 
læse den. Engang havde Jeg mange smerter, og Mit hjerte begyndte at slå voldsomt, og Mit liv
var i fare. I dette kritiske øjeblik knugede Jeg denne bog mod Mit hjerte, og Shama, hvilken 
lettelse og lindring den gav Mig! Jeg tænkte, at Allah selv var kommet ned og havde frelst Mig.
Så Jeg giver den til dig. Læs den langsomt, lidt efter lidt. Læs i det mindste ét navn hver dag, 
det vil være godt for dig.” Shama svarede, at han ikke ønskede den, og at bogens ejer, 
ramadasi’en, der ofte var i dårligt humør og var en genstridig og irritabel fyr, helt sikkert ville 
starte et skænderi med ham. Da han var en bondsk person, kunne han desuden ikke på 
tilfredsstillende vis læse bogen, der var på sanskrit.

27.5. Shama tænkte, at Baba ønskede at sætte ham op mod ramadasi’en ved at gøre dette, 
men han havde ingen idé om, hvad Baba mente om ham. Baba må have haft til hensigt at 
binde den halskæde af Vishnu’s 1000 navne rundt om Shama’s hals, da han var en fortrolig 
hengiven, skønt han var bonde, og således frelse ham fra den verdslige eksistens lidelser. 
Virkningsfuldheden af Guds navn er velkendt. Det frelser os fra alle synder og dårlige 
tilbøjeligheder, befrier os fra cyklussen af fødsler og død. Der findes ingen lettere åndelig 
øvelse end at gentage Guds navn. Det er det, der er bedst til at rense vores sind. Det kræver 
ingen rekvisitter, og der er ingen restriktioner forbundet med øvelsen. Den er så let at udføre, 
og den er så effektiv. Baba ønskede, at Shama skulle praktisere denne åndelige øvelse, skønt 
han ikke havde en stærk trang til at begynde på den. Så Baba påtvang ham den. Det forlyder 
også, at Eknath Maharaj for længe siden på tilsvarende vis påtvang en fattig brahmin-nabo 
bogen med Vishnu’s 1000 navne og på den måde frelste ham. Læsningen og studiet af denne 
bog er en vidt åben vej, der fører til renselse af sindet, og derfor pånødede Baba Sin hengivne,
Shama, denne bog.

27.6. Ramadasi’en vendte snart tilbage med Sennapods’en. Anna Chinchanikar, der var til 
stede på dette tidspunkt, ønskede at spille rollen som Narada, og han informerede ham derfor 
om, hvad der var hændt. (Narada er en himmelske vismand, der blandt andet var velkendt for
at skabe splid mellem guder og dæmoner). Ramadasi’en røg straks op i en spids. Han kastede 
sig straks over Shama med stort raseri. Han sagde, at det var Shama, der havde fået Baba til 
at sende ham bort under påskud af at have mavesmerter for at hente medicin, og således 
kunne han tage bogen. Han begyndte at skælde Shama ud og overfuse ham og lod en 
bemærkning falde om, at hvis bogen ikke blev leveret tilbage, så ville han knuse hans hoved! 
Roligt kom Shama med indvendinger, men forgæves. Nu talte Baba venligt til ham, som 
følger: ”Åh ramadasi! Hvad er der i vejen med dig? Hvorfor er du så oprørt? Er Shama ikke din
dreng? Hvorfor skælder du ham ud, og så ganske unødvendigt? Hvordan kan det være, at du 
er så trættekær? Kan du ikke tale blidt og venligt? Du læser disse hellige bøger dagligt, og 
alligevel er dit sind oprevet og dine følelser ukontrollerede. Hvad for en slags ramadasi er du? 
Du burde være indifferent over for alting. Et det ikke underligt, at du skulle have en sådan 
ejermani over for denne bog? En ægte ramadasi bør ikke have noget tilknytning, men bør 
have en følelse af ikke-tilknytning til alting. Nu skændes du med Shama blot på grund af en 
bog. Gå hen og sæt dig. Man kan købe masser af bøger for penge, men man kan ikke købe 
mennesker. Tænk godt over dette og vær hensynsfuld. Hvilken værdi har din bog? Shama 
havde ikke noget at gøre med bogen. Jeg tog den Selv og gav den til ham. Du ved det inderst 
inde. Jeg tænkte, at Shama burde læse den og få gavn af det, så derfor gav Jeg ham den.”

27.7. Hvor liflige var Baba’s ord ikke! Blide og nektaragtige var de. Deres virkning var 
vidunderlig. Ramadasi’en faldt til ro og sagde til Shama, at han til gengæld ville have ’Panch-
ratni Gita’. Shama var meget tilfreds og sagde: ”Hvorfor én, jeg vil give 10 eksemplarer til 
gengæld!” 
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27.8. Så sagen blev i sidste ende bragt i orden. Spørgsmålet, man skal tage under 
overvejelse, er: ’Hvorfor skulle ramadasi’en forlange at få ’Panch-ratni Gita’, en bog som han 
aldrig før har vist interesse for, og hvorfor skulle han, der dagligt læser religiøse bøger i 
moskeen foran Baba, skændes med Shama i Hans nærværelse?’ Vi ved ikke, hvordan vi skal 
fordele skylden, og hvem der i det hele taget har skylden. Vi konstaterer blot, at hvis denne 
hændelse ikke havde fundet sted, så ville emnets betydning, effektiviteten af Guds navn og 
betydningen af Vishnu’s 1000 navne, ikke været gået op for Shama. Så vi ser, at Baba’s 
metode i forbindelse med at undervise og indvie var unik. I dette tilfælde viste det sig, at 
Shama efterhånden fik studeret bogen og beherskede dens indhold i en sådan grad, at han var
i stand til at forklare den til professor G.G. Narke, M.A., fra The College og Engineering, Poona,
der var Shriman Buti’s svigersøn og en hengiven af Baba.

27.9. En dag, mens Kakasaheb Dixit sad og mediterede efter sit morgenbad på sit herberg i 
Shirdi, fik han et syn af Vitthal. Da han bagefter gik hen for at se Baba, spurgte Han ham: 
”Kom Vitthal Patil? Så du ham ikke? Han er meget vanskelig at holde fast på. Hold fast i Ham, 
ellers vil Han glide dig af hænde og løbe væk.” Ved middagstid skete der det, at der kom en 
gadesælger med 20 – 25 billeder af Vitthal fra Pandharpur, som han ønskede at sælge. Dixit 
var overrasket over at se, at den skikkelse, han havde set Vitthal i i sin meditation, svarede 
præcis til den på billedet, og han blev også mindet om Baba’s ord. Med glæde købte han derfor
et billede og satte det på sit alter, så han kunne tilbede det.

27.10. Baba elskede altid dem, der studerede Brahma-vidya (videnskaben om Gud) og 
opmuntrede dem til at gøre det. For at komme med et eksempel så modtog Bapusaheb Jog 
engang en postpakke. Den indeholdt et eksemplar af Gita Rahasya, der er skrevet af 
Lokamanya Tilak. Han tog den under armen og kom hen i moskeen, hvor han bøjede sig dybt 
for Baba. Da han gjorde dette, faldt pakken ned foran Baba’s fødder. Baba spurgte, hvad det 
var. Den blev åbnet, og bogen blev lagt i Baba’s hånd. Han vendte nogle sider her og der i et 
par minutter og tog en rupee op af lommen. Han lagde den oven på bogen og rakte den og 
rupeen til Jog, idet Han sagde: ”Læs den til ende og du vil få gavn af det.”

27.11. Lad os afslutte dette kapitel med en beskrivelse af familien Khaparde. Engang kom 
Dadasaheb Khaparde med sin familie og boede i Shirdi i nogle måneder. (Dagbogen om hans 
ophold er blevet udgivet på engelsk i Shri Sai Leela Magazine, bind 1). Dadasaheb var ikke 
nogen almindelig mand. Han var velstående, og han var den mest berømte advokat i 
Amaravati (Berar) og var medlem af delstaten Delhi’s rådsforsamling. Han var intelligent og en
meget dygtig taler. Alligevel vovede han ikke at åbne munden foran Baba. De fleste hengivne 
talte og diskuterede fra tid til anden med Baba, men kun tre personer, nemlig Kharparda, 
Noolkar og Buti forholdt sig altid tavse. De var spagfærdige, beskedne, ydmyge og godmodige.
Dadasaheb Kharparde, der var i stand til at udlægge Panchadashi for andre, sagde ikke ét ord,
når han kom hen i moskeen og sad i nærheden af Baba. (Panchadashi er en velkendt sanskrit-
afhandling om filosofien om ikke-dualisme skrevet af den berømte Vidyaranya). En mand, 
uanset hvor lærd han selv er i Veda’erne, blegner foran en, der har realiseret Brahman (Gud) 
og er blevet ét med Ham. Lærdom kan ikke måle sig med selvrealisation. Dadasaheb blev der i
fire måneder, men fru Khaparde blev der i syv måneder. Begge var yderst glade og tilfredse 
med deres ophold i Shirdi. Fru Kharparde var tro og from, og hun elskede Baba inderligt. Hver 
middag kom hun hen i moskeen med mad, der skulle ofres, og efter den var blevet accepteret 
af Baba, plejede hun at gå hjem for at spise. Da Baba så hendes besindige og faste 
hengivenhed, ønskede Han at vise den frem for andre. En middag bragte hun et måltid 
bestående af hvedebudding, puré, ris, suppe og kheer (sød ris) og andre forskellige retter hen 
til moskeen. Baba, der plejede at vente i timevis med at spise, rejste Sig straks, gik hen til Sit 
sæde og fjernede stoffet, der var lagt over maden. Og straks begyndte Han ivrigt at spise af 
retterne. Shama spurgte Ham: ”Hvorfor denne forskellighed. Nogle gange smider Du de retter 
ud, som andre kommer med, eller Du ikke så meget som ser på dem. Men dette måltid tager 
Du seriøst. Hvorfor er det måltid, som denne kvinde kom med, så dejligt? Dette vækker vores 
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nysgerrighed.” Baba forklarede nu: ”Denne mad er virkelig ekstraordinær. I et tidligere liv var 
denne kvinde en købmands tykke ko, der ydede meget mælk. Så forsvandt hun og blev født 
ind i en havemands familie og herefter ind i en familie, der tilhørte kriger-kasten. Her giftede 
hun sig med en købmand. Herefter blev hun født ind i en brahmin-familie. Jeg så hende igen 
efter meget lang tid. Lad Mig tage nogle søde godbidder kærlighed fra hendes måltid.” Efter 
dette ydede Baba fuld retfærdighed over for hendes måltid, vaskede Sin mund og Sine 
hænder, ræbede Sig for at vise, at Han var yderst tilfreds og satte Sig igen på Sin vante plads.
Nu bøjede fru Kharparde sig og begyndte at vaske Baba’s fødder, og Han begyndte at tale med
hende, imens Han masserede hendes arme, der vaskede Hans ben. Da han så denne gensidige
tjeneste, begyndte Shama at lave sjov med det og sagde: ”Det går sandelig fint! Det er et 
vidunderligt syn at se Gud og Hans hengivne tjene hinanden.” Efter Han var stillet tilfreds med 
hendes oprigtige tjeneste, bad Baba hende i et lavt og betagende tonefald om at chante 
’Rajarama, Rajarama’ nu og altid og sagde: ”Hvis du gør det, vil du nå dit livs mål, dit sind vil 
opnå fred, og du vil virkelig få stor gavn og glæde af det.” For mennesker, der er ukendte med
åndelige spørgsmål, kan dette måske synes at være en høflig gestus, men faktisk var det ikke 
sådan. Det var et tilfælde af det, der rent teknisk kaldes ’overførsel af kraft fra guruen til 
disciplen’. Hvor virkningsfulde var Baba’s ord ikke! På et øjeblik trængte de ind i hendes hjerte 
og forblev der.

27.12. Hændelsen illustrerer naturen af den relation, der bør være mellem guru og discipel. 
Begge bør elske og tjene hinanden, som var de én. Der er ingen sondring eller nogen forskel 
mellem dem. Begge er én, og den ene kan ikke leve uden den anden. Disciplen, der placerer 
sit hoved på guruens fødder, er sandt at sige et ydre syn, men i deres indre er de begge én og
den samme. De der ser nogen forskel på dem, er endnu umodne og endnu ikke perfekte.

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 28

Shirdi tiltrækker spurve: 1. Lakhshmichad. 2. Kvinden fra Burhanpore. 
3. Megha.

28.1. Sai er ikke begrænset på nogen måde. Han opholder Sig i alle skabninger fra myrer og 
insekter til Gud. Han gennemtrænger alle. Sai var velbevandret i viden om Veda’erne såvel 
som i videnskaben om selvrealisation. Eftersom Han var kyndig i begge disse, var Han egnet til
benævnelsen ’Sadguru’. En person, der skønt lærd, ikke er i stand til at vække disciplene og 
grundfæste dem i selvrealisation, fortjener ikke at blive kaldt en Sadguru. Almindeligvis føder 
verdslige forældre kroppen, men uvægerligt indtræffer døden i løbet af livet, men Sadguruen 
transcenderer både liv og død, så derfor er han venligere og mere barmhjertig end andre.

28.2. Sai Baba sagde ofte: ”Lad Hans mand (hengivne) være nok så langt væk, det være sig 
tusindvis af kos væk fra Ham, han vil alligevel blive trukket mod Shirdi, som var han en spurv 
med en tråd bundet om fødderne.” (En kos er lig med 1,8 km). Dette kapitel beskriver 
historierne om tre af den slags spurve.

28.3. Lala Lakshmichand. Denne gentleman arbejdede først for Shri Venkateshwar Press i 
Mumbai, dernæst for jernbanen og senere i firmaet Ralli Brothers & Co som sekretær. Han 
kom i forbindelse med Baba i 1910. En eller to måneder før Jul så han i en drøm i Santacruz 
(en af Mumbai’s forstæder) en gammel skæget mand, der var omgivet af sine hengivne. Nogle
få dage senere tog han hen til sin vens hus. Vennen hed Dattatreya Manjunath Bijur, og han 
tog derhen for at høre Das Ganu synge kirtan. Das Ganu havde (og har) for vane at have et 
billede af Baba, der vender ud mod tilhørerne, mens han synger kirtan. Lakhshmichand blev 
overrasket over at opdage, at den gamle mand, som han havde set i sin drøm, havde præcis 
de samme ansigtstræk, som manden på billedet havde, så han kom til den konklusion, at den 
gamle mand, han så i drømmen, var Baba Selv. Synet af dette billede, Das Ganu’s kirtan og 
helgenen Tukaram’s liv, som Das Ganu fremstillede, gjorde så dybt et indtryk på ham, at han 
besluttede at tage til Shirdi. Det er altid de hengivnes oplevelse, at Gud altid hjælper dem i 
deres søgen efter en Sadguru og med andre af deres åndelige bestræbelser. Den selvsamme 
aften bankede en ven ved navn Shankararao på hans dør og spurgte ham, om han ville 
ledsage ham på en tur til Shirdi. Hans glæde kendte ingen grænser, og han besluttede sig for 
straks for at tage til Shirdi. Han lånte 15 rupees af sin fætter, og efter at have truffet de 
behørige forberedelser begav han sig af sted. I toget sang han og hans ven Shankararao nogle
lovsange og forhørte sig om Sai Baba hos nogle medpassagerer – fire muslimer, der var på vej
hjem til deres boliger nær Shirdi. De fortalte dem, at Sai Baba var en stor helgen, der havde 
boet i Shirdi gennem mange år. Da de nåede Kopergaon, ønskede han at købe nogle gode 
guava’er (en frugt) som offergaver til Baba, men han var så dybt betaget af hele sceneriet og 
af alle de synsindtryk, han fik, at han glemte at købe dem. Da de nærmede sig Shirdi, blev han
mindet om guava’erne, da han så en gammel kvinde med en kurv gauva’er på hovedet løbe 
efter hestevognen. Hestevognen blev standset, og glad købte han nogle frugter. Da han gjorde
det, sagde kvinden: ”Tag alle de sidste frugter og offer dem til Baba på mine vegne.” Det der 
rent faktisk var sket, nemlig at han havde haft til hensigt at købe gauva’er, men havde glemt 
det, mødet med den gamle kvinde og hendes hengivenhed over for Baba, var alt sammen en 
behagelig overraskelse for begge vennerne, og Lakhshmichand tænkte ved sig selv, at den 
gamle kvinde havde en eller anden forbindelse med den gamle mand, han havde set i sin 
drøm. Nu kørte de videre og kom tæt på Shirdi, og da de så flagene på moskeen, hilste de 
dem. Med ting til brug i forbindelse med tilbedelsen i hænderne gik de hen i moskeen og tilbad
Baba med alle de behørige ritualer. Lakhshmichand var meget bevæget, og han var meget 
glad for at se Baba. Han vimsede rundt om Baba’s fødder som en bi, der flyver rundt om en 
velduftende lotusblomst. Så talte Baba som følger:
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28.4. ”Snedige fyr! Han synger lovsang på vejen hertil og forhører sig hos andre. Hvorfor 
spørge andre? Vi bør se alt med vore egne øjne; hvorfor skulle det være nødvendigt at spørge 
andre? Afgør blot for dig selv, hvorvidt din drøm er sand eller ej? Var det nødvendigt at få 
darshan ved at få et lån af en fætter? Blev det inderligste ønske ikke opfyldt?”

28.5. Da Lakhshmichand hørte disse ord, blev han lamslået over Baba’s alvidenhed. Han var i 
vildrede og kunne ikke begribe, hvordan Baba kunne have kendskab til alt det, der var hændt 
på vejen fra hans hjem til Shirdi. Det væsentligste, der er at bemærke i denne henseende, er 
at Baba aldrig brød Sig om, at folk tog et lån for at kunne få Hans darshan eller fejre en højtid 
eller tage på pilgrimsrejse.

28.6. Ved middagstid, da Lakhshmichand sad og spiste, fik han noget hvede-budding som 
prasad af en hengiven. Han blev glad for at få den. Næste dag forventede han også at få 
noget, men det fik han ikke. Så han var ivrig efter at få mere af hvede-buddingen. Den tredje 
dag, da det var tid for middags-arathi, spurgte Bapusaheb Jog Baba, hvilken offergave han 
skulle komme med. Baba bad ham om at komme med noget hvede-budding. Så de hengivne 
kom med to store skåle fulde af hvede-budding. Lakhshmichand var meget sulten, og han 
havde også ondt i ryggen. Nu sagde Baba følgende til ham: ”Det er godt, at du er sulten. Tag 
noget hvede-budding og noget medicin for smerterne i ryggen.” Han blev igen lamslået over at
opleve, at Baba læste hans tanker og kunne fortælle om dem. Hvor var Han alvidende!

28.7. Under dette besøg var Lakhshmichand en aften også vidne til processionen hen til 
chavadi’en. På det tidspunkt led Baba af hoste. Han tænkte, at Baba led på grund af en eller 
andens ’onde øje’. Næste morgen, da han gik hen i moskeen, sagde Baba følgende til Shama: 
”I går aftes led Jeg af hoste. Skyldes det mon ’det onde øje’? Jeg tror, at en eller andens ’onde
øje’ har påvirket Mig, så derfor lider Jeg.” I dette tilfælde sagde Baba det, der foregik i 
Lakhshmichand’s sind.

28.8. Da han oplevede disse beviser på Baba’s alvidenhed og venlighed over for Sine 
hengivne, kastede han sig for Baba’s fødder og sagde: ”Jeg er meget velsignet, at jeg har fået 
Din darshan. Vær altid venlig og barmhjertig over for mig og beskyt mig altid. Der er ingen 
anden Gud for mig i denne verden bortset fra Dig. Lad altid mit sind være betaget af Dine 
lovsange og Dine fødder; lad Din nåde beskytte mig mod verdens elendigheder og lad mig altid
chante Dit navn og være lykkelig.”

28.9. Efter at have fået Baba’s udi og velsignelser vendte han hjem sammen med sin ven. Han
var meget glad og tilfreds, og han sang til Baba’s pris på vejen. Fra dette øjeblik forblev han 
en trofast hengiven af Baba, og han sendte altid blomsterkranse, kamfer og dakshina (penge) 
med de bekendte, der skulle til Shirdi.

28.10. Lad os nu vende os mod en anden spurv (hengiven). En kvinde i Burhanpore så i en 
drøm, at Sai Baba kom til hendes dør og tiggede kogt ris med dal og salt. Da hun vågnede, var
der ingen ved døren. Hun var imidlertid glad for at have haft drømmen, og hun fortalte om den
til alle inklusiv sin mand. Han var ansat inden for postvæsenet, og da han blev overflyttet til 
Akala, besluttede både han og hans hustru, der begge var fromme mennesker, at tage til 
Shirdi. En passende dag begav de sig mod Shirdi, og efter af have besøgt Gomati Tirth på 
vejen, nåede de frem til Shirdi, hvor de blev i to måneder. Hver dag gik de hen i moskeen, 
tilbad Baba og havde nogle lykkelige stunder her. Parret kom til Shirdi for at ofre khichadi (ris 
og dal) som offergave, men af en eller anden grund lykkedes det dem ikke de første 14 dage. 
Kvinden brød sig ikke om denne udsættelse eller sendrægtighed. Den 15. dag kom hun ved 
middagstid hen i moskeen med sin khichadi. Hun opdagede, at Baba og de andre allerede 
havde sat sig for at spise, og at forhænget var trukket for. Ingen vovede at gå derind, når 
forhænget var for, men kvinden kunne ikke vente længere. Hun løftede forhænget til side og 
trådte ind. Underligt nok syntes Baba denne dag at hungre efter khichadi, og Han ønskede at 
spise denne ret først. Så da kvinden trådte ind med denne ret, blev Baba glad og begyndte at 
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spise bid efter bid af khichadi’en. Da de så Baba’s ivrighed i denne henseende, blev alle dybt 
forundrede, og de der hørte historien om khichadi’en, blev overbevist om Hans ekstraordinære
kærlighed til Sine hengivne. 

28.11. Lad os nu gå til den tredje spurv. Megha fra Viramgaon var en jævn og analfabetisk 
brahmin-kok, der arbejdede for Rao Bahadur H.V. Sathe. Han var en hengiven af Siva, og han 
chantede altid det fem-stavelses mantra: ’Namah Shivay’. (Den direkte oversættelse er: 
Forgudelse af Siva). Han kendte ikke til at meditere på Herren eller på hoved-mantraet 
’Gayathri Mantraet’. Rao Bahadur Sathe interesserede sig for ham og lærte ham at meditere 
intenst på Herren samt Gayathri Mantraet. (Gayathri Mantraet er et af de kraftigste mantraer, 
hvori man blandt andet beder om at få oplyst sit intellekt). Sathe fortalte ham, at Sai Baba fra 
Shirdi var guden Siva’s legemliggjorte form og fik ham til at tage til Shirdi. På 
jernbanestationen i byen Broach fik han kendskab til, at Sai Baba var muslim, og hans 
enfoldige og ortodokse sind blev stærkt foruroliget ved tanken om, at han skulle bøje sig for 
en muslim, og han bad til sin herre om, at han ikke skulle sende ham derhen. Hans herre 
insisterede imidlertid på, at han tog til Shirdi, og han gav ham et introduktionsbrev til sin 
svigerfader, Ganesh Damodar, alias Dada Kelkar, i Shirdi, hvori han bad ham om at 
introducere Megha til Sai Baba. Da han nåede Shirdi og gik hen i moskeen, var Baba meget 
opbragt og ville ikke tillade ham at komme ind. ”Smid slynglen ud!”, brølede Baba. Herefter 
sagde Han følgende til Megha: ”Du er højkaste brahmin, og Jeg er en simpel muslim. Du vil 
blive udstødt af din kaste ved at komme her. Bare se at komme væk!” Da Megha hørte disse 
ord, begyndte han at skælve. Han undrede sig over, hvordan Baba havde fået kendskab til, 
hvad han tænkte. Han blev der i nogle dage og tjente Baba på sin egen måde, men han var 
ikke overbevist. Herefter rejste han hjem, og senere tog han til Tryambak (Nasik-distriktet), 
hvor han boede i halvandet år. Herefter vendte han tilbage til Shirdi. Ved Dada Kelkar’s 
mellemkomst fik han denne gang lov til at komme ind i moskeen og blive i Shirdi. Sai Baba’s 
hjælp til Megha skete ikke gennem mundtlige råd og anvisninger. Han arbejdede med Megha 
på det mentale plan med det resultat, at han forandrede sig betydeligt og fik stor gavn af det. 
Nu begyndte Megha at betragte Sai Baba som en inkarnation af Siva. For at tilbede Siva er det
nødvendigt at have bel-blade, og Megha plejede hver dag at gå kilometer efter kilometer for at
skaffe dem, så han kunne tilbede sin Siva (Baba). (Bel-blade kommer fra et træ, som hinduer 
opfatter som værende helligt). Det han gjorde, var at tilbede alle guddomme i landsbyen og 
derefter komme hen i moskeen, og efter at have hilst på Baba’s rygstøtte tilbad han Baba. 
Efter at have tjent Baba (vasket Hans fødder) drak han det vand, der var blevet brugt til 
denne tjeneste. Engang skete der det, at han kom hen i moskeen uden at have tilbedt 
Khandoba, eftersom templets dør havde været lukket. Baba accepterede ikke hans tilbedelse 
og sendte ham tilbage, idet Han sagde, at døren nu var åben. Megha gik derfra, fandt at døren
var åben, tilbad guddommen og vendte derefter tilbage til Baba som sædvanlig.

28.12. Engang, da det var Sankranti, ønskede Megha at smøre Baba’s krop med sandal-pasta 
og bade Ham med vand fra Ganges. (Sankranti betyder hellig forandring. På denne dag får 
Solen overtaget, og bevæger sig ind i den nordlige hemisfære. Solen tilbedes i denne 
sammenhæng som Gud. I visse dele af Indien afholdes der høstfest på denne dag). I første 
omgang var Baba uvillig til at gennemgå dette, men da Megha blev ved med at gentage sin 
anmodning, indvilligede Han. Megha var nødt til at rejse 14,5 km (frem og tilbage) for at hente
det hellige vand fra Godavari-floden. Han bragte vandet til Shirdi, traf alle de nødvendige 
forberedelser til badet omkring middagstid og bad Baba gøre Sig parat til det. Igen bad Baba 
ham om at blive sparet for dette bad, idet Han anførte, at som fakir havde Han intet at gøre 
med vand fra Ganges. Men Megha lyttede ikke til Ham. Han vidste, at Siva var glad for at få et
helligt bad på denne lykkevarslende dag. Så Baba gik med til det, trådte ned fra moskeen og 
satte Sig på et bræt, og idet Han strøg Sig over hovedet, sagde Han: ”Åh Megha! Gør Mig i det
mindste denne tjeneste. Hovedet er kroppens vigtigste organ, så kan du ikke nøjes med at 
hælde vand over det. Det er ensbetydende med at bade hele kroppen.” ”Det er i orden”, sagde
Megha og løftede vandkrukken i vejret og begyndte at hælde vandet ud over Baba’s hoved. 
Men da han gjorde det, blev han så overvældet af kærlighed, at han råbte: ”Hil dig gudinde 

110



Ganges!” og tømte krukken ud over hele kroppen. Han satte krukken til side og begyndte at se
nærmere på Baba, men til sin overraskelse og forbløffelse så han, at det kun var Baba’s 
hoved, der var drivvådt, mens kroppen var helt tør.

28.13. Megha tilbad Baba to steder. I moskeen tilbad han Baba personligt, og på herberget 
tilbad han Baba’s store billede, der var blevet skænket af Nanasaheb Chandorkar. Dette gjorde
han i 12 måneder. For at værdsætte hans hengivenhed og bestyrke hans tro skænkede Baba 
ham et syn. En morgen, da Megha stadig lå i sin seng med lukkede øjne, men dog vågen, så 
han tydeligt Baba’s skikkelse. Baba, der vidste han var vågen, kastede riskorn farvet med rødt 
kumkum-pulver hen på ham og sagde: ”Megha! Tegn en trefork!” og forsvandt. (Herren Siva 
afbilledes altid med en trefork i Sin venstre hånd). Da han hørte Baba’s ord, åbnede han ivrigt 
sine øjne, men han så ingen Baba, men derimod riskorn spredt ud over det hele. Han gik hen 
til Baba, fortalte Ham om synet og bad om tilladelse til at tegne en trefork. Baba sagde: ”Hørte
du ikke Mine ord; hørte du ikke, at Jeg bad dig om at tegne en trefork? Det var ikke noget 
drømmesyn, med en direkte ordre. Mine ord er altid ladet med betydning. De er aldrig hule og 
værdiløse.” Megha sagde: ”Jeg troede, at Du vækkede mig, men alle dørene var låst, så jeg 
kom i tvivl og tænkte, at det var noget, jeg havde drømt.” Baba svarede: ”Jeg behøver ingen 
døre for at komme ind. Jeg har ingen form. Jeg lever altid alle vegne. Som den der trækker i 
trådene, udfører Jeg alle handlinger for det menneske, der tror på Mig og forener sig i Mig.”

28.14. Megha vendte tilbage til 
herberget og tegnede en rød 
trefork på væggen tæt ved Baba’s
billede. Næste dag kom der en 
Ramadasi-hengiven fra Poona. 
Han hilste på Baba og ofrede en 
fallos-figur (der symboliserer Siva
som det formløse univers’ bærer).
På det tidspunkt dukkede Megha 
også op. Baba sagde til ham: ”Se!
Shankar (Siva) er kommet. 
Beskyt (tilbed) Ham nu!” Megha 
blev glædeligt overrasket over at 
se denne fallos-statue. Ovre på 
herberget stod Kakasaheb Dixit 
med et håndklæde rundt om 

hovet, efter han havde taget et bad, og han kom til at tænke på Baba, da han så Siva’s fallos-
statue for sit indre blik. Mens han stod og undrede sig over dette, kom Megha og viste ham 
den statue, som Baba havde givet ham. Dixit blev glad for at få at vide, at denne statue 
præcis stemte overens med den, han havde set for nogle få minutter siden i sit syn. Nogle få 
dage efter tegningen af treforken var færdig, installerede Baba statuen tæt ved det store 
billede, som Megha tilbad. Tilbedelsen af Siva var dyrebar for Megha, og med tegningen af 
treforken og installationen af statuen, bestyrkede Baba hans tro.

28.15. Efter at have ydet tjeneste over for Baba i mange år gennem regelmæssig tilbedelse og
gennemførelse af arathi hver middag og aften døde Megha i 1912. På det tidspunkt strøg Baba
Sine hænder hen over hans jordiske rester og sagde: ”Dette var en sand hengiven af Mig.” 
Baba gav også ordre til, at begravelsesmiddagen skulle afholdes for Hans regning for 
brahminerne. Denne ordre blev udført af Kakasaheb Dixit.

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 29

Historier om: 1. Chennai’s lovsangsgruppe. 2. Tendulkars (fader og 
søn). 3. Dr. Kaptajn Hate. 4. Waman Narvekar.

29.1. Dette kapitel beskriver andre interessante og vidunderlige historier om Sai Baba.

29.2. Det var i året 1916, da en lovsangsgruppe fra Chennai begav sig af sted på en 
pilgrimsrejse til den hellige by Benaras. Selskabet bestod af en mand, hans hustru, hans datter
og svigerinde. Uheldigvis bliver deres navne ikke nævnt. På deres rejse hørte selskabet, at der
i Shirdi (i Ahmednagar-distriktet) levede en stor helgen ved navn Sai Baba. De fik at vide, at 
Han var Gud-realiseret, og at Han var meget generøs og hver dag delte penge ud til Sine 
hengivne og til dygtige personer, der kom og fremviste deres evner. Hver dag samlede Sai 
Baba en masse penge ind i form af dakshina, og ud af disse penge gav Han dagligt en rupee til
en tre år gammel pige ved navn Mani, der var datter af en hengiven, der hed Kondaji. Andre 
fik 2 – 5 rupees, og Han gav 6 rupees til Jamali, der var Amani’s moder. Som det nu behagede
Ham, gav Han 10, 20 eller endog 50 rupees til andre hengivne. Da de hørte om alt dette, tog 
selskabet til Shirdi og blev der. Selskabet gennemførte vældig gode lovsangssamlinger og sang
meget dejlige sange, men i deres indre ønskede de at få penge. Tre af selskabets medlemmer 
var griske, men kvinden eller fruen i huset var helt anderledes. Hun havde respekt for Baba, 
og hun elskede Ham. Engang skete der det, at da middags-arathi var i gang, var Baba meget 
tilfreds med hendes tro og hengivenhed og skænkede hende synet af hendes valgte guddom. 
For hende forekom Baba pludselig at være Sitanath (Herren Rama), mens Han for alle andre 
var den sædvanlige Sainath. (Læs Sai Baba. Ordet Sainath betyder ’en hindu guru’). Hun blev 
meget bevæget, da hun så sin elskede guddom. Tårer begyndte at strømme fra hendes øjne, 
og hun klappede i hænderne af glæde. Folk begyndte at undre sig over hendes lykkelige 
sindstilstand, men de var ikke i stand til at gætte årsagen til den. Sent på eftermiddagen 
afslørede hun det hele for sin mand. Hun fortalte ham, hvordan hun havde set Sri Rama i Sai 
Baba. Han tænkte, at hun var en meget enfoldig og from kvinde, og at det at hun havde set 
Rama, måtte være noget, hendes sind havde skabt. Han ignorerede hende, idet han sagde, at 
det ikke var muligt, at alene hun havde set Rama, mens alle andre havde set Sai Baba. Hun 
blev ikke fortørnet over denne bemærkning, da hun var så heldig, at hun kunne få Rama’s 
darshan, når og hvis hendes sind var roligt og fattet og fri for griskhed.

29.3. Tingene fortsatte på denne måde, og på et tidspunkt fik hendes mand en nat et 
mærkværdigt syn. Han befandt sig i en stor by. Politiet havde arresteret ham, bundet hans 
hænder med et reb og sat ham ind i en celle. Da politibetjenten strammede grebet, så han 
Baba stå i nærheden tæt på cellen. Da han så Baba så tæt ved, sagde han med en sørgmodig 
stemme: ”Efter jeg havde hørt om Din berømmelse, søgte jeg tilflugt ved Dine fødder, så 
hvorfor skal en ulykke ramme mig, når Du står her i egen person?” Baba sagde: ”Du skal lide 
konsekvenserne af dine handlinger.” Han sagde: ”Jeg har ikke gjort noget i dette liv, der kan 
retfærdiggøre, at en sådan ulykke rammer mig.” Baba sagde: ”Hvis ikke i dette liv, så må du i 
et tidligere liv have begået en synd.” Han svarede: ”Jeg kender ikke noget til mine tidligere liv,
men selv om vi antager, at jeg har begået en synd dengang, hvorfor bliver den så ikke brændt
og tilintetgjort i Din nærværelse på samme måde, som ild fortærer tørt græs?” Baba: ”Har du 
en sådan tro?” Manden svarede: ”Ja.” Nu bad Baba ham om at lukke øjnene. Så snart han 
havde lukket dem, hørte han en dundrende lyd af noget, der faldt ned. Da han åbnede øjnene,
så han, at han var fri, og at politibetjenten var faldet blødende til gulvet. Da han var meget 
bange, så han hen på Baba, der sagde: ”Nu vil du blive fanget. Betjente vil komme og 
arrestere dig.” Da bad han indtrængende: ”Der findes ingen anden frelser end Dig; frels mig 
på en eller anden måde!” Så bad Baba ham igen om at lukke øjnene. Det gjorde han, og da 
han åbnede dem igen, så han, at han var fri, ude af cellen, og at Baba var ved hans side. Han 
faldt for Baba’s fødder. Baba spurgte ham: ”Er der nogen forskel på denne namaskar (berøring
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af Baba’s fødder) og de gange, du tidligere har gjort det? Tænk dig godt om inden du svarer.” 
Han sagde: ”Der er stor forskel. Tidligere berørte jeg Dine fødder med det mål at få nogle 
penge af Dig, men da jeg berørte Dine fødder denne gang, ofrede jeg denne handling til Dig 
som Gud. Desuden tænkte jeg tidligere fortørnet, at Du, der er muslim, ødelagde os hinduer.” 
Baba: ”Tror du ikke i dit sind på muslimske guder?” Han sagde: ”Nej.” Nu sagde Baba: ”Har du
ikke en panja (en udsmykket hånd) i dit hjem, og tilbeder du ikke denne i Tabut, det vil sige til
Moharrum højtiden? (En af de fire hellige måneder i året). I dit hjem findes der tillige en anden
guddom ved navn Kadbibi, som du formilder og tilfredsstiller i forbindelse med bryllupper og 
andre fester. Er det ikke sandt?” Han tilstod alt dette. Nu sagde Baba: ”Hvad ønsker du mere?”
Nu opstod der et ønske i hans sind om at få sin guru Ramdas’ darshan, og Baba bad ham 
vende sig og se. Og da han vendte sig, var Ramdas lige foran ham. Aldrig så snart han bøjede 
sig for at kaste sig for Ramdas’ fødder, forsvandt han. Nysgerrigt spurgte han Baba: ”Du ser 
gammel ud, kender Du Din alder?” Baba: ”Hvad! Påstår du, at Jeg er gammel! Prøv at løbe om
kap med Mig, så skal du se!” Da Han havde sagt dette, begyndte Baba at løbe, og han fulgte 
efter. Baba forsvandt i den støvsky, som Hans fodtrin hvirvlede op, mens Han løb, og i det 
øjeblik vågnede manden.

29.4. Efter at være vågnet begyndte han seriøst at tænke på det, han havde oplevet i 
drømmen. Hans mentale indstilling var fuldstændig forandret, og han forstod Baba’s storhed. 
Efter dette forsvandt hans tvivlende tilbøjeligheder, og en dybtfølt hengivenhed over for Baba 
fyldte hans sind. De drømmesyn han havde haft, var blot en drøm, men de spørgsmål og svar 
der havde været i den, var yderst betydningsfulde og interessante. Næste morgen, da alle var 
forsamlet i moskeen til arathi, gav Baba ham som prasad for 2 rupees konfekt og 2 rupees af 
egen lomme og velsignede ham. Han fik ham til at blive der i yderligere nogle få dage og gav 
ham Sine velsignelser, idet Han sagde: ”Allah vil give dig velstand, og Han vil gøre alt muligt 
godt for dig.” Han fik ikke flere penge, men han fik noget, der er langt bedre, nemlig Baba’s 
velsignelse, hvilket kom ham til gavn i tiden fremover. Selskabet fik sidenhen masser af 
penge, og deres pilgrimsrejse blev en succes, da de ikke blev udsat for vanskeligheder eller 
gener på deres rejse. De vendte alle sikkert hjem, idet de tænkte over Baba’s ord og 
velsignelser og den lyksalighed, de oplevede på grund af Hans nåde.

29.5. Denne historie illustrerer en af de metoder, som Baba anvendte i visse tilfælde for at 
forbedre og udvikle Sine hengivne.

29.6. I Bandra (en forstad til Mumbai) boede der en familie Tendulkar, hvis medlemmer alle 
var Baba-hengivne. Fru Savitribai Tendulkar har udgivet en bog på marathi med titlen ’Shri 
Sainath Bhajan Mala’, der indeholder 800 religiøse lovsange, der beskriver Baba’s 
guddommelige lege. Det er en bog, der er værd at læse for dem, der er interesseret i Baba. 
Sønnen Babu Tendulkar studerede flittigt dag og nat, da han ønskede at gå op til 
lægeeksamen. Han rådførte sig hos nogle astrologer. Da de havde undersøgt hans horoskop, 
kunne de fortælle ham, at stjernerne ikke stod gunstigt dette år, og at han skulle gå op til 
eksamen næste år, hvor han helt sikkert ville få succes. Dette gjorde ham nedtrykt og 
forstemt, og han blev rastløs. Nogle få dage senere rejste hans moder til Shirdi og så Baba. 
Blandt andre ting nævnte hun sin søns nedtrykthed og vrantne humør. Han skulle til eksamen 
om nogle få dage. Da Han hørte dette, sagde Baba følgende til hende: ”Fortæl din søn, at han 
skal tro på og have tillid til Mig. Han bør kaste astrologernes og kiromanternes (de der spår i 
hånden) horoskoper og spådomme væk og fortsætte med sine studier. Lad ham gå op til 
eksamen med et roligt og fattet sind. Han vil helt sikkert bestå i år. Bed ham om at tro på Mig 
og ikke blive skuffet.” Moderen vendte hjem og viderebragte Baba’s budskab til sin søn. 
Herefter studerede han flittigt, og da tiden var inde, gik han til eksamen. Til den skriftlige 
eksamen klarede han sig godt, men overmandet af tvivl tænkte han, at han ikke ville opnå 
point nok til bestå. Så han havde ikke lyst til at gå op til den mundtlige eksamen. Men 
eksaminator var efter ham. Gennem en medstuderende sendte han besked om, at han havde 
bestået den skriftlige eksamen, og at han skulle gå op til den mundtlige eksamen. Således 
opmuntret mødte sønnen op til den mundtlige eksamen, og også her fik han succes. Således 
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kom han på succesfuld vis gennem dette års eksamener ved Baba’s nåde, og det skønt 
stjernerne var imod ham, som det tidligere var blevet tilkendegivet. Her skal man notere sig, 
at tvivl og vanskeligheder omgiver os, netop for at bevæge os og styrke vores tro. Vi bliver 
testet. Hvis vi blot holder fast i Baba med fuldstændig tro og fortsætter vore bestræbelser, så 
vil vores anstrengelser i sidste ende blive kronet med succes.

29.7. Denne søns fader, Raghunathrao, arbejdede i et udenlandsk handelsfirma i Mumbai. Da 
han blev ældre, var han ikke i stand til at passe sit arbejde ordentligt, så derfor måtte han 
tage fri en periode og hvile sig. Da han ikke fik det bedre i løbet af denne periode, var en 
yderligere sygeperiode eller for tidlig tilbagetrækning fra arbejdet uundgåelig. Firmaets 
direktør besluttede at pensionere ham, eftersom han var en gammel og pålidelig medarbejder.
Man overvejede spørgsmålet om pensionens størrelse. Hans løn havde været 150 rupees om 
måneden, og hans pension, nemlig 75 rupees, var ikke nok til at klare familiens udgifter. Så de
var alle bekymrede over dette problem. 15 dage før den endelige afgørelse viste Baba Sig for 
fru Tendulkar i hendes drøm og sagde: ”Jeg ønsker, at der bliver udbetalt 100 rupees i 
pension. Vil det stille dig tilfreds?” Hun svarede: ”Baba! Hvorfor stiller Du mig dette 
spørgsmål? Vi har fuld tillid til Dig.” Skønt Baba havde sagt 100 rupees, fik han alligevel 10 
rupees mere, nemlig 110 rupees, som et specielt tilfælde. En sådan vidunderlig kærlighed og 
omsorg udviste Baba for Sine hengivne.

29.8. Kaptajn Hate, der boede i Bikaner, var en stor hengiven af Baba. Baba viste Sig for ham 
i en drøm og sagde: ”Har du glemt Mig?” Straks tog Hate fat om Baba’s fødder og svarede: 
”Hvis et barn glemmer sin moder, hvordan kan det så blive frelst?” Herefter gik Hate ud i 
haven og hentede friske walpapadi grøntsager (en form for bønner), og efter at have 
arrangeret shidha (ghee, hvedemel, dal osv.) og dakshina, var han ved at skulle ofre alt dette 
til Baba, da han vågnede op og opdagede, at det hele havde været en drøm. Han besluttede at
sende alle disse ting til Baba i Shirdi. Da han nogle dage senere kom til Gwalior, sendte han 12
rupees med postanvisning til en ven med besked om, at pengene skulle bruges til at købe 
ingredienserne til shidha og walpapadi-grøntsager, og at de skulle ofres til Baba sammen med 
10 rupees som dakshina. Vennen tog til Shirdi og købte de nævnte ting, men han kunne ikke 
få walpapadi-grøntsager. Kort efter dukkede en kvinde op med en kurv på hovedet, der 
mærkværdigt nok indeholdt walpapadi-grøntsager. De blev købt, og herefter blev alle tingene 
ofret til Baba på kaptajn Hate’s vegne. Hr. Nimonkar tilberedte den næste dag mad, der skulle 
ofres til Baba (ris og walpapadi) og ofrede den herefter til Ham. Alle folk blev overrasket over 
at se, at Baba under måltidet tog og spiste walpapadi og ikke rørte risen og de andre ting. 
Hate’s glæde kendte ingen grænser, da han fik kendskab til dette gennem sin ven.

29.9. På et andet tidspunkt ønskede kaptajn Hate, at han ejede en rupee, der var blevet 
helliggjort ved Baba’s berøring, som han kunne opbevare i sit hjem. Han mødte en ven, der 
var på vej til Shirdi. Gennem ham sendte Hate sin rupee-mønt. Vennen kom til Shirdi, og efter 
de sædvanlige hilsener gav han først sin dakshina, som Baba accepterede. Herefter gav han 
Hate’s rupee, som Baba tog i hånden, og som Han begyndte at stirre vedholdende på. Han 
holdt den op foran Sig, slog plat og krone med den med Sin tommeltot og legede med den. 
Herefter sagde Han følgende til vennen: ”Giv denne tilbage til dens ejer sammen med udi som 
prasad. Fortæl ham, at jeg ikke ønsker noget af ham. Bed ham leve i fred og tilfredshed!” 
Vennen vendte tilbage til Gwalior, rakte den helliggjorte rupee til Hate og fortalte ham alt, 
hvad der var hændt i Shirdi. Denne gang blev Hate meget glad og forstod, at Baba altid 
opmuntrede til at have gode tanker.

29.10. Lad nu læserne få en anderledes historie. En gentleman ved navn Waman Narvekar 
elskede Baba meget højt. Han kom engang med en rupee. På den ene side var der præget 
figurer af Rama, Lakshmana og Sita, og på den anden side var der præget en figur af Maruti 
(Hanuman) med håndfladerne presset mod hinanden. Han ofrede mønten til Baba i det håb, at
Han ville helliggøre den ved Sin berøring og give ham den tilbage sammen med noget udi. Men
Baba stak den straks i lommen. Nu fortalte Shama Baba om Wanamrao’s intention og bad Ham
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om at give den tilbage. I nærværelse af Wanamrao sagde Baba nu følgende: ”Hvorfor skulle 
Jeg give ham den? Vi bør selv beholde den. Hvis han vil give 25 rupees for den, vil han få 
den.” For denne rupees skyld samlede Wamanrao 25 rupees sammen og lagde dem foran 
Baba. Nu sagde Baba: ”Værdien af denne rupee overstiger langt 25 rupees. Shama! Tag denne
rupee. Lad os beholde den. Læg den på dit alter og tilbed den!” Ingen havde modet til at 
spørge Baba, hvorfor Han handlede så besynderligt. Udelukkende Han ved, hvad der er bedst 
og mest passende for alle.

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 30

Trukket til Shirdi: 1. Kakaji Vaidya fra Vani. 2. Ramlal Punjabi fra 
Mumbai.

30.1. I dette kapitel fortælles historien om endnu to hengivne, der blev trukket til Shirdi.

30.2. Lad os bøje os for den venlige Sai, der er Barmhjertighedens Bolig, og som er kærlig 
over for Sine hengivne. Blot gennem Sin darshan rydder Han deres frygt for verdslige illusioner
af vejen og tilintetgører de ulykker, de kan afstedkomme. Han var først Nirguna (Gud uden 
form og kvaliteter), men på grund af Sine hengivnes hengivenhed var Han nødt til at antage 
en form. At skænke befrielse, selvrealisation, til de hengivne er helgenernes mission, og for 
Sai, den ledende af dem, er denne mission uundgåelig. De der søger tilflugt ved Hans fødder, 
får tilintetgjort deres synder, og de vil helt sikkert gøre fremskridt. Idet de til stadighed 
ihukommer Hans fødder, kommer brahminer fra hellige steder til Ham og læser hellige skrifter 
og chanter Gayathri Mantraet i Hans nærværelse. Vi, der er svage og uden nogen fortjenester 
fra tidligere gode handlinger, ved ikke, hvad hengivenhed over for Gud er, men vi ved så 
meget, at skønt alle andre måske måtte forlade os, så vil Sai ikke opgive eller svigte os. Dem 
som Han støtter og begunstiger, får umådelige kræfter tillige med evnen til at skelne mellem 
det uvirkelige og Det Virkelige samt viden.

30.3. Sai kender fuldt ud Sine hengivnes ønsker og opfylder dem. Derfor får de, hvad de 
ønsker og er taknemmelige. Så vi anråber Ham og kaster os i støvet for Ham. Idet Han 
glemmer alle vore fejl, lad Ham da befri os for alle vore bekymringer. De der er overvældet af 
ulykker, ihukommer Sai og beder til Sai på denne måde, og vil gennem Hans nåde få beroliget 
og stilnet deres sind.

30.4. Ifølge Hemadpant begunstigede denne Sai, Barmhjertighedens Hav, ham, og resultatet 
af denne begunstigelse er denne nuværende bog, Sai Satcharita. Hvilke andre kvalifikationer 
besad han ellers, der kunne få ham til at påtage sig denne bedrift. Hemadpant følte ikke, at 
arbejdet var en byrde, og det afstedkom ingen bekymringer. Når visdommens kraftfulde lys 
var der for at inspirere hans tale og pen, hvorfor skule han så nære nogen tvivl eller føle 
nogen bekymring? Sai fik udført tjenesten, i form af denne bog, af ham, og det skyldes 
akkumuleringen af hans fortjenstfulde handlinger i tidligere liv, og derfor betragtede han sig 
selv som værende heldig og velsignet.

30.5. Den følgende historie er ikke blot en fortælling, men den rene nektar. Den der drikker 
den, vil erkende og forstå Sai’s storhed og altgennemtrængenhed. De der ønsker at diskutere 
og kritisere, bør ikke beskæftige sig med den. Det der ønskes her, er ikke diskussion, men 
ubegrænset kærlighed og hengivenhed. Lærde, fromme og trofaste troende, eller de der 
betragter sig selv som værende helgeners tjenere, vil holde af og værdsætte disse historier. 
Andre vil opfatte dem, som var de skrøner. Sai’s heldige hengivne vil betragte Sai’s 
guddommelige lege som det ønskeopfyldende træ. At drikke eller sluge Sai’s guddommelige 
leges nektar vil skænke befrielse til den uvidende individualiserede sjæl, tilfredsstillelse til 
familiemedlemmerne og være en åndelig øvelse for åndelige aspiranter. Nu er vi kommet frem 
til dette kapitels historier.

30.6. I byen Vani, i Nasik distriktet, boede der en mand ved navn Kakaji Vaidya. Her var han 
præst for gudinden Saptashringi. Han var så overvældet af uheldige omstændigheder og af 
ulykker, at han mistede sin fred i sindet og blev ganske rastløs. Under disse forhold gik han en
aften ind i gudindens tempel, og fra hjertets dyb bad han til hende og anråbte om hendes 
hjælp. Han ønskede, at hun skulle befri ham for hans bekymringer. Gudinden var glad for og 
tilfreds med hans hengivenhed, og den samme nat dukkede hun op i hans drøm og sagde 
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følgende til ham: ”Tag hen til Baba, så vil dit sind falde til ro og blive fattet.” Kakaji var ivrig 
efter, at hun skulle fortælle ham, hvem Baba var, men før han kunne få en forklaring, vågnede
han. Nu begyndte han at tænke over, hvem denne Baba kunne være, som gudinden havde 
bedt ham opsøge. Efter at have tænkt et stykke tid, bestemte han sig for, at denne Baba 
måtte være ’Tryanbakeshwar’ (Herren Siva). Så han tog til det hellige sted Tryanbak (i Nasik 
distriktet) og blev der i ti dage. I denne periode badede han tidligt om morgenen, chantede 
Rudra-hymner, øste frisk vand over pindi’en og udførte andre religiøse ritualer, men på trods 
af alt dette var han lige så rastløs som før. (En pindi er en støbt figur, hvor der pibler vand 
frem fra toppen. Der er en masse symbolik forbundet med dette: Fred, guddommelig 
bevidsthed, lyksalighed og guddommelig energi).

Pindi

Herefter vendte han tilbage til sit hjem, og yderst medynkvækkende anråbte han endnu 
engang gudinden om hjælp. Denne nat viste hun sig for ham i hans drøm og sagde: ”Hvorfor 
tog du forgæves til Tryambakeshwar? Med Baba mener jeg Sri Sai Samarth fra Shirdi.”

30.7. For Kakaji var spørgsmålet nu: ”Hvordan og hvornår skal jeg tage til Shirdi, og hvordan 
skal jeg få Baba at se?” Hvis nogen virkelig for alvor ønsker at se en helgen, vil ikke blot 
helgenen, men også Gud opfylde hans ønske. I virkeligheden er helgenen og Gud én og den 
samme. Der er ikke den mindste forskel på dem. Hvis nogen tænker og giver udtryk for, at 
han ud fra sit eget ønske kan tage af sted for at se en helgen, vil det være tomt praleri. 
Medmindre helgenen vil det, er ingen i stand til at tage hen og se ham. End ikke et blad på et 
træ vil bevæge sig, uden det sker på hans befaling. Jo ivrigere en hengiven er for at besøge en
helgen, des mere from og trofast han er, jo hurtigere og mere effektivt vil hans ønske blive 
opfyldt til hans fulde tilfredshed. Han, der inviterer nogen til at komme på besøg, vil også 
arrangere alt vedrørende vedkommendes modtagelse, og det var, hvad der skete med Kakaji.

30.8. Da Kakaji tænkte på sit påtænkte besøg i Shirdi, kom en gæst hen til ham for at tage 
ham med til Shirdi. Gæsten var ingen anden end Shama, en meget nær og fortrolig hengiven 
af Baba. Hvordan han kom til Vani på netop dette tidspunkt, skal vi se nærmere på. Shama 
var alvorlig syg, da han var meget ung, og hans moder havde afgivet et højtideligt løfte til 
familiens gudinde, Saptashringi, i Vani om, at hvis hendes søn blev rask, ville hun bringe ham 
dertil og lægge ham ved hendes fødder. Efter nogle år skete der det, at moderen selv led 
meget på grund af ringorm på sine bryster. På det tidspunkt aflagde hun endnu et højtideligt 
løfte til sin guddom om, at hvis hun blev rask, så ville hun skænke hende to sølv-bryster som 
offergave. Disse to løfter forblev uindfriet. På sit dødsleje kaldte hun sin søn, Shama, til sig og 
fortalte ham om de to løfter. Efter hun havde fået ham til at love, at han ville indfri dem, drog 
hun sit sidste åndedrag. Efter et stykke tid glemte Shama alt om disse løfter, og således forløb
30 år. Omkring dette tidspunkt var en berømt astrolog kommet til Shirdi, hvor han boede i en 
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måned. Hans forudsigelser vedrørende Shriman Buti og Nadre viste sig at være sande, og alle 
var tilfredse med mandens arbejde. Shama’s yngre broder, Bapaji, konsulterede ham og fik på
den måde kendskab til moderens højtidelige løfter, som hans storebroder ved hendes dødsleje 
havde lovet at indfri, men som han endnu ikke havde fået gjort. Derfor var gudinden 
misfornøjet med dem, og det afstedkom problemer for dem. Bapiji fortalte dette til sin broder, 
Shama, der således blev mindet om de uindfriede løfter. Da han tænkte, at enhver yderligere 
forsinkelse ville være farlig, tilkaldte han en guldsmed og fik ham til at fremstille et par sølv-
bryster. Sidenhen gik han hen i moskeen, bøjede sig dybt for Baba og placerede de to sølv-
bryster foran Ham, idet han bad Ham acceptere dem og løse ham fra de to højtidelige løfter, 
da Han for ham var Saptashringi-gudinden. Men Baba insisterede på, at han selv tog til 
Saptashringi Templet og ofrede dem ved gudindens fødder. Efter således at have fået Baba’s 
tilladelse og noget udi tog han af sted til Vani, og mens han ledte efter præsten, nåede han 
frem til Kakaji’s hus. På det tidspunkt var Kakaji meget ivrig efter at besøge Baba, og på 
samme tidspunkt kom Shama for at besøge ham. Hvilket vidunderligt tilfælde var dette ikke!  

30.9. Kakaji spurgte ham, hvem han var, og hvorfor han var kommet, og da han fik at vide, at
han kom fra Shirdi, omfavnede han ham straks. Så overvældet var han af kærlighed! Nu talte 
de om Sai’s guddommelige lege, og efter de havde afsluttet ritualerne vedrørende Shama’s 
højtidelige løfter, begav de sig begge mod Shirdi. Da de nåede dertil, gik Kakaji hen i moskeen
og faldt for Baba’s fødder. Hans øjne blev snart gennemvædet af tårer, og hans sind faldt til 
ro. Som det var fremgået af drømmen om gudinden, skete der det, at ikke så snart han havde 
set Baba, mistede hans sind al dets rastløshed og blev roligt og fattet. Kakaji begyndte at 
tænke: ”Hvilken vidunderlig kraft er der her tale om! Baba sagde ikke noget, der var ingen 
spørgsmål og svar, der blev ikke givet nogen velsignelse. Selve darshan’en bidrog til følelsen 
af lyksalighed. Rastløsheden i mit sind forsvandt ved Hans blotte darshan. Bevidstheden om 
glæde kom op i mig. Dette er det, der kaldes ’darshan’ens storhed’.” Hans blik var fæstnet på 
Baba’s fødder, og han kunne ikke sige så meget som ét ord. Da han hørte om Baba’s 
guddommelige lege, kendte hans glæde ingen grænser. Han overgav sig fuldstændig til Baba, 
glemte alt om sine bekymringer og sorger og oplevede en følelse af ubetinget lyksalighed. Han
levede lykkeligt her i 12 dage, og efter at have taget afsked med Baba og fået udi og 
velsignelser, vendte han hjem.   

30.10. Det siges, at en drøm som vi får ud på de små timer, sædvanligvis går i opfyldelse i 
den vågne tilstand. Sådan er det sandsynligvis, men med hensyn til drømme om Baba, så er 
der ingen tidsbegrænsninger. Her følger et eksempel på dette. En eftermiddag bad Baba 
Kakasaheb Dixit om at tage til Rahata og bringe Khushalchand til Shirdi, da Han ikke havde set
ham længe. Så i henhold til dette bud tog Kakasaheb en hestevogn og kørte til Rahata. Han 
mødte Khushalchand og gav ham Baba’s besked. Da han hørte dette, blev Khushalchand 
overrasket og fortalte, at mens han havde taget sig en middagslur efter måltidet, havde Baba 
vist Sig i hans drøm og bedt ham om straks at komme til Shirdi. Så han var ivrig efter at tage 
af sted. Da han ikke selv havde nogen hest, havde han sendt sin søn af sted for at informere 
Baba. Da hans søn var nået lige uden for landsbygrænsen, var Dixit’s hestevogn dukket op. 
Dixit fortalte nu, at han var blevet sendt hertil specielt for at hente ham. Nu steg de begge op i
hestevognen og kørte tilbage til Shirdi. Khushalchand så Baba, og alle var glade. Da 
Khushalchand således oplevede Baba’s guddommelige leg, blev han meget rørt.

30.11. Engang havde en Punjabi-brahmin fra Mumbai ved navn Ramlal en drøm, i hvilken Baba
dukkede op og bad ham komme til Shirdi. Baba viste Sig for ham som en helgen, men han 
kendte ikke til Hans opholdssted. Han tænkte, at han ville tage af sted for at se Ham, men da 
han ikke havde Hans adresse, vidste han ikke, hvad han skulle gøre. Men Han, der kalder 
nogen til Sig, sørger også for at arrangere det nødvendige. Det samme skete i dette tilfælde. 
Den samme eftermiddag, da han slentrede rundt i gaderne, så han et billede af Baba i en 
butik. Ansigtstrækkene på den helgen han tidligere havde set i drømmen, stemte præcis med 
dem på billedet. Da han spurgte sig for, fik han at vide, at billedet var af Sai Baba fra Shirdi. 
Straks derefter tog han til Shirdi og blev der til sin død.
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30.12. På denne måde bragte Baba Sine hengivne til Shirdi, så de kunne få darshan, og Han 
opfyldte deres ønsker, materielle såvel som åndelige.

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 31

Dødsfald i Baba’s nærværelse: 1. Sanyasi Vijayanand. 2. Balaram 
Mankar. 3. Noolkar. 4. Megha. 5. Tiger

31.1. I dette kapitel beskriver Hemadpant visse hengivnes og en tigers død i Baba’s 
nærværelse.

31.2. Det sidste ønske eller den sidste tanke en mand har, inden han dør, er bestemmende for
hans fremtidige livsforløb. Sri Krishna har i Gita’en (kapitel 8, vers 5 og 6) sagt: ”Han der 
ihukommer Mig i sin sidste stund, kommer sandelig til Mig, og han der på dette tidspunkt 
mediterer anderledes, kommer til at opleve det, han længes efter.” Vi kan ikke være sikre på, 
at vi vil have en bestemt god tanke i vores sidste stund, for ofte sker der det, at vi med større 
sandsynlighed bliver bange for og rædselsslagne for døden. Derfor er vedholdende praktisering
nødvendig for at gøre os i stand til at fæstne vores sind på en ønsket god tanke hvert eneste 
øjeblik. Alle helgener anbefaler os derfor altid at huske på Gud og chante Hans navn, så vi ikke
bliver rådvilde eller foruroligede, når afskedens time kommer. På deres side overgiver de 
hengivne sig fuldstændig til helgenerne med en fast overbevisning om, at helgenerne vil guide 
og hjælpe dem i deres sidste stund. Nogle få af den slags tilfælde vil blive omtalt specielt i det 
følgende.

31.3. En sanyasi fra Chennai ved navn Vijayanand påbegyndte en pilgrimsrejse til Mansarovar.
Undervejs hørte han om Baba’s berømmelse, så han gjorde ophold i Shirdi. Her mødte han en 
Somadevaji Swami fra Hardwar, og hos ham forhørte han sig om Mansarovar turen. Swami’en 
fortalte ham, at Sarovar lå 800 km nord for Gangotri, og han beskrev vanskelighederne ved 
rejsen for ham, nemlig at der er masser af sne, og at den talte dialekt ændrer sig for hver 180 
km. Han fortalte endvidere om den lokale befolknings mistænksomme natur, der 
afstedkommer en masse gener og besvær for pilgrimme, der er på vej. Så skete der det, at da
han gik hen til Baba og bøjede sig dybt for Ham, blev Baba rasende og sagde: ” ”Smid denne 
umulige sanyasi ud; hans selskab gavner ingen.” Sanyasi’en kendte ikke noget til Baba’s 
natur. Han følte sig ubehageligt til mode, men blev siddende og iagttog, hvad der gik for sig. 
Der var morgen-darshan, og moskeen var fuld af mennesker. Baba blev tilbedt på forskellig 
vis. Nogle vaskede Hans fødder, nogle tog det hellige vand og drak det ivrigt, og nogle berørte 
deres øjne med det. Der var også nogle, der smurte sandal-pasta og noget parfume på Hans 
krop. Og alle gjorde disse ting, idet de glemte alt om forskelle med hensyn til kaste og tro. 
Skønt Baba var rasende på ham, var han fuld af kærlighed til Baba, og han havde ikke lyst til 
at forlade stedet.

31.4. Han havde været i Shirdi i to dage, da han modtog et brev fra Chennai, der meddelte, at
hans moder var meget syg. Han følte sig meget nedtrykt og ønskede at være ved sin moders 
side, men han kunne ikke tage af sted uden Baba’s tilladelse til at vende hjem. Den alvidende 
Baba, der kender fremtiden, sagde følgende til ham: ”Hvis du elskede din moder så højt, 
hvorfor blev du så en sanyasi? Tilknytning betyder misbrug af den okkergule klædedragt. Gå 
hen og sæt dig stille i dit logi. Vent tålmodigt i nogle få dage. På herberget er der mange 
røvere, lås din dør og vær meget vagtsom, tyvene vil stjæle alt. Rigdom og velstand er 
flygtige, og kroppen bliver udsat for forfald og død. Når du nu ved dette, så gør din pligt, idet 
du slipper al tilknytning til denne og den næste verdens ting. Den der gør dette og overgiver 
sig til Hari’s (Herrens) fødder, vil blive befriet for alle problemer og opnå lyksalighed. Herren 
støtter og hjælper ham, der ihukommer og mediterer på Ham med kærlighed og hengivenhed. 
Dit forråd af akkumulerede fortjenstfulde handlinger er anseeligt, så du er kommet hertil. Gør 
nu hvad Jeg siger og realiser dit livs mål. Start i morgen med at studere Bhagwat. Læs 
samvittighedsfuldt i tre på hinanden følgende uger. Herren vil blive tilfreds med dig og vil 
tilintetgøre dine sorger; dine vildfarelser vil forsvinde, og du vil få evig fred.” Idet Han så, at 
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hans livs afslutning nærmede sig, ordinerede Baba dette ’lægemiddel’ og fik ham til at læse 
’Ramavijaya’ (historien om Herren Rama), hvilket behager Dødens Gud. Næste morgen, efter 
at have badet og udført andre rensende ritualer, begyndte han at læse Bhagwat på et 
afsondret sted i Lendi-haven. Han gennemførte to ugers læsning, og herefter følte han sig 
meget udmattet. Han gik tilbage til herberget og blev på sit værelse i to dage, og den tredje 
dag drog han sit sidste åndedrag i fakiren Baba’s skød. Af en eller anden grund bad Baba folk 
om at bevare kroppen en hel dag. Efterfølgende kom politiet, og efter at have foretaget de 
nødvendige undersøgelser, gav de tilladelse til bortskaffelse af kroppen. Den blev brændt et 
passende sted med alle behørige ritualer. På denne måde hjalp Baba sanyasi’en og sikrede 
ham befrielse.

31.5. Der var en familieforsørger, der var en hengiven af 
Baba, ved navn Balaram Mankar. Da hans hustru døde, blev 
han nedtrykt og betroede sin søn at tage sig af familien. Han
forlod hjemmet og kom til Shirdi og boede sammen med 
Baba. Da Han var tilfreds med hans hengivenhed, ønskede 
Baba at give hans liv en drejning, og det gjorde Han på 
følgende måde. Han gav ham 12 rupees og bad ham tage 
hen til og bo i Machhindragad (i Satara distriktet). Mankar 
var først uvillig til at tage derhen og bo langt væk fra Baba, 
men Baba overbeviste ham om, at Han gjorde det, der var  
bedst for ham og bad ham meditere tre gange i Gad (læs: 
Machhindragad). Da han havde fuld tillid til Baba’s ord, tog 
Mankar til Gad. Han var meget tilfreds med stedets 
fredfyldthed, rene vand, sunde luft og omgivelser, og som 
anbefalet af Baba begyndte han samvittighedsfuldt at 
meditere. Efter nogle dage fik han en åbenbaring. 
Sædvanligvis får hengivne åbenbaringer i deres fuldkomne 
sindsligevægt eller trance, men i Mankar’s tilfælde fik han 
den, da han kom tilbage til sin almindelige bevidsthed efter 
at have været i trance. I Egen person viste Baba Sig for 
ham. Ikke blot så Mankar Ham, men han spurgte Ham også,

hvorfor han var blevet sendt hertil. Baba svarede: ”I Shirdi begyndte mange tanker og ideer at
opstå i dit sind, og Jeg sendte dig hertil for at bringe dit urolige sind til hvile. Du tænkte, at Jeg
var i Shirdi med en krop, der er dannet af de fem elementer, og som er tre en halv cubits høj 
(175 cm). Nu kan du selv se og forstå, hvorvidt den person, du ser her og nu, er den samme, 
som den du så i Shirdi. Det er af denne årsag, at Jeg sendte dig hertil.” Så efter perioden var 
forbi, forlod Mankar Gad og fortsatte til sin hjemby, Bandra. Han ønskede at rejse med tog fra 
Poona til Dadar, men da han gik hen på billetkontoret for at købe en billet, opdagede han, at 
der var propfyldt med mennesker. Han kunne ikke sådan lige få en billet, men så dukkede en 
landsbyboer med en langoti (et stykke klæde) bundet rundt om livet og et groft sort tæppe på 
skulderen op og sagde: ”Hvor skal du hen?” ”Til Dadar”, svarede Mankar. Så sagde han: ”Vær 
god og tag min billet til Dadar. Da jeg har noget presserende arbejde her i byen, har jeg aflyst 
min tur til Dadar.” Mankar blev meget glad for at modtage billetten og var i færd med at tage 
penge op af lommen, da bonden forsvandt i folkemængden. Mankar forsøgte at finde ham i 
mængden, men forgæves. Han ventede på ham, indtil toget forlod stationen, men han så ikke 
noget spor af ham. Dette var den anden åbenbaring, som Mankar fik på mærkværdig vis. Efter
at have besøgt sit hjem vendte Mankar igen tilbage til Shirdi og forblev der ved Baba’s fødder, 
hvor han fulgte Hans bud og råd. I sidste ende var han meget heldig at kunne forlade denne 
verden i Baba’s nærværelse.

31.6. Hemadpant giver ingen nærmere enkeltheder om Tatyasaheb Noolkar, bortset fra blot at
nævne at han opgav ånden i Shirdi. En kort sammenfatning af beretningen om ham, som blev 
bragt i Sai Leela Magazine, gives her.
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31.7. Tatyasaheb Noolkar var en sub-judge i Pandharpur i 1909, da Nanasaheb Chandorkar 
arbejdede som skatteopkræver der. De mødtes ofte og udvekslede synspunkter. Tatyasaheb 
troede ikke på helgener, mens Nanasaheb respekterede og agtede dem. Ofte fortalte 
Nanasaheb ham om Sai Baba’s guddommelige lege og pressede ham til at tage til Shirdi og se 
Baba. Til sidst gik Noolkar ind på at tage til Shirdi, men på to betingelser: 1. Han ville have en 
brahmin-kok med. 2. Han ville have gode Nagpur-appelsiner, som han kunne forære Baba. 
Begge betingelser blev ved forsynets styrelse opfyldt. En brahmin kom til Nanasaheb for at 
tilbyde at arbejde, og han blev sendt hen til Tatyasaheb. Et parti frugter indeholdende 100 
dejlige appelsiner blev modtaget af Tatyasaheb – afsender ukendt. Da betingelserne var blevet
opfyldt, var Tatyasaheb nødt til at tage til Shirdi. I begyndelsen var Baba meget vred på ham. 
Men efterhånden fik Tatyasaheb sådanne oplevelser, at han blev overbevist om, at Baba var 
den inkarnerede Gud. Han blev betaget af Baba og blev der til sin død. Ved slutningen af hans 
liv blev tilgængelig hellig litteratur læst højt for ham, og da hans sidste stund nærmede sig, 
hentede man noget af det vand, der var blevet brugt til at vaske Baba’s fødder, og man fik 
ham til at drikke det. Da Baba hørte om hans død, sagde Han: ”Åh! Tatya gik i forvejen; han 
vil ikke blive genfødt.”

31.8. Megha’s historie er allerede blevet beskrevet i kapitel 28. Da Megha døde, fulgte alle 
landsbyens beboere begravelsesprocessionen. Baba ledsagede dem også og kastede blomster 
ud over Megha’s legeme. Efter begravelsen var blevet gennemført, strømmede der tårer fra 
Baba’s øjne, og som en almindelig dødelig viste Baba Sig overvældet af sorg. Efter at have 
dækket legemet med blomster og grædt som en nær slægtning vendte Baba tilbage til 
moskeen.

31.9. Man har set mange helgener befri og frelse mennesker, men Baba’s storhed er 
enestående. Selv et dyr som en tiger kom til Baba’s fødder for at blive befriet for fejl. Det er 
denne historie, der nu vil blive fortalt.

31.10. Syv dage før Baba døde, forekom der en vidunderlig hændelse i Shirdi. Der kom en 
landbrugsvogn og standsede foran moskeen. En tiger stod på ladet. Den var fastgjort med 
jernkæder, og dens forpinte ansigt sås i bagenden af vognen. Den led på grund af en 
smertefuld sygdom. Dens vogtere, tre omrejsende tiggere, havde bragt den fra sted til sted og
tjente penge ved at vise den frem. Det var sådan, de tjente til livets underhold. De havde 
forsøgt sig med alle mulige kure for at helbrede den for den sygdom, den led af, men det 
havde været forgæves. Så hørte de om Baba’s ry og kom til Ham med dyret. Med kæderne i 
hænderne fik de den ned fra vognen og fik den til at stå i døråbningen. Udover at være plaget 
af sygdom var den naturligvis rasende. Så den var meget rastløs. De omvandrende tiggere 
fortale Baba alt om dyret, og med Hans samtykke bragte de den hen til Ham. Da den kom hen 
til trinnene, forsøgte den at trække sig tilbage på grund af ærefrygt over for Baba, og den 
hang med hovedet. Da de begge så på hinanden, gik den imidlertid hen til trinnene og så 
kærligt på Baba. Straks bevægede den halespidsen og slog den tre gange mod jorden, 
hvorefter den faldt livløs om. Da de så, at den var død, blev tiggerne meget nedslåede og 
meget kede af det, men efter de havde fået tænkt ordentlig over det, affandt de sig med det. 
De tænkte, at dyret havde været sygt og havde nærmet sig afslutningen, og at det havde 
været meget fortjenstfuldt for det, at det havde mødt døden ved Baba’s fødder. Tigeren havde 
været deres skyldner, og da gælden var blevet betalt, var den fri og mødte sin afslutning ved 
Sai’s fødder. Når en hvilken som helst skabning bøjer sit hoved foran en helgens fødder og 
møder døden, bliver den befriet. Medmindre de har et stort forråd af fortjenstfulde handlinger, 
hvordan skulle de så kunne få en så fortjenstfuld afslutning på livet?

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 32

Søgen efter guru og Gud. – Misbilligelse af faste.

32.1. I dette kapitel beskriver Hemadpant to ting. 1. Hvordan Baba mødte Sin guru i skoven 
og gennem ham Gud. 2. Hvordan Baba fik fru Ghokhale, der havde besluttet sig for at faste i 
tre dage, til at spise Puran-polis (sødt fladbrød).

32.2. I begyndelsen beskriver Hemadpant den synlige verden gennem en sindsbilledlig 
fremstilling af et banyan-træ, hvilket ifølge Gita’en har sine rødder øverst og sine grene 
nederst. Træets grene spreder sig nedad og opad og bliver næret af de tre kvaliteter 
(guna’er), og dets skud er sansernes objekter. Dets rødder, der fører til handlinger, strækker 
sig nedad til menneskenes verden. Dets form kan ikke kendes i denne verden, ej heller dets 
afslutning, dets begyndelse eller dets understøttelse. Efter at have hugget dette banyan-træ 
med dets stærke rødder omkuld med ikke-tilknytningens skarpe våben, bør man søge ad den 
sti, fra hvilken der ikke er nogen vej tilbage. 

32.3. For at kunne bevæge sig ad denne vej er hjælp fra en god guide (guru) absolut 
nødvendig. Uanset hvor lærd en mand måtte være, eller hvor intenst hans studier af Veda’erne
og Vedante end måtte være, så vil han ikke kunne nå sit bestemmelsessted sikkert. Hvis 
guiden er der for at hjælpe ham og vise ham den rigtige vej, vil han kunne undgå faldgruber, 
og de vilde dyr, han vil møde på rejsen, vil vige for ham.

32.4. Baba’s oplevelse i denne henseende, som Han Selv har fortalt om, vil, hvis man hører 
godt efter, skænke dig tro, hengivenhed og befrielse.

32.5. (Baba fortæller). ”Engang studerede fire af os religiøse skrifter og andre bøger og blev 
således velinformerede. På et tidspunkt begyndte vi at diskutere Brahman’s (Guds) natur. En 
af os sagde, at vi bør vække Selvet gennem egne bestræbelser og ikke være afhængig af 
andre. Til dette svarede en anden, at den der kontrollerer sit sind, er velsignet. Vi bør være fri 
for tanker og ideer, og der findes intet i verden uden os. En tredje sagde, at verden altid 
forandrer sig, mens Det Formløse er evigt. Så vi bør skelne mellem det uvirkelige og Det 
Virkelige. Og den fjerde (Baba Selv) fremhævede, at boglig viden, når den står alene, er 
værdiløs og tilføjede: ”Lad os udføre vores fastsatte pligt og overgive vores krop, sind og fem 
livsenergier til guruens fødder. Guruen er Gud; altgennemtrængende. For at kunne få denne 
overbevisning, er det nødvendigt at have en stærk, ubegrænset tro.””

32.6. ”Mens vi diskuterede på denne måde, begyndte vi fire lærde mænd at vandre gennem 
skovene i søgen efter Gud. De tre ønskede at foretage deres søgen med deres frie intellekt 
uden at få hjælp af andre. På vejen mødte en vanjari os og spurgte os: ”Nu er det meget 
varmt. Hvor og hvor langt skal I?” (En vanjari er en mand, der handler med bestemte varer, 
som for eksempel korn, ved at køre rundt med det på en oksekærre). ”Ud i skovene”, svarede 
vi. Han spurgte nu: ”Hvad er det, I søger?” Vi gav ham et flertydigt og undvigende svar. Da 
han så, at vi vandrede rundt uden mål og med, blev han bevæget og sagde: ”I bør ikke vandre
tilfældigt rundt uden at kende skoven fuldt ud. Hvis I ønsker at gå gennem skove og jungler, 
bør I tage en guide med. Hvorfor anstrenger I jer selv unødvendigt under denne hede 
middagssol? I vil måske ikke fortælle mig om hemmeligheden ved jeres søgen, men alligevel 
kan I sætte jer ned og spise noget brød, drikke vand og hvile lidt, før I fortsætter. I bør altid 
være tålmodige!” Skønt han talte så omsorgsfuldt, så vi bort fra hans anmodning og 
marcherede videre. Vi tænkte, at vi var selvstændige mænd, der ikke behøvede hjælp fra 
nogen. Skovene var umådelig vidtstrakte og uden stier. Træerne voksede så tæt og var så 
høje, at Solens stråler ikke kunne trænge igennem dem. Så vi for vild, og i lang tid vandrede 
vil omkring på må og få. Til sidst kom vi, på grund af rent held, tilbage til det sted, hvorfra vi 
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var startet. Vanjari’en mødte os igen og sagde: ”Da I stolede på jeres egen kløgt, for I vild. En
guide er altid nødvendig til at vise os den rigtige vej, og det gælder i store som i små 
anliggender. Og ingen søgen kan gennemføres med succes på tom mave. Medmindre det er 
Guds vilje, vil ingen møde os på vejen. Lad være med at afvise mad, der bliver jer tilbudt. 
Retter der bliver serveret for jer, bør ikke skubbes væk. Mad der bliver tilbudt, bør betragtes 
som lykkevarslende tegn på succes.” Da han havde sagt dette, tilbød han os igen mad og bad 
os om at være rolige og tålmodige. Igen brød mine ledsagere sig ikke om denne uopfordrede 
gæstfrihed og afslog hans tilbud. Uden at tænke nærmere over deres søgen, og uden at spise 
noget mad, genoptog de tre deres vandring. Så stædige var de. Jeg var sulten og tørstig, og 
jeg var rørt over vanjari’ens usædvanlige kærlighed. Vi opfattede os selv som værende meget 
lærde, men var fremmede over for venlighed. Vanjari’en var en stille, uvidende og ukvalificeret
fyr, og han tilhørte en lav kaste. Alligevel havde han kærlighed i sit hjerte og bad os spise sit 
brød. På denne vis er han, der elsker andre fordomsfrit og upartisk, i sandhed oplyst. Jeg 
tænkte, at det at tage imod hans gæstfrihed var den bedste begyndelse på at erhverve sig 
viden. Så meget respektfuldt accepterede jeg den tilbudte skive brød, spiste den og drak noget
vand.”

32.7. ”Og der skal man bare se! Guruen kom og stod foran os. ”Hvad drejer striden sig om?”, 
spurgte han, og Jeg fortalte ham alt, hvad der var hændt. Så sagde han: ”Kunne I tænke jer 
at komme med mig? Jeg vil vise jer det, I ønsker, men det er alene ham, der tror på det, jeg 
siger, der vil opnå succes.” De andre var ikke enige i det, han sagde, og forlod ham, men Jeg 
bøjede Mig ærbødigt for ham og accepterede hans erklæring. Nu førte han Mig til en brønd, 
bandt mine fødder med et reb, og hængte Mig, med hovedet nedad og fødderne opad, op i et 
træ tæt ved brønden. Jeg blev hængt op 90 cm over vandet, som Jeg ikke kunne nå med Mine
hænder eller Min mund. Efter at have hængt Mig op på denne vis, gik han derfra, og ingen 
vidste, hvor han gik hen. Efter 4 eller 5 timer vendte han tilbage. Efter at have taget Mig op 
hurtigt, spurgte han Mig, hvordan Jeg havde det. ”Jeg var i en tilstand af den højeste 
lyksalighed. Hvordan kan en tåbe som Jeg beskrive den glæde, Jeg oplevede?”, svarede Jeg. 
Da han hørte Mit svar, blev guruen meget tilfreds med Mig. Han trak Mig tæt hen til sig, og 
han strøg Mit hoved med sin hånd og holdt Mig tæt ind til sig! Han tog sig af Mig lige så 
kærligt, som en fugle-moder tager sig af sine unger. Han tog Mig ind på sin skole; hvor var det
vidunderligt! Jeg glemte Mine forældre, alle Mine tilknytninger bristede, og Jeg blev let befriet. 
Jeg tænkte, at Jeg burde tage ham i Mine arme og stirre på ham hele tiden. Hvis hans billede 
ikke var fæstnet i Mine øjne, ville Jeg hellere være blind. Sådan var skolen! Ingen der først 
trådte ind i den, kunne vende tomhændet tilbage. Min guru blev Mit et og alt; Mit hjem, Min 
moder og fader, alt. Alle Mine sanser forlod deres tilholdssted og koncentrerede sig i Mine 
øjne, og Mit syn var koncentreret på ham. Således var Min guru Min meditations eneste mål, 
og Jeg var ikke bevidst om noget som helst andet. Mens Jeg mediterede på ham, faldt Mit sind
og intellekt til ro, og således forholdt Jeg Mig tavs og bøjede Mig for ham i stilhed.”     
 
Note: Vi mener ikke, at denne beskrivelse af at hænge med hovedet nedad i brønden i fire 
eller fem timer skal tages alt for bogstaveligt. For ingen kan føle sig veltilpas og føle 
lyksalighed, hvis han er hængt op i et reb med hovedet nedad og fødderne opad i en brønd i 
adskillige timer. Det synes at være en billedlig beskrivelse af en tilstand af trance eller 
fuldstændig sindsligevægt. Der findes to slags bevidsthed. 1. Sanselig og 2. Åndelig. Når vores
sanser og sind, der er skabt af Gud med en tilbøjelighed til at vende sig udad, møder deres 
objekter, så får vi en sanselig bevidsthed, i hvilken vi føler glæde eller smerte, ren eller 
blandet, men ikke glædens højeste lyksalighed. Når sanserne og sindet trækkes væk fra deres 
objekter og rettes i den modsatte retning, nemlig når de bliver rettet indad og fæstnes på 
Selvet, får vi den anden, nemlig den åndelige bevidsthed i hvilken vi føler ren glæde eller 
lyksalighed, hvilken er ubeskrivelig. Ordene lød: ”Jeg var i en tilstand af den højeste 
lyksalighed” og ”hvordan kan Jeg beskrive den glæde, Jeg oplevede?” Så guruen satte Ham i 
trance og holdt Ham over de rastløse sansers og sindets vande.
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32.8. ”Der findes andre skoler, hvor du ser et aldeles anderledes skue. Disciplene går der for 
at søge viden og bruge deres penge, tid og arbejdsindsats, men i sidste ende får de ikke 
meget ud af det. Guruen på disse steder praler af sin hemmelige viden og sin ærlighed. Han 
gør et show ud af at vise sin hellighed og ukrænkelighed. Han taler meget og synger til sin 
egen pris, men hans egne ord rører ikke disciplenes hjerter, og de er ikke overbevist. For så 
vidt angår selvrealisering, så har han ikke selv nået denne. Hvordan kan sådanne skoler være 
til glæde og gavn for disciplene, og hvordan kan de drage nytte af dem? Mesteren (guruen) 
der bliver nævnt i det ovenstående, var en helt anderledes type. Gennem hans nåde opnåede 
Jeg selvrealisation, og den kom helt af sig selv, uden anstrengelser eller studier. Jeg havde 
intet, Jeg skulle søge efter, alt blev for Mig så klart, som det er ved højlys dag. Alene guruen 
ved, hvordan den omvendte ophængning, med hovedet nedad og fødderne opad, kan skænke 
lyksalighed!”

32.9. Blandt de fire var den ene en mand, der gik højt op i ritualer. Alt hvad han kendte til var 
at overholde og afholde sig fra bestemte ritualer. Den anden var en mand, der praktiserede 
meditation, og som var pustet op på grund af stolthed over sin viden. Den tredje var en 
hengiven, der havde overgivet sig fuldstændig til Gud, idet han troede, at Han er den eneste, 
der handler. Når de diskuterede og argumenterede frem og tilbage, kom spørgsmålet om Gud 
op, og idet de lod det hele komme an på deres individuelle viden og ønsket om ikke at 
modtage hjælp, begyndte de deres søgen efter Ham. Sai, der var den inkarnerede skelneevne 
og ikke var følelsesmæssigt involveret, var en af de fire. Da Han nu Selv var den inkarnerede 
Gud, kan man spørge: ”Hvorfor blandede Han Sig med dem og opførte Sig tåbeligt?” Han 
gjorde det for at sætte et eksempel til efterfølgelse. Selv om Han Selv var en inkarnation af 
Gud, respekterede Han en lav-kaste vanjari ved at acceptere hans mad med en fast tro på, at 
’føde er Brahman (Gud)’. Herved viste Han, hvordan de, der afviste vanjari’ens tilbudte 
gæstfrihed, led, og hvordan det var umuligt at få absolut sindsligevægt uden en guru. 
Taittiriya Upanishad tilskynder os til at ære og tilbede moder, fader og guru og til at studere de
hellige skrifter. Det er måderne, hvorpå vi kan rense vores sind, og medmindre vi foretager 
denne renselse, er selvrealisering ikke mulig. Hverken sanserne eller sindet og intellektet når 
Selvet. Forskellige former for bevis så som sansning og logiske slutninger vil ikke hjælpe os i 
denne henseende. Det er guruens nåde, der tæller. Vores livs mål så som ’rigtig handling’ 
(dharma), rigdom, (læs: Den højeste visdom) samt begær efter befrielse er til at nå gennem 
egne bestræbelser, men det fjerde mål, befrielse, kan udelukkende nås med hjælp fra guruen.

32.10. I Sri Sai’s livshistorie dukker der mange personligheder op, og hver især spiller de 
deres rolle. Astrologer kommer og giver deres forudsigelser; prinser, adelsmænd, almindelige 
og fattige mennesker, sanyasi’er, yogier, sangere og andre kommer for at få darshan. Selv en 
’urørlig’ kom og overbragte sin hilsen, idet han sagde: ”Sai er vor sande forælder, der vil 
afskaffe cyklussen af fødsler og død.” Så mange andre så som jonglører, folk der sang religiøse
sange, blinde og lamme, nathpanthis (folk der er fortalere for en fuldstændig forsagelse af alt, 
hvad verden har at byde på), dansere og andre skuespillere kom og fik en passende 
modtagelse. En vanjari dukkede også op på det rigtige tidspunkt og spillede den rolle, som var
fastsat til ham. Lad os nu vende os mod en anden historie.

32.11. Baba fastede aldrig Selv, og Han tillod heller ikke andre at gøre det. Sindet hos en 
person der faster, vil aldrig være i ro, så hvordan skal han så kunne nå livets mål? Gud nås 
ikke på tom mave; først skal sjælen tilfredsstilles. Hvis der ikke er nogen mad eller næring i 
maven, med hvilke øjne skal vi så kunne se Gud, med hvilken tunge skal vi så beskrive Hans 
storhed, og med hvilke ører skal vi så høre om den samme? Kort sagt, når alle vores organer 
får en passende næring og er sunde, kan vi praktisere hengivenhed og andre åndelige øvelser 
for at nå Gud. Derfor er hverken faste eller det at spise for meget godt. Mådehold med hensyn 
til ens kost er i sandhed gavnlig både for krop og sind. 

32.12. En fru Gokhale kom til Shirdi med et introduktionsbrev fra fru Kashibai Kanitkar (en 
hengiven af Baba) til Dada Kelkar. Hun kom til Baba fast besluttet på at sidde ved Hans fødder
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og iagttage tre dages faste. Dagen før havde Baba sagt til Dada Kelkar, at Han ikke ville tillade
Sine børn at sulte under Shimga, højtiden som farvede hinduer fejrer hvert år, og hvis de var 
nødt til at sulte, hvorfor var Han her så? Den næste dag, da kvinden kom sammen med Dada 
Kelkar og satte sig ved Baba’s fødder, sagde Baba straks følgende til hende: ”Hvorfor er det 
nødvendigt at faste? Gå hen til Dadabhat’s hus og tilbered nogle puran polis (søde fladbrød). 
Sørg for at børnene og du selv spiser dem.” Shimga-højtiden var i gang. På det tidspunkt 
havde fru Kelkar sin menstruation, og der var ingen til at lave mad i Dadabhat’s hjem. Så 
Baba’s råd kom meget belejligt. Nu var fru Gokhale nødt til at gå hen i Dadabhat’s hus og 
tilberede retten, som Baba havde påbudt hende. Denne dag lavede hun mad, og den blev spist
af andre og hende selv. Hvilken god historie og hvor smuk er dens betydning ikke!

32.13. Baba fortalte engang en historie om Sine 
drengeår. Den lød som følger: ”Da Jeg var en ung 
knægt, ledte Jeg efter en mulighed for at skaffe 
nogle penge, og Jeg tog til Beed. Her fik Jeg et 
arbejde, hvor Jeg skulle brodere. Jeg arbejdede 
hårdt, også selv om det værkede i Mine lemmer. 
Arbejdsgiveren var meget tilfreds med Mig. Tre 
andre drenge arbejdede før Mig. Den første fik 50 
rupees, den anden 100 rupees og den tredje 150 
rupees. Jeg fik det dobbelte af summen af disse 
beløb, nemlig 600 rupees. Efter at have set Mine 
færdigheder, kom Min arbejdsgiver til at holde af 
Mig, og han roste Mig og beærede Mig med en 
klædedragt, en turban til hovedet, et klæde til 
overkroppen osv.. Jeg opbevarede alt dette uberørt 
uden at tage det i brug. Jeg tænkte, at det en mand
kan give, ikke vil holde længe, og det er altid 
mangelfuldt. Men det Min Sarkar (Gud) giver, varer 
for evigt. Ingen andre gaver fra noget menneske 
kan sammenlignes med Hans gaver. Min Sarkar 
siger: ”Tag, tag”, men alle kommer til Mig og siger: 
”Giv, giv!” Ingen tager sig omhyggeligt af 
betydningen af det, Jeg siger. Min Sarkar’s 

guldgrube (åndelige rigdom) er fuld, den flyder over. Jeg siger: ”Grav frem og kør denne 
rigdom væk i hele vognlæs. En sand moders velsignede søn bør fylde sig selv med denne 
rigdom.” Min fakirs evner, Min Herres guddommelige lege og Min Sarkar’s særlige evner er 
ganske enestående. Hvad med Mig? Kroppen (jord) vil blande sig med jord, åndedrættet med 
luften. Denne tid vil ikke komme igen. Uanset hvor Jeg tager hen, eller hvor Jeg sidder, så 
generer illusionen Mig meget, alligevel er Jeg bekymret for Mine mennesker. Han, der gør alt 
(åndelige bestræbelser), vil høste dets frugter, og han, der husker disse Mine ord, vil opleve 
uvurderlig lyksalighed.”

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 33

Udi’ens storhed. – Skorpionstik og tilfælde af pest bliver helbredt. – 
Jamner miraklet. – Narayan Rao’s sygdom. - Balabua Sutar. – 
Appasaheb Kulkarni. – Haribhau Karnik.

33.1. I det forrige kapitel beskrev vi guruens storhed. I dette kapitel vil vi nu beskrive udi’ens 
storhed. Begge er imidlertid indbyrdes forbundet. Udi’ens storhed skyldes Baba’s åndelige 
storslåethed.

33.2. Lad os nu bøje os for de store helgener. Deres nådige blik vil tilintetgøre bjerge af synder
og rydder alle vores karakters små fejl og brister af vejen. Deres tale giver os god lærdom og 
skænker os uvurderlig lyksalighed. Deres sind kender ikke til nogen forskelle så som ’dette er 
vores, og dette er jeres’. Den slags sondringer opstår aldrig i deres sind. Det vi skylder dem, 
vil aldrig kunne betales tilbage i denne fødsel såvel som i mange fremtidige fødsler.

33.3. Det er velkendt, at Baba modtog dakshina fra alle, og de penge der således blev 
indsamlet, brugte Han på velgørenhed og på at købe brænde. Dette brænde lagde Han på 
ildstedet, den hellige ild, som Han altid holdt i live. Asken fra dette ildsted blev kaldt udi, og 
det blev frit delt ud til de hengivne, når det var tid for dem at tage afsked med Shirdi.

33.4. Hvad var det, Baba lærte os gennem denne udi? Baba lærte os, at alle synlige 
fænomener i universet er lige så flygtige som asken. Vore kroppe, der er dannet af de fem 
elementers materialer, vil falde til jorden, efter alle deres nydelser er forbi og vil blive 
reduceret til aske. For at minde de hengivne om det faktum, at vores krop vil blive reduceret 
til aske, distribuerer Baba udi til dem. Gennem Sin udi lærer Baba os tillige, at Gud er den 
eneste Virkelighed, og at universet er flygtigt og kortvarigt, og at ingen i denne verden, det 
være sig en søn, fader eller hustru, i virkeligheden tilhører os. Vi kommer hertil (i denne 
verden) alene, og vi må forlade den alene. Man har oplevet, at udi helbredte mange fysiske og
mentale sygdomme, men Baba ønskede over for de hengivne at gentage, at det er vigtigt at 
skelne mellem det uvirkelige og Det Virkelige. Gennem Sin udi og Sin dakshina lærte Han os, 
at vi ikke skal være knyttet til det uvirkelige. Den førstnævnte (udi) lærte os skelneevne, og 
den sidstnævnte (dakshina) lærte os ikke-tilknytning. Medmindre vi besidder disse to, er det 
ikke muligt for os at krydse den verdslige eksistens hav. Så Baba bad om dakshina, og når de 
hengivne tog afsked, gav Han udi som prasad, idet Han smurte noget af den på deres pande 
samtidig med, at Han lagde Sin velsignende hånd på dem. Når Baba var i et muntert humør, 
plejede Han glad at synge. En af disse sange var om udi. Betydningen af denne sang var: ”Åh 
legesyge Rama! Kom, kom og bring mig Dine sække med udi.” Baba plejede at synge den i et 
meget klart og kærligt tonefald.

33.5. Så foruden udi’ens åndelige betydning havde den også en materiel betydning. Den 
skænkede sundhed, fremgang, frihed og fjernede ens bekymringer tillige med, at den havde 
mange andre verdslige fordele. Så udi’en har hjulpet os med at nå begge vore mål – materielle
såvel som åndelige. Vi vil nu begynde med historierne om udi’en.

33.6. Narayan Motiram Jani fra Nasik var en hengiven af Baba. Han arbejdede for en anden af 
Baba’s hengivne ved navn Ramchandra Vaman Modak. Engang tog han til Shirdi sammen med 
sin moder for at se Baba. Her fortalte Baba hende, at hendes søn vil starte selvstændig 
virksomhed. Nogle dage senere gik denne forudsigelse i opfyldelse. Narayan Jani sagde sit 
arbejde op og startede et pensionat, ’Anand Ashram’, der kom til at gå godt. Engang blev en 
ven af denne Narayanrao stukket af en skorpion, og den smerte, stikket afstedkom, var 
voldsom og ubærlig. Udi er det mest effektive i den slags situationer. Den skal smøres på det 
sted, hvor det gør ondt, så Narayanrao ledte efter den, men fandt ikke noget. Så stillede han 
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sig foran Baba’s billede og påkaldte sig Baba’s hjælp, chantede Baba’s navn og tog et drys 
aske fra den røgelsespind, der brændte foran Baba’s billede, idet han forestillede sig, at den 
var Baba’s udi. Han smurte den på det sted, der gjorde ondt og på selve såret efter stikket. Så
snart han bevægede fingrene, forsvandt smerten, og begge personer blev bevæget og følte sig
henrykte.

33.7. Engang fik en hengiven i Bandra kendskab til, at hans datter, der boede et andet sted, lå
syg af byldepest. Han havde ingen udi hos sig, så han sendte besked til Nanasaheb 
Chandorkar om at sende noget. Nanasaheb fik denne besked på vej til Thana jernbanestation, 
hvorfra han sammen med sin hustru skulle rejse til Kalyan. På det tidspunkt havde han ingen 
udi med sig. Derfor tog han noget støv op fra gaden, mediterede på Sai Baba, påkaldte sig 
Hans hjælp og smurte den på sin hustrus pande. Den hengivne blev meget glad for at erfare, 
at hans datter, der havde lidt i tre dage, begyndte at få det bedre i samme øjeblik Nanasaheb 
påkaldte sig Baba’s hjælp tæt på Thana jernbanestation.

33.8. I året 1904-05 var Nanasaheb Chandorkar skatteopkræver i Jamnar i Khandesh 
distriktet, der ligger mere end 160 km fra Shirdi. Hans datter, Mainatai, var gravid og var ved 
at skulle føde. Hendes tilstand var meget alvorlig, og hun havde lidt af fødselsveer i de sidste 
to eller tre dage. Nanasaheb forsøgte sig med alle mulige kure, men forgæves. Så huskede 
han på Baba og påkaldte sig Hans hjælp. Henne i Shirdi var en Ramgirbua, som Baba kaldte 
Bapugirbua, ved at begive sig på vej til sit hjem i Khandesh. Baba kaldte ham hen til Sig og 
bad ham gøre ophold i Jamnar på vejen hjem og give noget udi og et udskrift af arathi til 
Nanasaheb. Ramgirbua sagde, at han kun havde to rupees på sig, og at dette beløb knap nok 
var nok til at betale togbilletten op til Jalgaon, og at det derfor ikke var muligt for ham at tage 
fra Jalgaon til Jamnar, en distance på 48 km. Baba forsikrede ham, at han ikke skulle bekymre
sig, da der ville blive sørget for alt. Nu bad Baba Shama om at skrive en velkendt arathi 
forfattet af Madhav Adkar og give en kopi af den sammen med noget udi til Ramgirbua, som så
skulle give det videre til Nanasaheb. (Sidst i bogen bringes en oversættelse af denne arathi). 
Idet han havde fuld tillid til Baba’s ord, forlod Ramgirbua Shirdi og nåede Jalgaon klokken 
02.45. Han havde kun to annas tilbage (der går 16 annas på en rupee), og han befandt sig i 
en vanskelig situation. Til sin store lettelse hørte han nogen råbe: ”Hvem er Bapugirbua fra 
Shirdi?” Han gik hen til manden og fortalte, at han var Bapugirbua. Nu tog personen, der 
hævdede at være sendt af Nanasaheb, ham med hen til en fortræffelig hestevogn med to flotte
heste. De kørte begge af sted i den. Hestevognen kørte hurtigt, og tidligt på morgenen kom de
til en lille bæk. Manden bragte hestene ned til den, så de kunne få vand, og han bad 
Ramgirbua om at dele noget mad med ham. Da han så denne persons skæg, moustache og 
tjenerdragt, mistænkte Ramgirbua ham for at være muslim, og han var derfor uvillig til at 
modtage forfriskninger fra ham. Men han stillede Ramgirgua tilfreds ved at sige, at han var 
hindu, at han tilhørte krigerkasten, og at han var fra Garhwal. Han kunne ligeledes oplyse, at 
Nanasaheb havde sendt disse forfriskninger, og at han ikke burde have problemer med at 
acceptere dem. Herefter tog de begge for sig af forfriskningerne og begav sig derefter videre. 
De nåede Jamnar ved daggry. Ramgirbua steg ned af hestevognen for at træde af på naturens
vegne og kom tilbage efter få minutter blot for at opdage, at der ikke var nogen hestevogn og 
ingen fører. Han var målløs. Han gik hen til den nærliggende Kachehri, og da han spurgte sig 
for, fik han kendskab til, at skatteopkræveren var hjemme. Han gik hen til Nanasaheb’s hus og
overrakte Baba’s udi og arathi’en til Nanasaheb. På det tidspunkt var Mainatai’s tilstand yderst 
kritisk, og alle var dybt bekymret for hende. Nanasaheb kaldte på sin hustru og bad hende 
give udi’en, blandet op i vand, til deres datter, så hun kunne drikke det. Han tænkte, at Baba’s
hjælp kom yderst belejligt. I løbet af få minutter kom nyheden om, at fødslen var gået godt, 
og at krisen var ovre. Da Ramgirbua takkede Nanasaheb for kusken, hestevognen, 
forfriskningerne osv., blev denne meget overrasket, da han ikke havde sendt nogen til 
stationen, og at han ikke havde været klar over, at der kom nogen person fra Shirdi.

33.9. Hr. B.V. Dev fra Thana, en pensioneret skatteopkræver, undersøgte denne sag nøjere 
ved at tale med Bapurao Chandorkar, søn af Nanasaheb, og Ramgirbua fra Shirdi. Efter han 
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havde stillet sig selv tilfreds med undersøgelsen, skrev han en udførlig artikel, til dels prosa og
til dels poesi, i Shri Sai Leela Magazine (bind 13, nummer 11,12 og 13). B.V. Narsimhaswami 
har også nedskrevet erklæringer fra 1. Mainatai (nummer 5, side 14) og 2. Bapusaheb 
Chandorkar (nummer 20, side 50) og 3. Ramgirbua (nummer 27, side 83) dateret henholdsvist
1. juni 1936, 16. september 1936 og 1. december 1936, og han udgav dem i sit skrift 
’Hengivnes oplevelser, del 3’. Det følgende er et citat fra Ramgirbua’s erklæring:

33.10. ”En dag kaldte Baba mig hen til Sig og gav mig en pakke udi og en kopi af Baba’s 
arathi. På det tidspunkt stod jeg foran at skulle rejse til Khandesh. Baba bad mig tage til 
Jamnar og aflevere arathi’en og udi’en til Nanasaheb Chandorkar, der opholdt sig i denne by. 
Jeg sagde til Baba, at alt hvad jeg havde, var to rupees og spurgte Ham, hvordan de kunne 
bringe mig med tog fra Kopergaon til Jalgaon og dernæst fra Jalgaon til Jamnar. Baba sagde: 
”Gud vil give.” Det var en fredag, og jeg påbegyndte straks turen. Jeg nåede Manmad klokken 
19.30 og Jalgaon klokken 02.45. På det tidspunkt var der sat en epidemi-kontrol i kraft, og jeg
var i store vanskeligheder. Jeg måtte finde ud af, hvad jeg skulle gøre for at komme til 
Jamnar. Omkring klokken 03.00 kom en kusk i støvler og med turban og udstyret med andre 
detaljer vedrørende fin påklædning hen til mig og førte mig hen til en hestevogn. Vi kørte af 
sted sammen. På vejen, ved Bhaghoor, indtog jeg nogle forfriskninger. Vi nåede Jamnar tidligt 
på morgenen, og da jeg på et tidspunkt trådte af på naturens vegne, forsvandt hestevogn og 
kusk.” (Side 83).

33.11. Bhakta Narayanrao (faderens fornavn og efternavn er ikke oplyst) havde det store held 
at se Baba to gange i dennes levetid. Tre år efter Hans død i 1918 ønskede han at komme til 
Shirdi, men han var ikke i stand til det. I løbet af et år efter Baba’s død følte han sig syg og led
meget. Alle mulige kure gav ham ingen lindring. Så han mediterede på Baba dag og nat. En 
nat fik han et syn. Baba kom gennem en kælder og trøstede ham ved at sige: ”Du skal ikke 
være bekymret. Fra i morgen af vil du få det bedre, og i løbet af en uge vil du være på benene
igen.” Inden for den tid, der blev angivet i synet, blev Narayanrao fuldkommen rask. Det der 
skal overvejes nærmere, er følgende: Levede Baba, fordi Han havde kroppen, eller var Han 
død, fordi Han forlod den? Nej! Baba er altid i live, for Han transcenderer både liv og død. Den 
der elsker Ham helhjertet, får respons fra Ham når som helst og hvor som helst. Han er altid 
ved vor side og vil antage enhver form og vise sig for den gudfrygtige hengivne og stille ham 
tilfreds.

33.12. I 1917 blev Appasaheb Kulkarni overflyttet til Thana og begyndte at tilbede Baba’s 
billede, som han havde fået foræret af Babasaheb Bhate. Med stor alvor udførte han 
tilbedelsen. Han ofrede blomster, sandal-pasta og mad dagligt til Baba på billedet, og han 
længtes ufravendt efter at se Ham. I denne forbindelse skal det bemærkes, at det at se Baba’s
billede, i sandhed svarer til at se Ham i levende live. Den følgende historie illustrerer denne 
erklæring.

33.13. En helgen fra Mumbai ved navn Balabua Sutar, der på grund af sin fromhed, 
hengivenhed og væremåde blev kaldt ’den moderne Tukaram’, kom til Shirdi for første gang i 
1917. (Tukaram er en helgen og åndelig digter, der levede fra 1577 – 1650). Da han bøjede 
sig for Baba, sagde Han: ”Jeg har kendt denne mand i fire år.” Balabua undrede sig og tænkte,
hvordan det kunne være sandt, da det var hans første besøg i Shirdi. Men da han tænkte 
seriøst over det, kom han i tanke om, at han havde bøjet sig foran Baba’s billede i Mumbai for 
fire år siden, og han var nu overbevist om betydningen af Baba’s ord. Han sagde til sig selv: 
”Hvor alvidende og altgennemtrængende er helgenerne, og hvor er de venlige over for deres 
hengivne! Jeg bøjede mig blot for Hans billede, men dette blev bemærket af Baba, og når 
tiden er inde, får Han mig til at forstå, at det at se Hans billede svarer til at se Ham i levende 
live.”

33.14. Lad os nu vende os mod Appasaheb’s historie. Mens han var i Thana, var han på et 
tidspunkt nødt til at tage til Bhivandi, og han forventedes at vende tilbage efter en uges tid. I 
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hans fravær fandt den følgende vidunderlige hændelse sted på tredjedagen. Ved middagstid 
dukkede en fakir op ved Appasahebs’ hus. Hans ansigtstræk lignede fuldstændig dem på 
Baba’s billede. Fru Kulkarni og børnene spurgte ham, om han var Sai Baba fra Shirdi. Han 
sagde: ”Nej”, men at han var Hans lydige tjener, og at han var kommet efter Hans ordre for at
forhøre sig, om familien havde det godt. Herefter bad han om dakshina. Kvinden gav ham en 
rupee. Han gav hende en lille pakke udi og bad hende opbevare den i sit andagtsværelse. 
Herefter forlod han huset og gik derfra. Lyt nu til Sai’s vidunderlige leg!

33.15. Appasaheb kunne ikke fortsætte sin tur, da hans hest blev syg i Bhivandi. Han vendte 
hjem denne eftermiddag, og hans hustru fortalte ham om fakirens besøg. Han blev meget 
urolig, da han ikke havde fået fakirens darshan, og desuden brød han sig ikke om, at han blot 
havde fået en rupee i dakshina. Han sagde, at hvis han havde været der, ville han have betalt 
ikke mindre end 10 rupees. Han begyndte straks at lede efter fakiren, og han ledte efter ham i
moskeen og andre steder endog uden at have fået noget at spise. Hans søgen var forgæves. 
Så han vendte hjem og fik noget at spise. Her husker læserne måske Baba’s erklæring i kapitel
32 om, at man ikke bør søge efter Gud på tom mave. Efter at have spist sit måltid gik han en 
tur med en ven, hr. Chitre. Efter at have gået et stykke tid, så de en mand, der hastigt kom 
hen mod dem. Appasaheb tænkte, at han måtte være fakiren, der var kommet til hans hus 
ved middagstid, da hans ansigtstræk lignede dem, Baba havde på billedet. Fakiren rakte straks
sin hånd frem og bad om dakshina. Appasaheb gav ham en rupee. Igen og igen bad han om 
mere, så Appasaheb gav ham to til. Han var stadig ikke tilfreds. Så lånte han tre rupees af hr. 
Chitre og gav ham dem. Han ønskede stadig mere. Appasaheb bad ham om at gå med hjem. 
Så de vendte alle hjem, og Appasaheb gav ham tre rupees, ni i alt. Han så utilfreds ud og 
krævede igen. Nu fortalte Appasaheb ham, at han havde en pengeseddel lydende på 10 
rupees. Fakiren bad om at måtte få den, tog den, returnerede de ni rupees og gik derfra. 
Appasaheb havde tidligere sagt, at han ville betale 10 rupees, og denne sum blev taget fra 
ham, og ni rupees, der var blevet helliggjort af Baba’s berøring, blev leveret tilbage til ham. 
Tallet 9 er betydningsfuldt. Det betegner de 9 former for hengivenhed (se kapitel 21). Her skal
det også bemærkes, at Baba gav 9 mønter til en Laxmibai Shinde i Sin sidste stund.

33.16. Appasaheb undersøgte udi-pakken og fandt ud af, at 
den indeholdt nogle blomsterblade og nogle riskorn. Et 
stykke tid senere fik han et hår fra Baba, da han så Ham i 
Shirdi. Han lagde udi-pakken og håret ned i en lille æske, og 
den har han altid på sin arm. Appasaheb forstod udi’ens 
kraft. Skønt han var meget effektiv, fik han i begyndelsen 
kun 40 rupees i løn, men efter han havde sikret sig Baba’s 
billede og Hans udi, fik han mange gange mere, og tillige fik 
han megen magt og indflydelse, og sideløbende med disse 
verdslige fordele gjorde han også hastige åndelige 
fremskridt. Så de der er så heldige at få Baba’s udi, bør efter
badet smøre den på panden og tage noget af den og blande 
op i vand og drikke det som helligt vand.

33.17. I 1917 kom Haribhau Karnik fra Dahanu (Thana 
distriktet) til Shirdi på Gurupoornima dag og tilbad Baba 
sammen med Laxmibai Shinde, idet han overholdt alle 
behørige formaliteter. Han ofrede tøj og dakshina, og efter 
at have taget afsked med Baba, gik han ned ad moskeens 

trin. Så kom han til at tænke på, at han burde ofre endnu en rupee til Baba og vendte sig om 
for at gå op igen, da Shama med fagter signalerede til ham, at da han havde taget afsked med
Baba, burde han gå derfra og ikke vende tilbage. Så han påbegyndte turen hjem. På vejen, da 
han gik ind i Kala Ram Templet i Nasik for at få darshan, kom helgenen Narsing Maharaj, der 
plejede at sidde inden for i templet, ud til Haribhau, greb ham om håndleddet og sagde: ””Giv 
mig en rupee.” Karnik blev overrasket. Yderst villig betalte han rupeen og tænkte, at Sai Baba 
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nu fik den rupee, som han i sit sind havde haft til hensigt at give, gennem helgenen Narsing 
Maharaj.

33.18. Denne historie illustrerer det faktum, at alle helgener er én, og den viser, hvordan de 
arbejder sammen.

 Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 34

Udi’ens storhed (forsættelse). – Lægens nevø. – Dr. Pilley. - Shama’s 
svigerinde.- Iransk pige. – Harda gentleman. - Mumbai frue.

34.1. Dette kapitel fortsætter emnet ’udi’ens storhed’ og beskriver tilfælde, hvor påsmøring af 
udi viste sig at være yderst effektiv.

34.2. I Malegaon (Nasik distriktet) boede der en læge. Hans nevø led af en uhelbredelig 
sygdom, tuberkuløs knoglebetændelse. Sammen med sine slægtninge og andre praktiserende 
læger forsøgte lægen sig med alle mulige former for kure og endog operation. Men intet gav 
lindring, og intet satte en stopper for den lille drengs lidelser. Venner og slægtninge rådede 
drengens forældre til at søge guddommelig hjælp og anbefalede dem at tage hen til Sai Baba, 
der var kendt for at have helbredt sådanne uhelbredelige tilfælde blot ved at have kastet Sit 
blik på de syge. Derfor kom forældrene til Shirdi. De bøjede sig dybt for Baba, lagde drengen 
foran Ham og bønfaldt ydmygt og bad Ham indtrængende om at frelse deres søn. Den 
barmhjertige Baba trøstede dem, idet Han sagde: ”De der søger tilflugt i denne moske, skal 
aldrig på nogen måde lide i dette liv, så længe de lever, så vær ikke bekymret! Smør udi på 
betændelsen, og i løbet af en uge vil han komme sig. Tro på Gud! Dette er ingen moske, men 
Dwarkamai. Han der træder ind her, vil snart blive rask og lykkelig, og hans lidelser vil ophøre.
De fik drengen til at sidder foran Baba, der bevægede Sin hånd hen over det berørte område 
og kastede Sit kærlige blik på ham. Patienten blev glad, og efter udi’en var blevet smurt på, 
begyndte han at få det bedre, og han var helt rask efter nogle dage. Herefter forlod forældrene
Shirdi sammen med deres søn, efter de havde takket Baba for helbredelsen, der var sket på 
grund af udi’en og Baba’s venlige blik.

34.3. Da han fik kendskab til dette, blev lægen, drengens onkel, lamslået og ønskede at se 
Baba. Mens han var på vej til Mumbai for at gøre nogle forretninger i Malegaon og Manmad, 
var der nogle, der talte ilde om Baba og forgiftede hans ører. Derfor droppede han ideen med 
at besøge Shirdi og tog direkte til Mumbai. Han ønskede at tilbringe resten af sin ferie i 
Alibagh, men i Mumbai hørte han i tre på hinanden følgende nætter en stemme sige: ”Du 
vægrer dig stadig ved at tro på Mig!” Nu skiftede lægen mening og besluttede at tage til 
Shirdi. Han var nødt til at tage til Mumbai og behandle et tilfælde af smittefarlig feber, som 
ikke viste tegn på at ville forsvinde hurtigt. Så han tænkte, at Shirdi turen måtte udsættes. 
Han stillede imidlertid sig selv et forslag i tankerne og sagde: ”Hvis patienten bliver rask i dag, 
vil jeg tage til Shirdi i morgen.” Underet er, at præcis fra det tidspunkt hvor beslutningen blev 
taget, begyndte feberen at falde, og temperaturen blev normal. Så i henhold til hans 
beslutning tog han til Shirdi, fik Baba’s darshan og bøjede sig dybt for Ham. Baba gav ham 
sådanne oplevelser, at han blev Hans hengiven. Han boede der i fire dage og vendte hjem med
Baba’s udi og velsignelser. I løbet af fjorten dage blev han forfremmet og overflyttet til 
Bijapur. Hans nevøs tilfælde gav ham mulighed for at se Baba, og dette besøg skænkede ham 
en aldrig svigtende kærlighed til helgenens fødder.

34.4. En dr. Pilley var en nær hengiven af Baba. Baba kunne vældig godt lide ham, og Han 
kaldte ham altid for bhau (broder). Baba talte nu og da med ham og spurgte ham til råds om 
alle mulige forhold og ønskede, at han altid var ved Hans side. Denne Pilley led engang meget 
alvorligt af guinea-orm. Han sagde følgende til Kakasaheb Dixit: ”Smerten er yderst pinefuld 
og ubærlig. Jeg foretrækker døden frem for den. Jeg ved godt, at smerten er der for at indfri 
tidligere optjent karma, men gå til Baba og bed Ham lindre smerten og overføre min fortidige 
karma til 10 fremtidige fødsler.” Hr. Dixit gik til Baba og viderebragte hans anmodning. Baba, 
der var rørt over hans anmodning, sagde til Dixit: ”Sig til ham, at han skal være frygtløs! 
Hvorfor skulle han lide i 10 fødsler? I løbet af 10 dage kan ham udleve lidelserne og 
konsekvenserne af sin tidligere optjente karma. Så længe Jeg er her og kan skænke ham 
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verdslig og åndelig velfærd, hvorfor skulle han så bede om døden? Bring ham herhen på en 
eller andens ryg og lad os én gang for alle tage os af ham og afslutte hans lidelser.”

34.5. I denne tilstand blev doktoren hentet og blev sat på Baba’s højre side. Baba gav ham Sin
pølle og sagde: ”Læg dig roligt her og gør dig det bekvemt. Den sande kur består i, at 
resultaterne fra tidligere handlinger skal undgældes og overvindes. Vores karma er årsagen til 
vores glæde og sorg, derfor skal du finde dig i alt, hvad du udsættes for. Allah (Gud) er den 
eneste Uddeler og Beskytter. Tænk altid på Ham. Han vil tage Sig af dig. Overgiv dig til Ham 
med din krop, dit sind og din tale og se så, hvad Han gør.” Dr. Pilley sagde, at Nanasaheb 
havde lagt en bandage om benet, men at det ikke havde givet ham nogen lindring. ”Nana er 
en tåbe”, svarede Baba. ”Fjern bandagen, ellers vil du dø. Nu vil der komme en krage og pikke
i dig, og herefter vil du blive rask.”

34.6. Mens denne samtale fandt sted, dukkede Abdul, der altid gjorde rent i moskeen og 
gjorde lamperne klar, op. Mens han var i gang med at udføre sit arbejde, stødte hans fod ved 
et uheld ind i dr. Pilley’s udstrakte ben. Benet var allerede svulmet op, og da Abdul’s fod ramte
det og pressede det, blev alle de syv guinea-orme øjeblikkeligt klemt ud. Smerten var ubærlig,
og dr. Pilley skreg højlydt. Efter et stykke tid faldt han til ro og begyndte i stedet at synge og 
græde. Nu spurgte Pilley, hvornår kragen ville komme og pikke i ham. Baba sagde: ”Så du 
ikke kragen? Han vil ikke komme igen. Abdul var kragen. Gå nu hen og hvil dig på herberget, 
og du vil snart blive helt rask.”

34.7. Ved at påsmøre udi’en og ved at indtage den oralt opløst i vand og uden at modtage 
anden behandling eller medicin blev sygdommen fuldstændig helbredt på 10 dage, som 
garanteret af Baba.

34.8. Shama’s yngre broder, Bapaji, boede tæt ved Sawli brønden. Engang blev hans hustru 
angrebet af byldepest. Hun havde høj feber og to bylder i skridtet. Bapaji skyndte sig hen til 
Shama i Shirdi og bad ham komme og hjælpe. Shama blev bange og forskrækket, men som 
han havde for vane, gik han til Baba, bøjede sig dybt for Ham, og påkaldte Ham Hans hjælp 
ved at bede Ham helbrede sygdommen. Han bad også om Hans tilladelse til at tage hjem til sin
broder. Baba sagde: ”Lad være med at tage derhen på dette sene tidspunkt. Send hende 
noget udi. Hvorfor bekymre sig om feberen og bylderne? Gud er vores fader. Hun vil let blive 
rask. Tag ikke af sted nu, tag derhen i morgen og vend straks tilbage.”

34.9. Shama havde fuld tiltro til Baba’s udi. Den blev sendt med Bapaji. Den blev smurt på 
bylderne, og noget af den blev blandet i vand og givet til patienten, så hun kunne drikke det. 
Ikke så snart hun havde drukket det, begyndte hun at svede voldsomt. Feberen faldt og 
patienten fik en god søvn. Næste morgen blev Bapaji overrasket over at se, at hans hustru 
havde det fint – ingen feber og ingen bylder. Da Shama, med Baba’s tilladelse, kom næste 
morgen, blev han også overrasket over at se hende i køkkenet, hvor hun var ved at lave the. 
Da han udspurgte sin broder, fik han at vide, at Baba’s udi havde helbredt hende fuldstændig 
på én nat. Nu forstod Shama betydningen af Baba’s ord: ”Tag derhen i morgen og vend straks 
tilbage.”

34.10. Efter at have drukket the vendte Shama tilbage, og efter at have hilst på Baba, sagde 
han: ”Deva! Hvad er det for et spil, Du spiller? Du rejser først en storm og gør os urolige, og 
herefter stilner Du den og trøster os.” Baba svarede: ”Ser du, handlingens vej er mystisk. 
Skønt Jeg ikke gør noget, holder folk Mig ansvarlig for de handlinger, der finder sted på grund 
af skæbnen. Jeg er blot deres vidne. Herren er den eneste, der handler og inspirerer. Han er 
yderst barmhjertig. Jeg er hverken Gud eller Mester. Jeg er Hans lydige tjener, og Jeg 
ihukommer Ham konstant. Han der opgiver sin egoisme og takker Ham, og han der tror fuldt 
og fast på Ham, vil få sine lænker fjernet og vil opnå befrielse.
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34.11. Læs nu om en iransk gentleman’s oplevelse. Hans unge datter fik et epileptisk anfald 
hver time. Når krampetrækningerne kom, mistede hun evnen til at tale, hendes lemmer blev 
forvredne, og hun faldt bevidstløs om. Intet lægemiddel gav hende nogen lindring. Nogle 
venner anbefalede Baba’s udi til hendes fader og bad ham få den af Kakasaheb Dixit i Ville 
Parle (en forstad til Mumbai). Så den iranske gentleman fik fat i udi’en og gav den dagligt, 
blandet i vand, til sin datter, så hun kunne drikke den. I begyndelsen kom krampe-
trækningerne, der plejede at komme en gang i timen, hver syvende time, og efter nogle få 
dage blev datteren fuldstændig rask.

34.12. En ældre gentleman fra Harda led på grund af nyresten. Den slags sten blev normalt 
fjernet ved en operation, og folk anbefalede ham at få foretaget en sådan. Han var gammel og
svag. Han savnede mental styrke og kunne ikke forlige sig med at skulle underkaste sig en 
operation. Hans lidelser skulle snart slutte på anden vis. Byens førende embedsmand kom 
tilfældigvis dertil på dette tidspunkt. Han var en hengiven af Baba, og han tog altid et lager af 
udi med sig, når han var i Shirdi. Efter venners anbefaling fik den ældre gentleman’s søn noget
udi af ham, og efter at have blandet det op i vand, gav han det til sin gamle fader, så han 
kunne drikke det. I løbet af fem minutter var udi’en optaget i kroppen, stenen blev opløst og 
kom ud gennem urinen, og den gamle mand blev snart rask.

34.13. En kvinde fra Kayastha Prabhu kasten i Mumbai led altid de frygteligste smerter, når 
hun skulle føde. Hun blev meget bange, hver gang hun blev gravid og vidste ikke, hvad hun 
skulle gøre. Shri Ramamaruti fra Kalyan, der var en hengiven af Baba, rådede hendes mand til
at tage hende med til Shirdi. Da hun blev gravid næste gang, kom både mand og hustru til 
Shirdi, boede der i nogle måneder og tilbad Baba. Efter et stykke tid blev det tid for fødslen, 
og som sædvanlig var der blokering i passagen fra livmoderen. Hun begyndte at få smerter på 
grund af fødselsveer, og hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre, men begyndte så at bede til 
Baba om lindring. I mellemtiden dukkede nogle kvinder fra nabolaget op, og efter at have 
påkaldt sig Baba’s hjælp, gav de hende noget udi opløst i vand, som hun skulle drikke. I løbet 
af fem minutter fødte kvinden sikkert og smertefrit. I henhold til dets skæbne var barnet 
dødfødt, men moderen slap af med sin ængstelse og smerte, og hun takkede Baba for at have 
givet hende en sikker fødsel, og hun var Ham for altid taknemmelig. 

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 35

Testet og fundet uden mangler. – Kaka Mahajani’s ven og chef. – 
Manden fra Bandra’s søvnløshed. – Balaji Patil Newaskar.

35.1. Dette kapitel fortsætter også med at beskrive udie’s vigtighed og effektivitet. Det 
fortæller også om to tilfælde, hvor Baba blev testet og fundet uden mangler. Disse tilfælde vil 
blive behandlet først.

35.2. I åndelige anliggender eller bestræbelser er sektdannelse den største hindring for vores 
fremskridt. De der tror, at Gud ikke har nogen form, har man hørt sige, at det at tro at Gud 
har en form, er en illusion, og at helgener blot er mennesker. Så hvorfor skulle de bøje deres 
hoveder dybt for dem og tilbyde dem dakshina? Personer der tilhører andre sekter, vil også 
komme med indvendinger og sige: ”Hvorfor skulle de bøje sig for og tilbyde troskab over for 
andre helgener, idet de forlader deres egne guruer?” Før i tiden, og selv nu om stunder, hørte 
og hører man tilsvarende indvendinger med hensyn til Sai Baba. Nogle sagde, at når de kom til
Shirdi, så bad Baba dem om dakshina. Er det godt, at helgener indsamler penge på denne 
måde? Hvis de gør det, hvor er deres hellighed så henne? Men der findes mange tilfælde, hvor 
folk tog til Shirdi for at vise deres foragt, men blev der for at bede. Beretningen om to sådanne
tilfælde bringes i det efterfølgende.

35.3. En ven af Kaka Mahajani tilbad Nirguna, Gud uden form og kvaliteter, og brød sig ikke 
om afgudsdyrkelse. Af ren og skær nysgerrighed indvilligede han i at tage til Shirdi sammen 
med Kaka Mahajani, men på to betingelser: 1. At han aldrig ville bøje sig for Baba. 2. At han 
ikke ville betale Ham nogen dakshina. Kaka gik ind på disse to betingelser, og en lørdag aften 
forlod de begge Mumbai og nåede frem til Shirdi den næste morgen. Så snart de satte deres 
fødder på moskeens trappe, så Baba på vennen fra kort afstand og henvendte Sig til ham med
følgende venlige ord: ”Åh, velkommen hr.! Det tonefald som Han benyttede, da Han 
fremsagde disse ord, var meget ejendommeligt. Det lignede til forveksling det tonefald, som 
vennens fader altid brugte. Det mindede ham om hans afdøde fader og sendte en frydefuld 
fornemmelse gennem hans krop. Hvilken fortryllende kraft lå der ikke i dette tonefald! 
Overrasket sagde vennen: ”Det er uden tvivl min faders stemme.” Nu gik han straks op, og 
idet han glemte alt om sin tidligere beslutning, placerede han sit hoved på Baba’s fødder.

35.4. To gange bad Baba om dakshina, om morgenen og igen ved middagstid på det tidspunkt
de tog afsked, men Han bad kun Kaka om den og ikke hans ven. Den sidstnævnte hviskede til 
Kaka: ”Baba bad dig om dakshina to gange. Jeg er sammen med dig, hvorfor ignorerer Han 
mig?” ”Du kan selv spørge Baba”, var Kaka’s svar. Baba spurgte Kaka, hvad hans ven havde 
hvisket, så nu spurgte vennen Baba, om hvorvidt han skulle betale dakshina. Baba svarede: 
”Du havde ikke tænkt dig at betale, så du blev ikke bedt om det. Men hvis du nu ønsker at 
betale, så må du gerne.” Så vennen betalte 17 rupees i dakshina, det samme beløb som Kaka 
havde betalt. Baba henvendte Sig nu til dem og sagde: ”I tilintetgør følelsen af, at der er en 
forskel mellem os, så vi kan se og møde hinanden ansigt til ansigt.” Herefter gav Han dem 
tilladelse til at tage derfra. Skønt vejret var overskyet og ustadigt, forsikrede Baba dem, at de 
nok skulle få en sikker rejse, og de nåede begge sikkert frem til Mumbai. Da de nåede hjem og
åbnede døren og vinduerne i hans hus, fandt han to spurve ligge døde på gulvet og en, der fløj
ud gennem et vindue. Han tænkte, at hvis bare han havde ladet vinduerne stå åbne, ville de to
spurve have været frelst, men så tænkte han, at de havde mødt deres skæbne, og at Baba 
havde sendt ham tilbage så tidligt, så han kunne nå at redde den tredje spurv.

35.5. Kaka var leder i et firme ejet af Thakkar Dharamsey, en advokat fra Mumbai. Ejeren og 
lederen var på fortrolig fod med hinanden. Hr. Thakkar vidste, at Kaka ofte rejste til Shirdi, 
boede der et par dage og vendte hjem, når Baba gav ham tilladelse til det. Af ren og skær 
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nysgerrighed besluttede hr. Thakkar sig for at tage til Shirdi sammen med Kaka i Shimga-
ferien. Da det var uvist, hvornår Kaka kunne tage hjem, tog han en anden mand med som 
ledsager. De tre tog af sted sammen, og Kaka medbragte to pund rosiner med kerner, som 
han ville give til Baba. De nåede Shirdi i rette tid og gik hen i moskeen for at få darshan. 
Babasaheb Tarkhad var der også, og hr. Tarkkar spurgte ham, hvorfor han var kommet. ”For 
at få darshan”, svarede Tarkhad. Hr. Thakkar spurgte, om der fandt mirakler sted her. Tarkhad
svarede, at det at se mirakler ikke var det, der interesserede, men at de hengivnes seriøse 
hensigter med besøget blev tilgodeset. Nu bøjede Kaka sig dybt for Baba og ofrede rosinerne 
til Ham. Nana gav ordre til, at de skulle deles ud. Hr. Thakkat fik også nogle få at dem. Han 
ønskede ikke at få rosinerne, da hans læge havde rådet ham til ikke at spise dem, medmindre 
de var blevet vasket og renset. Så han var i knibe. Han ønskede ikke at spise dem, og han 
kunne heller ikke afvise dem. For at holde på formaliteterne puttede han dem i munden, men 
han vidste ikke, hvad han skulle gøre af kernerne. Han kunne ikke spytte dem ud på gulvet 
inde i moskeen, så mod sin vilje stak han dem i lommen. I sit sind tænkte han, at hvis Baba 
var en helgen, hvordan kunne Han så være uvidende om hans modvilje mod rosiner, og 
hvordan kunne Han påtvinge ham dem. Da disse tanker opstod i hans sind, gav Baba ham 
nogle flere rosiner. Han kunne ikke få sig selv til at spise dem, men holdt dem i sin hånd. Nu 
bad Baba ham om at spise dem. Han adlød, og til sin overraskelse fandt han ud af, at de alle 
sammen var kernefri. Han ønskede at se mirakler, og her var der et. Han vidste, at Baba 
havde læst hans tanker, og i henhold til hans ønske havde Han forvandlet rosiner med kerner 
til rosiner uden kerner. Hvilken vidunderlig magt! For at teste yderligere spurgte han Tarkhad, 
der sad ved siden af ham, og som også havde fået rosiner: ”Hvilken slags rosiner fik du?” Han 
svarede: ”Den slags med kerner.” Hr. Thakkar blev endnu mere overrasket, da han hørte 
dette. For at bestyrke sin tro yderligere, tænkte Thakkat, at hvis Baba var en sand helgen, så 
skulle Kaka være den første, der fik rosiner. Idet Baba også læste disse tanker, gav Han 
besked om, at uddelingen skulle påbegyndes hos Kaka. Disse beviser var tilstrækkelige for 
Thakkar.

35.6. Nu introducerede Shama hr. Thakkar som Kaka’s chef, til hvilket Baba sagde: ”Hvordan 
kan han være hans chef? Han har en anden Chef.” Kaka påskønnede dette svar. Idet han 
glemte sin beslutning, bøjede Thakkar sig dybt for Baba og vendte tilbage til herberget.

35.7. Da middags-arathi’en var forbi, gik de alle op i moskeen for at tage afsked med Baba 
inden deres afrejse. Shama talte på deres vegne. Så sagde Baba følgende:

35.8. ”Der var engang en lunefuld gentleman. Han havde et godt helbred, var velstående og 
var fri for både fysiske og mentale lidelser, men han påtog sig unødvendige bekymringer og 
byrder og vandrede hid og did og mistede enhver form for fred i sindet. Engang imellem slap 
han sine byrder, og andre gange bar han på dem igen. Hans sind kendte ikke til ro. Da Jeg så 
hans tilstand, fik Jeg medlidenhed med ham og sagde: ”Fasthold din tro på et sted, du holder 
af. Hvorfor vandre omkring på denne måde?””

35.9. Thakkar forstod straks, at dette var en præcis beskrivelse af ham selv. Han ønskede, at 
Kaka skulle vende hjem sammen med ham, men ingen forventede, at Kaka ville få tilladelse til
at forlade Shirdi så hurtigt. Baba læste også disse tanker og tillod, at Kaka tog hjem sammen 
med sin chef.

35.10. Nu bad Baba Kaka om 15 rupees i dakshina og fik dem. Han sagde: ”Hvis Jeg tager en 
rupee som dakshina fra nogen, er Jeg nødt til at betale tifold tilbage til ham. Jeg tager aldrig 
noget gratis. Jeg beder aldrig nogen vilkårligt. Jeg spørger og tager kun det fra ham, som 
Fakiren (Min Guru) påpeger. Hvis nogen står i gæld til Fakiren, modtager Jeg dakshina af ham.
Donoren giver, det vil sige sår sine frø, blot for at høste en rig høst engang i fremtiden. 
Rigdom bør være et middel til at leve dharmisk; til at udvikle og fremme dharma (’rigtig 
handling’). Hvis den anvendes til personlig fornøjelse, bliver den spildt. Medmindre du har 
givet den før, vil du ikke få den nu. Så den sikreste og bedste måde at modtage er at give. Det
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at give dakshina fremskynder udviklingen af ikke-tilknytning og derved hengivenhed over for 
Gud og meditation. Giv en og modtag tifold.”

35.11. Da han hørte disse ord, gav hr. Thakkar selv 15 rupees i hånden på Baba, idet han 
glemte sin tidligere beslutning om ikke at give noget. Han tænkte, at det var godt, at han var 
kommet til Shirdi, da al hans tvivl var blevet fjernet, og han havde lært så meget.

35.12. Baba’s evne til at håndtere den slags tilfælde var enestående. Skønt Han organiserede 
alt dette, var Han overhovedet ikke knyttet til dem. Om nogen hilste ærbødigt på Ham eller ej,
eller om nogen gav Ham dakshina eller ej, så var det det samme for Ham. Han følte ingen 
glæde, når Han blev tilbedt og ingen smerte, hvis Han blev ignoreret. Han havde transcenderet
alle former for modsætninger, nemlig glæde og smerte osv..

35.13. En Kayastha Prabhu-gentleman fra 
Bandra havde længe lidt af søvnløshed. Så 
snart han lagde sig ned for at sove og faldt i 
søvn, dukkede hans afdøde fader op i hans 
drøm og overdængede ham med skældsord 
og skældte ham voldsomt ud. Det forstyrrede 
hans søvn og gjorde ham urolig hele natten. 
Dette gik for sig hver nat, og manden vidste 
ikke, hvad han skulle gøre. En dag spurgte 
han en Baba-hengiven til råds i denne 
henseende. Han anbefalede udi, der var det 
eneste ufejlbarlige middel, han kendte. Han 
gav ham noget udi og bad ham smøre lidt af 
det på sin pande, før han gik i seng, og lægge
pakken med udi under sin hovedpude. Han 
prøvede dette middel, og til sin store 
overraskelse og glæde opdagede han, at han 
fik en sund søvn, og at der ikke var nogen 
forstyrrelser af nogen art. Han fortsatte med 
at bruge dette middel og huskede altid på Sai.
Senere fik han et billede af Sai Baba, som han
hængte op på væggen tæt ved sin 
hovedpude. Han begyndte at tilbede det 
dagligt, og hver torsdag hængte han en 
blomsterkrans omkring billedet og ofrede mad

osv.. Nu fik han det godt og glemte alt om sine vanskeligheder.

35.14. Balaji Patil Newaskar var en stor hengiven af Baba. Han ydede fortræffelig og uselvisk 
tjeneste. Hver dag fejede og renholdt han alle de smøger og gader i Shirdi, som Baba gik hen 
ad i Sine daglige rutiner. Efter ham blev dette arbejde udført lige så godt af en anden hengiven
ved navn Radhakrishnamai og efter hende af Abdulla. Når Balaji høstede sit korn hvert år, tog 
han det alt sammen med og forærede det til Baba. Han vendte hjem med det, Baba gav ham 
tilbage og forsørgede sin familie med dette korn. Denne fremgangsmåde fulgte han i mange 
år, og efter ham gjorde hans søn det også.

35.15. Engang hændte det, at der blev inviteret et vist antal gæster i forbindelse med 
årsdagen for Balaji’s død, og der blev tilberedt middagsmad til dem. Men ved middagstid fandt 
man ud af, at der var kommet tre gange så mange mennesker som forventet. Fru Newaskar 
var i knibe. Hun tænkte, at maden ikke ville slå til til alle de mennesker, der var forsamlet, og 
hvis den ikke rakte, ville familiens ære stå på spil. Hendes svigermoder trøstede hende ved at 
sige: ”Vær ikke bange. Det er ikke vores, men Sai’s mad. Dæk hver gryde med et klæde, læg 
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noget udi i dem og server fra dem uden at fjerne klædet. Sai vil redde os fra vanære.” Hun 
gjorde, hvad hun blev rådet til, og til deres store overraskelse og glæde opdagede de, at ikke 
blot rakte maden til alle, men der var meget tilovers, efter der var blevet serveret. ’Det man 
føler ufravendt, vil Han føre ud i livet’, viste sig i dette tilfælde at være sandt.

35.16. Engang gik Raghu Patil fra Shirdi hen til Balaji Patil i Newase. Denne aften opdagede 
han, at en hvæsende slange var trængt ind i kostalden. Alle kreaturerne var bange og blev 
urolige. Husets beboere blev opskræmte, men Balaji tænkte, at det var Sai, der var dukket op 
i hans hus som en slange. Uden at være det mindste bange hentede han en kop mælk og 
placerede den foran slangen, idet han sagde: ”Baba! Hvorfor hvæser Du sådan? Ønsker Du at 
skræmme os? Tag denne kop mælk og drik den med et roligt sind.” Idet han sagde dette, 
satte han sig tæt ved slangen. De andre familiemedlemmer var bange og vidste ikke, hvad de 
skulle gøre. I løbet af kort tid forsvandt slangen af sig selv, og ingen vidste, hvor den blev af. 
Selv om man ledte omhyggeligt i stalden, fandt man den ikke.

35.17. Balaji havde to hustruer og nogle børn. Engang imellem tog de til Shirdi fra Newase for 
at få Baba’s darshan. Ofte hentede Baba sarier og andet tøj, som blev givet til dem med Hans 
velsignelser.

 Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 36

Vidunderlige historier om: 1. To Goa gentlemen. 2. Fru Aurangabadkar.

36.1. Dette kapitel beretter de vidunderlige historier om to gentlemen fra Goa og om fru 
Aurangabadkar fra Solapur.

36.2. Engang kom to gentlemen fra Goa for at få Sai Baba’s darshan, og de bøjede sig dybt for
Ham. Skønt de kom sammen, bad Baba kun den ene om og give Ham 15 rupees i dakshina, 
som han villigt betalte. Den anden mand tilbød frivilligt 35 rupees, hvilket til alles overraskelse
blev afvist af Baba. Shama, der var til stede, spurgte Baba: ”Hvad er dette? Begge kom 
sammen. Den enes dakshina accepterede Du, den anden, der frivilligt tilbød at betale, afviste 
Du. Hvorfor denne forskelsbehandling?” Baba svarede: ”Shama! Du ved ingenting. Jeg tager 
ikke noget fra nogen. Moskeens præsiderende guddom beder om at få betalt det, der skyldes. 
Donoren betaler gælden og bliver fri. Har Jeg noget hjem, nogen ejendom eller familie, Jeg 
skal drage omsorg for? Jeg kræver ingenting. Jeg er altid fri. Gæld, fjendskab og mord skal der
bødes for. Der er ingen måde at undslippe fra dem.” Herefter fortsatte Baba på Sin 
karakteristiske måde som følger:

36.3. ”Først var denne mand fattig og aflagde en ed til sin Gud om, at han ville betale sin 
første månedsløn, hvis han fik et arbejde. Han fik et arbejde til en løn af 15 rupees om 
måneden. Stille og roligt blev han forfremmet. Fra 15 rupees steg hans løn til 30, 60, 100, 200
og til sidst til 700 rupees om måneden. Men midt i al sin fremgang glemte han alt om den ed, 
han havde aflagt. Kraften i hans karma har ført ham hertil, og Jeg bad om dette beløb (15 
rupees) fra ham som dakshina.”

36.4. ”En anden historie. Mens Jeg vandrede langs stranden, kom Jeg til et kæmpestort palæ, 
og Jeg satte Mig på dets veranda. Ejeren, der var brahmin, gav Mig en fin modtagelse og 
bespiste Mig overdådigt. Han viste Mig et pænt og rent sted tæt ved et skab, hvor Jeg kunne 
sove. Jeg sov der. Mens Jeg sov dybt, fjernede manden en lerflise og brød hul i væggen. Han 
krøb ind på værelset og klippede Min lomme op og stjal alle Mine penge. Da Jeg vågnede, 
opdagede Jeg, at der var stjålet 30.000 rupees. Jeg blev meget fortvivlet og sad og græd og 
jamrede. Pengene var i gangbare sedler, og Jeg tænkte, at brahminen havde stjålet dem. Jeg 
tabte enhver interesse for mad og drikke, og i 14 dage sad Jeg på verandaen og begræd Mit 
tab. Da de 14 dage var gået, så en forbipasserende fakir Mig sidde og græde og spurgte til 
årsagen til Min sorg. Jeg fortalte ham alt. Han sagde: ”Hvis Du handler, som jeg befaler, så vil 
Du få Dine penge igen. Gå til en fakir, jeg skal fortælle Dig, hvor han opholder sig. Overgiv Dig
til ham; han vil skaffe Dig Dine penge tilbage. I mellemtiden skal Du opgive Din livret, indtil Du
får Dine penge igen.” Jeg fulgte fakirens råd og fik Mine penge igen. Herefter gik Jeg ud til 
kysten, hvor der lå et dampskib, men Jeg kunne ikke komme ombord, da det var proppet med 
mennesker. En godhjertet daglejer gik i forbøn for Mig, og til alt held kom Jeg ombord. Det 
bragte Mig til en anden kyst, hvorfra Jeg tog et tog og kom til denne ’moske-Moder’”

36.5. Historien sluttede, og Baba bad Shama om at tage sig af de to gæster og sørge for, at de
fik noget at spise. Så Shama tog dem med hjem og gav dem et måltid mad. Ved frokosten 
fortalte Shama gæsterne, at Baba’s historier var temmelig mystiske, eftersom Han aldrig var 
taget ud til kysten, aldrig havde nogen videre penge, aldrig rejste, aldrig havde mistet nogen 
penge og derfor aldrig havde fået dem tilbage. Han spurgte dem, om de forstod historierne, og
om de havde fanget deres betydning. Gæsterne var dybt bevæget og fældede tårer. Med 
chokerede stemmer fortalte de, at Baba var alvidende, grænseløs og Den Højeste, hvis lige 
ikke findes. ”Den historie Han fortalte, er præcis vores historie. Det Han fortale, har allerede 
fundet sted i vores tilfælde. Hvordan Han havde kendskab til dette, er undernes under! Vi skal 
komme med alle detaljer efter måltidet.”  
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36.6. Efter måltidet, mens de tyggede betel-blade, begyndte gæsterne at fortælle deres 
historier. En af dem sagde:

36.7. ”En bjergstation oppe i bakkerne er mit fødested. Jeg tog til Goa for at tjene til livets 
ophold ved at skaffe mig et arbejde. Jeg afgav et højtideligt løfte til guden Datta (Herren 
Dattatreya) om, at hvis jeg fik et arbejde, så ville jeg give Ham min første månedsløn. Ved 
hans nåde fik jeg et arbejde til 15 rupees om måneden, og herefter blev jeg forfremmet, som 
beskrevet af Baba. Jeg glemte rent faktisk alt om mit højtidelige løfte. På denne vis har Baba 
netop mindet mig om det og modtog de 15 rupees af mig. Det er ikke dakshina, som man kan 
tro, det er, men en tilbagebetaling af en gammel gæld og indfrielsen af et for længst glemt 
løfte.”

36.8. Faktisk tiggede Baba aldrig om penge eller tillod, at hans hengivne tiggede. Han 
betragtede penge som en fare eller en hindring for åndeligt fremskridt, og Han tillod ikke Sine 
hengivne at falde i deres kløer. Bhagat Mhalsapati er et eksempel vedrørende dette. Han var 
meget fattig og kunne næppe få det hele til at hænge sammen. Baba tillod ham aldrig at 
skaffe sig nogen penge, og han gav ham heller ikke noget af den indsamlede dakshina. Engang
gav en venlig og gavmild købmand ved navn Hansraj et stort pengebeløb til Mhalsapati i 
Baba’s nærværelse, men Baba tillod ham ikke at tage imod dem.

36.9. Nu begyndte den anden gæst på sin historie. ”Min brahmin-kok tjente mig trofast i 35 år.
Desværre kom han på afveje. Hans sind forandrede sig, og han frarøvede mig alle mine penge.
Ved at fjerne en lerflise fra væggen, hvor mit skab står, kom han ind på værelset, mens vi alle
sov fast, og han fjernede al min akkumulerede rigdom – 30.000 rupees i gangbare sedler. Jeg 
ved ikke, hvordan Baba kunne nævne det præcise beløb. Jeg sad og græd dag og nat. Mine 
undersøgelser førte ikke til noget. Jeg tilbragte 14 dage i dyb bekymring. Da jeg sad på 
verandaen, bedrøvet og modløs, så en forbipasserende fakir min tilstand og spurgte, hvad den 
skyldtes, og jeg fortalte ham alt. Han fortalte mig, at en helgen ved navn Sai levede i Shirdi, 
Kopergaon Taluka. Han tilføjede: ”Afgiv et højtideligt løfte til Ham og opgiv at spise din livret 
og sig så mentalt til Ham: ”Jeg har opgivet at spise denne mad, indtil jeg har fået Din 
darshan.”” Herefter afgav jeg det højtidelige løfte og holdt op med at spise ris og sagde: 
”Baba! Jeg vil spise den efter at have fået min ejendom tilbage og efter, jeg har fået Din 
darshan.”

36.10. ”15 dage forløb efter dette. Uopfordret kom brahminen hen til mig, afleverede mine 
penge og undskyldte, idet han sagde: ”Jeg blev gal og handlede således. Nu placerer jeg mit 
hoved på dine fødder og beder dig tilgive mig.” Således endte alting godt. Fakiren, der mødte 
mig og hjalp mig, blev ikke set siden. Et stærkt ønske om at se Baba, som fakiren udpegede 
for mig, opstod i mit sind. Jeg tænkte, at den fakir, der var kommet hele vejen ud til mit hus, 
var ingen anden end Sai Baba. Ville Han, der så mig og hjalp mig med at få mine mistede 
penge, nogensinde tragte efter at få 35 rupees? Uden at forvente noget af os fører Han os 
tværtimod altid ad det åndelige fremskridts vej.”

36.11. ”Jeg blev henrykt, da jeg fik min stjålne ejendom tilbage, og uvidende som jeg er, 
glemte jeg alt om mit højtidelige løfte. Da jeg boede i Colada, så jeg en nat Sai Baba i min 
drøm. Dette mindede mig om, at jeg havde lovet at besøge Shirdi. Jeg tog til Goa, og derfra 
ønskede jeg at fortsætte til Shirdi ved at tage et dampskib til Mumbai. Men da jeg kom til 
havnen, opdagede jeg, at dampskibet var proppet af mennesker, og at der ikke var flere 
pladser. Kaptajnen tillod ikke, at jeg kom ombord, men ved en daglejers mellemkomst, en 
person der var mig fremmed, fik jeg endelig tilladelse til at gå ombord på dampskibet, der 
bragte mig til Mumbai. Herfra kom jeg videre med tog. Jeg tænker, at Baba helt sikkert er 
altgennemtrængende og alvidende. Hvad er vi, og hvor er vores hjem? Hvor er vi heldige, at 
Baba skaffede os vores penge tilbage og trak os hertil. Befolkningen i Shirdi må være uendeligt
meget bedre og langt heldigere end os, for Baba har leget, grinet, talt og boet med dem i så 
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mange år. Jeg tænker, at jeres forråd af fortjenstfulde handlinger må være grænseløst. Sai er 
vores Datta. Han gav mig plads på dampskibet og bragte mig hertil, og således gav Han bevis 
på Sin alvidenhed og almagt.”

36.12. En kvinde fra Solapur, Sakharam Aurangabadkar’s hustru, havde ikke fået børn i så 
lang en periode som 27 år. Hun havde aflagt en række højtidelige løfter til guder og gudinder 
for at få et barn, men havde ikke haft succes med det. Hun mistede næsten ethvert håb. For 
at gøre et sidste forsøg i denne henseende kom hun til Shirdi sammen med sin stedsøn, 
Vishwanath, og blev der i to måneder, hvor hun tjente Baba. Hver gang hun kom hen i 
moskeen, fandt hun Baba omgivet af hengivne. Hun ønskede at se Baba alene, falde for Hans 
fødder og åbne sit hjerte og bede om en efterkommer, men hun fik ikke nogen passende 
lejlighed til det. Til sidst bad hun Shama om gå i forbøn for sig over for Baba, når Han var 
alene. Shama fortalte hende, at Baba’s hof var åbent for alle, men at han alligevel ville 
forsøge, og at Herren nok skulle velsigne hende. Han bad hende sidde parat med en kokosnød 
og røgelsespinde ude på den åbne gårdsplads på det tidspunkt, hvor Baba spiste Sit måltid. 
Når han gjorde tegn til hende, skulle hun gå op i moskeen. En dag, efter frokost, da Shama 
tørrede Baba’s våde hænder med et håndklæde, kneb den sidstnævnte Shama i kinden. 
Shama, der foregav at være vred, sagde: ”Deva! Er det rigtigt af Dig at knibe mig på denne 
måde? Vi ønsker ikke en sådan gavtyveagtig Gud, der kniber os på den måde. Er vi Dine 
afhængige; er dette frugten af vores fortrolige forhold?” Baba svarede: ”Åh Shama! I løbet af 
de 72 generationer du har været sammen med Mig, har Jeg aldrig knebet dig før nu, og nu 
bliver du vred over, at Jeg rører dig.” Shama svarede: ”Jeg ønsker en Gud, der altid vil elske 
os og giver os nye retter, vi kan spise. Vi ønsker ingen belønning af Dig, eller Himmel osv.. Lad
vor tro på Dine fødder altid være vakt.” Baba: ”Ja! Jeg er i sandhed kommet for dette. Jeg har 
givet jer mad og plejet jer, og jeg elsker og nærer hengivenhed over for jer.”

36.13. Nu gik Baba hen og satte Sig på Sin plads. Shama gjorde tegn til kvinden. Hun kom op,
bøjede sig dybt og ofrede kokosnødden og røgelsespindene. Baba tog kokosnødden, der var 
tør. Kernen inden i den rullede rundt og lavede lidt støj. Baba sagde: ”Shama! Den ruller 
rundt, lyt til hvad den siger.” Shama: ”Kvinden beder om, at et barn vil komme til at rulle 
tilsvarende rundt i hendes livmoder. Så vær venlig at give hende kokosnødden med Dine 
velsignelser.” Baba: ”Vil kokosnødden skænke hende en efterkommer? Hvor tåbelige er folk 
ikke, når de forestiller sig den slags ting!” Shama: ”Jeg kender den kraft, der ligger i Dine ord 
og velsignelser. Nu mundhugges Du og undlader at give virkelig velsignelse.”

36.14. Snakken fortsatte et stykke tid. Gentagne gange gav Baba ordre om at slå 
kokosnødden i stykker, og Shama bønfaldt om, at kvinden måtte få frugten af den hele nød. Til
sidst gav Baba efter og sagde: ”Hun vil få et barn.” ”Hvornår?”, spurgte Shama. ”Om 12 
måneder”, lød svaret. Nu blev kokosnødden slået i to stykker. Den ene halvdel blev spist af de 
to, og den anden blev givet til kvinden.

36.15. Nu vendte Shama sig mod kvinden og sagde: ”Kære frue! Du er vidne til mine ord. Hvis
du ikke får en efterkommer inden for 12 måneder, vil jeg slå en kokosnød mod denne Deva’s 
hoved og drive Ham ud af moskeen. Hvis jeg mislykkes med dette, vil jeg ikke kalde mig selv 
for Madhav. (Madhav er et andet navn for Herren Krishna). Du vil snart forstå, hvad det er, jeg
siger.”

36.16. Hun fødte en søn, da der var gået et år, og barnet blev bragt til Baba, da det var fem 
måneder. Parret, både mand og hustru, bøjede sig dybt for Baba, og den taknemmelige fader 
(hr. Aurangabadkar) betalte en sum på 500 rupees, der blev brugt til at bygge et skur til 
Baba’s hest, Shyam-karna.

  Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 37

Chavadi processionen

37.1. I dette kapitel beskriver Hemadpant, efter at have foretaget nogle indledende 
iagttagelser vedrørende nogle pointer fra Vedanta, chavadi processionen.

37.2. Velsignet er Sai’s liv for Hans hengivne; velsignet er Hans daglige rutiner. Hans måde at 
være på og Hans handlinger er ubeskrivelige. Til tider var Han beruset af guddommelig 
lyksalighed, og andre gange var Han fuldstændig optaget af Egne tanker. Mens Han foretog 
Sig så mange ting på samme tid, var Han alligevel uinteresseret i dem. Skønt Han til tider 
syntes at være ganske inaktiv, var Han ikke sløv eller doven. Han hvilede altid i Sit Eget Selv. 
Skønt Han så rolig og fredsommelig ud som havet, var Han dyb og uudgrundelig. Hvordan kan 
vi beskrive Hans ubeskrivelige natur? Han opfattede mænd som brødre, kvinder som søstre og
mødre. Som alle ved, var Han det perfekte billede på en ugift person, der levede i cølibat. 
Måtte den viden, vi fik i Hans selskab, vare længe og lige til døden. Lad os altid tjene Ham 
med helhjertet hengivenhed over for Hans fødder. Lad os se Ham (Gud) i alle væsener, og lad 
os konstant ihukomme Hans navn.

37.3. Efter at være kommet med nogle længere afhandlinger om emner relateret til Vedanta, 
som han selv betragter som en afvigelse fra emnet, fortsætter Hemadpant med at beskrive 
chavadi processionen.

37.4. Baba’s sovested er allerede blevet beskrevet. Han sov i moskeen og tillige i chavadi’en, 
der ligger tæt ved moskeen. Han sov skiftevis i moskeen og i chavadi’en. Dette med at sove 
begge steder fortsatte indtil Baba’s død (Maha-samadhi). Fra den 10. december 1909 
begyndte hengivne regelmæssigt at tilbede Baba i chavadi’en. Dette vil vi nu, med Hans nåde, 
beskrive. Når dagen, hvor Han ville trække Sig tilbage til chavadi’en, kom, flokkedes folk 
henne ved moskeen og sang lovsange ude på gårdspladsen i et par timer. Bag dem stod der 
en pragtfuld bærestol til højre for et tulsi-busk, der stod omkranset af en smuk indhegning af 
sten, og foran denne prydede Baba Sit sæde, og her sang de hengivne lovsang. Mænd og 
kvinder, der holdt af at synge lovsange, kom i god tid. Nogle tog musikinstrumenter som tal, 
chiplis, kartal, mridang, khanjiri og ghol i hænderne og akkompagnerede lovsangen. Sai Baba 
var Magneten, der trak alle de hengivne til Sig. Uden for i det åbne var der nogle, der gjorde 
deres lygter klar, andre udsmykkede bærestolen, nogle stod med sukkerrørsstænger i 
hænderne og råbte længe leve Baba. Hjørnerne blev dekoreret med flagguirlander. Inde i 
moskeen kastede rækker af brændende olielamper deres lys. Baba’s hest, Shyam-karna, stod 
fuldt udsmykket udenfor. Nu kom Tatya Patil sammen med en gruppe mænd hen til Baba og 
bad Ham gøre Sig klar. Baba sad stille på Sin plads, indtil Tatya kom og hjalp Ham op ved at 
lægge sine arme under Baba’s arme. Tatya tiltalte Baba med navnet Mama (onkel på 
mødrenes side). Sandt at sige var deres forhold særdeles fortroligt. Baba, der var iført den 
sædvanlige kafni, tog Sin korte kæp under armen, og efter at have taget Sin pibe og Sin tobak
og hængt et klæde over skulderen var Han klar. Nu lagde Tatya et guldbroderet smukt sjal 
over Hans krop. Efter dette lagde Baba Selv nogle få stykker brænde på ildstedet for at holde 
ilden i live, og med Sin højre hånd slukkede Han lampen, der brændte tæt ved ildstedet og 
påbegyndte derefter turen til chavadi’en. Nu spredte alle mulige musikinstrumenter, orkestre 
og horninstrumenter osv. deres forskellige lyde, og fyrværkeri stillede alle mulige forskellige 
farver til skue. Mænd og kvinder, der sang Baba’s navne, begyndte at gå, mens de sang 
lovsange akkompagneret af mridang og veena. Nogle dansede af glæde, og nogle bar på 
forskellige flag. Den uniformerede eskorte bekendtgjorde Baba’s navn, da Han trådte ud på 
moskeens trappe. På begge sider af Baba stod personer, der holdt chamars (et bundt dyrehår 
bundet til den ene ende af en kæp) og andre, der viftede Baba. På vejen var der spredt 
sammenfoldede stykker klæde, som Baba gik på, mens Han blev støttet af hengivnes hænder, 
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Tatya Patil holdt den venstre hånd og Mhalsapati den højre, og Bapusaheb Jog holdt paraplyen
over Hans hoved. På denne manér gik Baba hen mod chavadi’en. Den rigt udsmykkede hest 
ved navn Shyam-karna førte an, og bag den fulgte bærerne, opvarterne, musikerne og skaren 
af hengivne. Herrens navne blev chantet til akkompagnement af musik tillige med Baba’s 
navn. På denne måde nåede processionen hen til hjørnet, og alle, der havde sluttet sig til 
selskabet, syntes at være glade og henrykte.

37.5. Da de nåede dette hjørne, stillede Baba Sig med ansigtet vendt mod chavadi’en, og Han 
skinnede med en ejendommelig glans. Det syntes, som om Baba’s ansigt havde overtaget den 
opgående sols stråleglans. Baba stod der med et koncentreret sind og så mod nord, som om 
Han ville signalere noget. Alle instrumenterne spillede musik, mens Baba for en stund 
bevægede Sin højre hånd op og ned. På dette tidspunkt trådte Kakasaheb Dixit frem med en 
sølvbakke, der indeholdt blomster, der var smurt ind i gulal (rødt pulver) og kastede dem nu 
og da på Baba’s krop. Musikinstrumenterne spillede det bedste, de kunne under disse 
omstændigheder, og Baba’s ansigt strålede med glød og skønhed, og alle folk så af hjertens 
lyst på al denne pragt. Man savner ord, der kan beskrive denne scenes stråleglans. Nogle 
gange begyndte Mhalsapati at danse, som var han besat af en eller anden guddom, men alle 
var overrasket over at se, at Baba’s koncentration ikke på mindste måde blev forstyrret. Med 

en lygte i sin hånd gik Tatya Patil på Baba’s venstre side og Bhagat
Mhalsapati på den højre side, idet han holdt sømmen på Baba’s 
klæder i sin hånd. Hvilken smuk procession og hvilket udtryk for 
hengivenhed! For at være vidne til dette stimlede folk, mænd og 
kvinder, fattig og rig, sammen her på dette sted. Baba gik i et 
meget langsomt tempo. Hengivne fulgte efter på begge sider med 
kærlighed og hengivenhed. Opfyldt af glæde der gennemtrængte 
hele stedets atmosfære, nåede processionen chavadi’en. Disse 
dage er nu forbi. Ingen vil opleve dem i fremtiden, men ved at 
huske og visualisere dette syn, kan vi bringe trøst og begejstring 
ind i vores sind.

37.6. Chavadi’en var også flot udsmykket med et flot hvidt loft, 
spejle og mange slags lamper. Da processionen nåede frem, gik 
Tatya i forvejen og lagde en siddepude og en pølle ud på gulvet. 

Bhagat Mhalsapati

Han fik Baba til at sætte Sig her, og fik Ham til at tage en kåbe på. Herefter tilbad de hengivne
Ham på forskellig vis. De satte en krone på Hans hoved med en kvast øverst, hængte 
blomsterkranse og smykker rundt om Hans hals og tegnede vandrette streger med moskus-
duftende pulver på Hans pande. Af hjertens lyst stirrede de længe på Ham. Nu ændrede de 
Hans hovedbeklædning og holdt den højt hævet over Hans hoved, idet de frygtede, at Baba 
ville kaste den fra Sig. Baba vidste, hvad de hengivne ønskede, og ydmygt underkastede Han 
Sig alle deres ønsker uden at komme med indvendinger. Med alle disse udsmykninger så Han 
vidunderlig og smuk ud.

37.7. Nanasaheb Nimonkar holdt paraplyen med dens smukke vedhæng, der bevægede sig i 
cirkler rundt om den støttende stang. Bapusaheb Jog vaskede Hans fødder i et sølvfad, ofrede 
arghya (betyder det der er værdifuldt og fortjener at blive ofret; I dette tilfælde antageligt 
rosenvand) og udførte tilbedelsen med de behørige ritualer, hvorefter han smurte Hans arme 
med sandal-pulver og tilbød Ham betel-blade. Baba sad på Sin siddepude, mens Tatya og 
andre blev stående. Da Baba således sad på puden og støttede Sig op ad pøllen, viftede 
hengivne på begge sider af Ham med forskellige former for vifter. Nu gjorde Shama piben klar 
og gav den til Tatya Patil, der trak røgen gennem den ved at tage en dyb indånding gennem 
sin mund, hvorefter han gav den til Baba. Efter Baba havde røget, blev piben givet til Bhagat 
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Mhalsapati, hvorefter den gik rundt til alle. Velsignet var den livløse pibe. Først havde den 
gennemgået mange bodsprøvelser så som at blive æltet af pottemageren, tørret i solen og 
brændt i ilden, og herefter havde den den gode skæbne at komme i kontakt med Baba’s hånd 
og få Hans kys. Efter dette arrangement var forbi, hængte de hengivne blomsterkranse om 
Hans hals og gav Ham røgelsespinde og blomsterbuketter. Baba, der var en inkarnation af en 
mand, der ikke var følelsesmæssigt involveret, brød Sig ikke en døjt om alle disse halskæder, 
blomsterkranse og andre udsmykninger, men på grund af ægte kærlighed til Sine hengivne 
tillod Han dem at gøre, som de ville og derved glæde sig selv. Til sidst svingede Bapusaheb 
Jog arathi-flammen over Baba, idet han fulgte alle formaliteter, og musikinstrumenterne 
spillede deres lykkevarslende toner. Da denne arathi var forbi, vendte de hengivne hjem en 
efter en, efter de havde hilst på Baba og taget afsked med Ham. Da Tatya Patil, efter at have 
ofret piben, røgelse og rosenvand, stod og skulle tage afsked, sagde Baba kærligt følgende til 
ham: ”Beskyt Mig ordentligt. Gå hvis du synes, men kom tilbage på et tidspunkt i nat og 
spørg, om alt er vel.” Idet han svarede bekræftende, forlod Tatya Patil chavadi’en og gik hjem.
Nu gjorde Baba Selv Sin seng klar. Han arrangerede nogle lagner, så de lå oven på hinanden, 
og således gjorde Han Sin seng klar og lagde Sig til at sove.

37.8. Vi vil nu hvile lidt og lukke dette kapitel med en anmodning til læserne om, at de bør 
huske Baba og Hans chavadi-procession dagligt, før de trækker sig tilbage og går i seng.   

  Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 38.

Baba’s gryder. – Mangel på respekt over for en helligdom. - En kop 
kærnemælk.

38.1. I det forrige kapitel beskrev vi Baba’s chavadi-procession. I dette vil vi tale om den 
gryde, Baba brugte til Sin madlavning tillige med nogle andre emner.

38.2. Åh velsignede Sadguru Sai. Vi bøjer os for Dig, der har skænket lyksalighed til hele 
verden, skaffet de hengivne velfærd og har fjernet lidelserne hos dem, der har søgt tilflugt ved
Dine fødder. Du har været meget generøs og har tillige været Beskytter og Frelser for de 
hengivne, der har overgivet sig til Dig, og Du har ladet Dig inkarnere i denne verden for at 
være imødekommende over for menneskeheden og gøre noget godt for den. Det Rene Selvs 
klare substans blev hældt ned i Brahma’s form, og ud af denne er kommet helgenernes 
kronjuvel – Sai. Denne Sai er selve indbegrebet af Den guddommelige Gnist (Atma). Han er 
Den Perfekte Guddommelige Lyksaligheds bolig. Efter Selv at have opnået alle livets mål, har 
Han bragt Sine hengivne på den rette vej.

38.3. Forskellige åndelige øvelser bliver foreskrevet i vores hellige skrifter i forskellige 
tidsaldre. Askese blev anbefalet i Krita-tidsalderen, meditation i Treta-tidsalderen, ofringer i 
Dwapara-tidsalderen og velgørenhed i Kali-tidsalderen (den nuværende tidsalder). Af alle 
former for velgørenhed er det at give mad den bedste. Vi bliver meget foruroliget, når vi ikke 
får mad til frokost. Andre skabninger føler det samme under lignende omstændigheder. Når 
man nu ved det, så er han, der giver mad til den fattige og sultne den bedste giver eller 
velgørende person. Taittiriya Upanishad siger: ”Mad er Brahman, fra mad er alle skabninger 
født, og af mad lever de, og efter de har forladt denne verden, bidrager de igen til at 
frembringe mad.” Når en gæst kommer til vores dør ved middagstid, er det vores pligt at byde
ham velkommen ved at give ham mad. Andre former for velgørenhed, nemlig at give rigdom, 
ejendele, tøj osv. væk, kræver en vis dømmekraft, men når det drejer sig om mad, så er den 
slags overvejelser ikke nødvendige. Hvis nogen kommer til din dør ved middagstid, bør der 
omgående blive serveret for ham, og hvis lamme, forkrøblede, blinde og syge personer 
kommer, skal de først have mad, og derefter kan de raske og rørige personer og vores familie 
få noget at spise. Fortjenesten ved at brødføde de førstnævnte er langt større end at brødføde 
de sidstnævnte. Andre former for velgørenhed er mangelfulde uden denne donation af mad, 
præcis som det er tilfældet med stjerner uden Månen, en halskæde uden sit hængesmykke, en
krone uden dens opsats, en dam uden en lotusblomst, lovsang uden hengivenhed, en gift 
kvinde uden kumkum-pletten, sang uden en blid stemme eller kærnemælk uden salt. På 
samme måde som bælgfrugt-suppe overgår alle andre retter, er det at give mad den bedste af
alle fortjenstfulde handlinger. Lad os nu se, hvordan Baba tilberedte mad og uddelte den til 
andre.

38.4. Det er tidligere blevet oplyst, at Baba krævede meget lidt mad til Sig Selv, og at den 
smule Han ønskede, fik Han ved at tigge fra nogle få huse. Men når Han bestemte Sig for at 
uddele mad til alle, stod Han Selv for al tilberedningen. Han var ikke afhængig af nogen, og 
Han ulejligede ingen i denne henseende. Først gik Han hen til basaren og købte alle råvarerne 
– korn, mel, krydderier osv., og Han betalte kontant. Han malede Selv kornet. På moskeens 
åbne gårdsplads opbyggede Han et stort åbent ildsted, og efter at have tændt det, satte Han 
en gryde op over det med en passende mængde vand. Der forefandtes to slags gryder, den 
ene lille og den anden stor. Den første kunne indeholde mad til 50 personer og den anden til 
100. Engang imellem lavede Han sød ris og andre gange biryani med kød. (Det er en ret med 
fårekød). Nogle gange lagde Han små kugler af tykke eller flade hvedebrød ned i den kogende 
suppe. Han malede krydderierne på en stenflise og lagde de fint pulveriserede krydderier ned i
gryden. Han gjorde Sig meget umage med at gøre retterne meget velsmagende. Han lavede 
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ambil (en velduftende drik) ved at koge jawari-mel i vand og senere blande det i kærnemælk, 
hvorefter det hele blev kogt. Sammen med maden uddelte Han denne drik til alle. For at finde 
ud af om maden var færdigkogt eller ej, smøgede Han ærmet på Sin kafni op og stak Sin 
blotlagte arm ned i den kogende gryde uden frygt og bevægede al maden fra side til side og 
op og ned. Der kom ingen brændmærker på Hans arm, og der var ingen frygt at se i Hans 
ansigt. Når tilberedningen af maden var forbi, fik Han gryderne bragt ind i moskeen og fik dem
helliggjort på behørig vis af den muslimske præst. Først sendte Han noget af maden til 
Mhalsapati og Tatya Patil som prasad, og herefter serverede Han Selv den resterende mad til 
alle de fattige og hjælpeløse mennesker. Alle spiste af hjertens lyst. Virkelig velsignet og 
heldige må de mennesker være, der fik den mad, som Baba havde tilberedt, og som fik den 
serveret af Ham.

38.5. Nogle vil måske rejse en problemstilling her og spørge: ”Uddelte Baba både vegetarisk 
og ikke-vegetarisk mad som prasad til alle Sine hengivne?” Svaret er klart og enkelt. De der 
var vant til ikke-vegetarisk mad, fik ikke-vegetarisk mad fra Hans gryde som prasad, og de der
ikke var vant til dette, fik et vegetarisk måltid. Der er et princip om, at når en guru selv giver 
noget som prasad, vil den discipel, der tænker og tvivler på, hvorvidt den er acceptabel eller 
ej, møde fremtidige lidelser. For at se, om nogle disciple her er underlagt dette princip, sætter 
Baba dem fra tid til anden på en prøve. For eksempel gav Han på Ekadashi dag nogle rupees til
Dada Kelkar og bad ham om personligt at gå til Korhala og købe noget kød. (Ekadashi betyder 
’elleve’. Det er den elvte månedag i hindu-kalenderens Måne-kalender. Dagen regnes for at 
være en åndelig set gavnlig dag). Denne Dada Kelkar var en ortodoks brahmin, der holdt sig til
alle ortodokse sæder og skikke gennem sit liv. Han vidste, at det at ofre rigdom, korn, tøj osv. 
til ens Sadguru ikke var nok, men at ubetinget lydighed over for Ham og omgående 
efterlevelse af Hans ordre var den virkelige dakshina, der behagede og glædede Ham mest. Så
Dada Kelkar tog passende tøj på og begav sig til den nævnte landsby. Men Baba kaldte ham 
tilbage og sagde: ”Lad være med at gå selv; send en anden.” Så Dada sendte sin egen tjener, 
Pandu, så han kunne klare indkøbet. Da Baba så ham gå af sted, bad Han Dada om at kalde 
ham tilbage og aflyse det hele. Ved en anden lejlighed spurgte Baba Dada, om den salte fåre-
ret var færdig. Henkastet svarede Dada, at den var helt i orden. Så Baba sagde følgende til 
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ham: ”Du har hverken set den med dine øjne eller smagt den med din tunge, så hvordan kan 
du sige, at den er i orden? Tag låget af og se!” Mens Han sagde dette, tog Baba fat i hans arm 
og stak den ned i gryden og tilføjede: ”Læg dine ortodokse manérer til side og smag lidt på 
retten.” Når en bølge af sand kærlighed vælder frem i en moders sind, kniber hun barnet, og 
når det begynder at græde, knuger hun det tæt til sit bryst. Tilsvarende kneb Baba, på en 
sand moderlig måde, Dada Kelkar på denne måde. I virkeligheden vil ingen helgen eller guru 
nogen sinde tvinge sin ortodokse disciple til at spise mad, der er forbudt i henhold til hans 
religion.

38.6. Det med madlavningen gik for sig i et stykke tid indtil 1910, og herefter standsede det. 
Som tidligere nævnt udbredte Das Ganu vidt og bredt Baba’s berømmelse gennem sin kirtan. 
Fra områderne i og omkring Mumbai og fra hele denne del af landet begyndte folk at strømme 
til Shirdi, der meget snart blev et pilgrimssted. Med sig bragte de hengiven forskellige 
genstande, som de kunne tilbyde Baba, og de ofrede forskellige retter mad som offergaver. 
Mængden af den mad de ofrede, var så stor, at fakirerne og de fattige kunne spise så meget 
de lystede, og så var der endog overskud af mad. Før vi fortæller om, hvordan maden, der 
blev ofret, blev uddelt, vil vi omtale Nanasaheb Chandorkar’s historie, der viser Baba’s respekt 
og agtelse for de lokale helligdomme og guddomme.

38.7. Ved at drage logiske slutninger og ved selv at gætte var der nogle mennesker, der 
påstod, at Sai var brahmin og andre sagde, at Han var muslim. I virkeligheden tilhørte Han 
ikke nogen kaste. Ingen vidste med bestemthed, hvornår Han var født og i hvilken 
befolkningsgruppe, og hvem Hans forældre var. Så hvordan kunne Han være muslim eller 
brahmin? Hvis Han var muslim, hvordan kunne Han så holde den hellige ild brændende i 
ildstedet i moskeen, hvordan kunne der stå en tulsi-busk der på stedet, hvordan kunne Han 
tillade, at der blev blæst i konkylier, og der blev ringet med klokker, hvordan kunne Han tillade
alle de forskellige former for hindu-tilbedelse på stedet? Havde Han været muslim kunne Han 
så have fået piercet Sine ører, og kunne Han have brugt penge af Egen lomme på at reparere 
Hindu-templer? Tværtimod tolererede Han aldrig den mindste respektløshed over for lokale 
helligdomme og guddomme.

38.8. Engang kom Nanasaheb Chandorkar til Shirdi sammen med sin hustrus søsters mand, 
hr. Biniwale. Da de gik hen til moskeen og sad foran Baba, blev Biniwale pludselig vred på 
Nanasaheb og sagde: ”Du har været i mit selskab i så land tid, så hvorfor opførte du dig på 
den måde?” I første omgang forstod Nanasaheb ingenting, og ydmygt bad han Baba forklare. 
Baba spurgte ham, hvornår han kom til Kopergaon, og hvordan han kom til Shirdi derfra. Nu 
forstod Nanasaheb straks sin fejltagelse. Sædvanligvis tilbad han Datta’s helligdom på bredden
af Godavari-floden i Kopergaon på sin vej til Shirdi, men denne gang frarådede han sin 
slægtning, der var Datta-hengiven, at besøge helligdommen for at undgå forsinkelse. På den 
måde kunne de køre direkte videre. Han tilstod alt dette over for Baba og fortalte Ham, at 
mens han havde badet i Godavari, fik han en stor torn i foden, hvilket gav ham mange 
problemer. Baba sagde, at det havde været en lille straf og advarede ham om at være mere 
forsigtig i fremtiden.

38.9. Lad os nu vende tilbage til uddelingen af den mad, der blev ofret til Baba. Efter arathi og
efter Baba havde sendt folk væk med udi og velsignelser, gik Han ind og satte Sig bag et 
forhæng med ryggen mod nimbar’en (nichen) for at spise et måltid mad sammen med to 
rækker fortrolige hengivne; en række på hver side af Ham. De hengivne kom med mad, som 
de ofrede til Ham. Der var forskellig slags mad så som puris, mande, polis, basundi, sanza, 
fremragende risretter osv.. De ventede uden for moskeen for at få prasad, der var blevet 
helliggjort af Baba. Al maden blev blandet sammen til en gang ruskomsnusk og placeret foran 
Baba. Han ofrede den til Gud og helliggjorde den. Nu blev der uddelt portioner af denne mad 
til de personer, der ventede udenfor, og resten blev serveret for den gruppe hengivne, der sad
indenfor med Baba i midten. Nu spiste de hengivne, der sad i de to rækker, af hjertens lyst. 
Dagligt bad Baba Shama og Nanasaheb Nimonkar om at servere den helliggjorte mad til alle 
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de personer, der sad udenfor og sørge for deres individuelle behov og velbefindende. Dette 
gjorde de meget omhyggeligt og beredvilligt. Hver eneste bid mad, der blev spist på denne 
måde, gav dem fuldbyrdelse og tilfredsstillelse. Hvor var det en liflig, herlig og helliggjort mad!
Altid lykkebringende og altid hellig!

38.10. Engang havde Hemadpant spist så meget, han overhovedet kunne i dette selskab, da 
Baba tilbød ham en kop kærnemælk. Dens hvide udseende behagede ham, men han havde 
ikke plads til den. Han tog derfor blot en enkelt tår, og da Baba så hans beskedne tilgang til 
den, sagde Han: ”Drik det hele, du vil ikke sidenhen få en sådan mulighed.” Han drak det hele 
og fandt ud af, at Baba’s ord var profetiske, for han døde kort efter.

38.11. Nu. Kære læser, vil vi helt bestemt takke Hemadpant. Han drak koppen med 
kærnemælk, men har forsynet os med tilstrækkelige mængder af nektar i form af Baba’s 
guddommelige lege. Lad os drikke denne nektar af et godt hjerte og være tilfredse og 
lykkelige. 

     Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 39

Baba’s viden om sanskrit. – Hans fortolkning af et vers fra Gita’en. – 
Bygningen af Samadhi Mandir.

39.1. Dette kapitel beskæftiger sig med Baba’s fortolkning af et vers fra Bhagavad Gita. Nogle 
mennesker troede, at Baba kun havde en lille viden om sanskrit, men med Baba’s fortolkning 
af Nanasaheb Chandorkar’s spørgsmål, tilbageviste Hemadpant beskyldningen i kapitel 50, og 
da det omhandler det samme tema, bliver dette inkorporeret i dette kapitel.

39.2. Velsignet er Shirdi og velsignet er moskeen, hvor Baba boede og opholdt Sig, indtil Han 
tog Maha-samadhi (indtil Han døde). Velsignet er befolkningen i Shirdi, som Han viste Sig 
imødekommende over for, og for hvis skyld Han opholdt Sig der. I begyndelsen var Shirdi en 
lille landsby, men på grund af kontakten med Ham opnåede den betydning og blev et helligt 
pilgrimssted. I samme grad er kvinderne i Shirdi velsignet; velsignet er deres helhjertede og 
udelte tro på Ham. De sang om Baba’s herligheder, mens de badede, malede korn, tærskede 
korn og udførte andet husligt arbejde.

39.3. Ingen troede, at Baba kendte til sanskrit. En dag overraskede Han alle ved at give en 
fortolkning af et vers fra Gita’en til Nanasaheb Chandorkar. En kort beretning om denne 
hændelse blev nedskrevet af B.V. Dev, en pensioneret skatteopkræver, og den blev udgivet på
marathi-sproget i ’Shri Sai Leela Magazine’, bind 4, sphuta vishaya, side 563. Korte 
fortællinger om det samme blev også bragt i ’Sai Baba’s Charters and Sayings’, side 61 og i 
’The Wondrous Saint Sai Baba’, side 36 – begge skrevet af B.V. Narsimhaswami. Hr. B.V. Dev 
har også givet en engelsk version af dette i sin erklæring dateret den 27.09.1936 og senere 
publiceret på side 66 i ’Devotees Experiences’, del 3 af Narsimhaswami. Da hr. Dev fik en 
førstehåndsinformation om dette emne direkte fra Nanasaheb selv, bringer vi efterfølgende 
hans version.

39.4. Nanasaheb Chandorkar interesserede sig meget for Vedanta og var godt inde i disse 
tekster. Han havde også læst Gita’en med diverse kommentarer. Han mente ikke, at Baba 
kendte noget til sanskrit-tekster. Så en dag fik Baba denne boble til at briste. Det var tiden, før
store folkeskarer flokkedes om Baba. Dengang holdt Baba individuelle møder i moskeen med 
sådanne hengivne. Nana sad tæt ved Baba og var i færd med at masserer Hans fødder, og han
mumlede lidt for sig selv.

Baba: ”Nana! Hvad er det, du mumler om?”

Nana: ”Jeg reciterer et vers.”

Baba: Hvilket vers?”

Nana: ”Fra Bhagavad Gita.”

Baba: ”Sig det højt.”

Nana reciterede nu vers 34 i kapitel 4 i Bhagavad Gita, som lyder som følger: 

Tadviddhi Pranipaatena
pariprashnena sevaya,
upadekshyanti te jnanam 
gnyaninastattwadarshinah.
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(Forsøg at lære sandheden at kende ved at
bøje dig dybt for en åndelig mester.
Udspørg ham i al ydmyghed og tilbyd ham
din tjeneste.
Den selvrealiserede sjæl kan videregive dig
viden, thi han har set sandheden).

Baba: ”Nana! Forstår du det?”

Nana: ”Ja.”

Baba: ”Hvis du gør det, så fortæl Mig dets betydning.”

Nana: ”Det betyder følgende: ’Bøj dig, idet du spørger guruen og tjener ham og lærer, hvad 
denne viden er. Den der har fået den sande viden af Brahman, vil give dig guddommelig og 
åndelig vejledning’.

Baba: ”Nana! Jeg ønsker ikke den slags samlet forklaring på hele versets betydning. Fortæl 
Mig om hvert ord, deres grammatiske styrke og betydning.”

Nu forklarede Nana verset ord for ord.

Baba: ”Nana! Er det tilstrækkeligt blot at bøje sig dybt?”

Nana: ”Jeg kender ikke til nogen anden betydning af ordet ’pranipaat’ end at ’bøje sig’.”

Baba: ”Hvad betyder ’pariprashna’?”

Nana: ”At stille spørgsmål.”

Baba: ”Hvad betyder ’prashna’?”

Nana: ”Det samme.” (At spørge).

Baba: ”Hvis ’pariprashna’ betyder det samme som ’prashna’, hvorfor tilføjede Vyasa så 
forstavelsen ’pari’? Var Vyasa ikke rigtig klog? (Det er vismanden Vyasa, der har nedskrevet 
Bhagavad Gita).

Nana: ”Jeg kender ingen anden betydning af ordet ’pariprashna’.” (Nogle oversættere af 
Bhagavad Gita oversætter ordet som ’gennem ydmyge spørgsmål’).

Baba: ”Seva (uselvisk tjeneste), hvilken slags seva menes der?”

Nana: ”Blot det vi gør over for Dig.”

Baba: ”Er det nok at yde den slags tjeneste?”

Nana: ”Jeg ved ikke, hvilken betydning ordet ellers har.”

Baba: ”I den næste linje ’upadekshyanti te jnanam’ kan du da læse et andet ord i stedet for 
’jnanam’ (åndelig visdom)?”

Nana: ”Ja.”

Baba: ”Hvilket ord?”
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Nana: ”Ajnanam (uvidenhed; det modsatte af åndelig visdom).

Baba: Hvis man anvender dette ord (i stedet for åndelig visdom), giver verset så nogen 
mening?”

Nana: ”Nej. Shankara Bhashya giver ikke nogen sådan udlægning.” (Shankara Bhashya 
kendes også som Shankaracharya. Han var en vismand fra omkring det 8. århundrede efter 
Kristi fødsel. Shankaracharya er berømt for sin doktrin om ’ikke-dualisme’).

Baba: ”Det er lige meget, hvis han ikke gør dette. Er der nogen indvendinger mod at bruge 
ordet ’ajnana’ (uvidenhed), hvis det giver en bedre mening?”

Nana: ”Jeg forstår ikke, hvordan det skal fortolkes, hvis man anvender ordet ’ajnana’.”

Baba: ”Hvorfor henviser Krishna Arjuna til tattwadarshis (store, åndeligt lærde personer) for at
han kan bøje sig, spørge og tjene? Var Krishna ikke Selv en tattwadarshi, i virkeligheden selve 
legemliggørelsen af ’den åndelige visdom’?”

Nana: ”Jo, det var Han. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor Han henviste Arjuna til store, åndeligt
lærde personer.”

Baba: ”Har du ikke forstået det?”

39.5. Nana var blevet ydmyget. Hans stolthed var knækket. Nu begyndte Baba at forklare.

1. Det er ikke nok blot at bøje sig dybt for de store, åndeligt lærde. Vi skal overgive os 
fuldstændig til Sadguruen.

2. Blot at stille spørgsmål er ikke nok. Spørgsmålet må ikke blive stillet med et upassende 
motiv eller en upassende indstilling eller for at lægge en fælde for guruen. Det må ikke stilles, 
for at man kan kaste mistanke på svaret, eller blot fordi der er tale om en doven nysgerrighed.
Det skal være alvorligt ment med henblik på at opnå åndeligt fremskridt eller befrielse.

3. Seva er ikke at yde tjeneste med en følelse af, at det står en frit at yde eller at undlade at 
yde tjeneste. Man skal føle, at man er kroppens herre, at kroppen tilhører guruen, og at den 
udelukkende eksisterer, for at man kan yde tjeneste over for ham.

Baba fortsatte: ”Hvis dette sker, vil Sadguruen vise dig, hvad den viden, der refereres til i det 
nævnte vers, er.

Nana forstod ikke, hvad deres menes med, at en guru lærer folk om uvidenhed (ajnana).

39.6. Baba: ”Hvordan er denne guddommelige og åndelig vejledning om åndelig visdom, det 
vil sige det at bibringe viden om, hvordan man opnår selvrealisering? Tilintetgørelse af 
uvidenhed er åndelig visdom. (I Dnyaneshwari’s kommentarer om Gita’en står der blandt 
andet: ”Fjernelser af uvidenhed er, åh Arjuna, hvis drøm og søvn forsvinder, og du er dig selv.
Sådan er det.” I ovi 83 om Gita’ens vers 16 står der: ”Er åndelig visdom kendetegnet ved 
noget andet end uvidenhedens tilintetgørelse?”). At fordrive mørket betyder lys. At tilintetgøre 
dualitet betyder ikke-dualitet. (Ikke-dualisme; den vedantiske læresætning om at alt er Gud). 
Når vi taler om at tilintetgøre dualiteten, taler vi om ikke-dualitet. Når vi taler om at 
tilintetgøre mørket, taler vi om lyset. Hvis vi skal forstå den ikke-dualistiske tilstand, må 
følelsen af dualitet i os blive fjernet. Det er realiseringen af den ikke-dualistiske tilstand. Hvem
kan tale om ikke-dualisme, mens man forbliver i en dualistisk tilstand? Medmindre man 
kommer ind i denne tilstand af ikke-dualisme, hvordan kan man så kende og forstå den?”
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39.7. Desuden er disciplen, ligesom Sadguruen, legemliggørelsen af åndelig visdom. Forskellen
på de to ligger i indstillingen. Sadguruen har en høj grad af erkendelse af sig selv, og han er 
kendetegnet ved sin vidunderlige overmenneskelige væren og sine uforlignelige evner og 
guddommelige kræfter. Sadguruen er Nirguna (Gud uden form og kvaliteter); han er Væren –
Bevidsthed-Lyksalighed. Han har i sandhed antaget menneskelig skikkelse for at ophøje 
menneskeheden og løfte verden. Men Hans sande Nirguna-natur bliver ikke ødelagt af dette, 
end ikke så meget som en lille smule. Hans eksistens, guddommelige kraft og visdom forbliver 
uformindsket. Disciplen er i virkeligheden også af den samme Legemliggørelse. Men den er 
overlejret af virkningen af indtryk fra utallige fødsler i skikkelse af uvidenhed, der skjuler hans 
opfattelse af, at han er Ren Bevidsthed. (Se Bhagavad Gita, kapitel 5, vers 15). Som det bliver
erklæret her, får han indtrykket af: ”Jeg er den individualiserede sjæl, en skabning, forsagt og 
fattig.” Guruen er nødt til at udrydde disse udløbere af uvidenhed og må give disciplen 
guddommelig og åndelig vejledning. Over for disciplen, der gennem endeløse generationer har 
været bjergtagen af forestillingen om, at han er en individualiseret sjæl, bibringer guruen 
følgende lære: ”Du er Gud, du er mægtig og rigt udstyret.” Så forstår han, at han i sandhed er
Gud. Den evindelige vildfarelse, som disciplen kæmper med, om, at han er kroppen, at han er 
en skabning eller egoet, at Gud og verden er forskellig fra ham, er en uvidenhed, der er 
nedarvet gennem utallige fortidige fødsler. Fra handlinger, der er baseret på denne vildfarelse,
har han fået sin glæde, sine sorger og forskellige blandinger af begge. For at fjerne denne 
vildfarelse, denne fejlbedømmelse, denne dybe uvidenhed, må han nødvendigvis starte 
undersøgelsen. Hvordan opstod uvidenheden? Hvori ligger den? Og man må fortælle ham, at 
dette kaldes guruens guddommelige og åndelige vejledning. Det følgende er eksempler på 
uvidenhed:

1. Jeg er en individualiseret sjæl.
2. Kroppen er sjælen (jeg er kroppen).
3. Gud, verden og den individualiserede sjæl er forskellige.
4. Jeg er ikke Gud.
5. Ikke at vide at kroppen ikke er sjælen.
6. Ikke at vide at Gud, verden og den individualiserede sjæl er én.

39.8. Medmindre disse fejlopfattelser bliver blotlagt og set på, kan disciplen ikke lære, hvad 
Gud, den individualiserede sjæl, verden og kroppen er; hvordan de er forbundet med 
hinanden, og om hvorvidt de er forskellige fra hinanden, eller om de er én og den samme. For 
at lære ham dette og for at tilintetgøre hans uvidenhed, har vi denne vejledning i åndelig 
visdom eller uvidenhed. Hvorfor skulle åndelig visdom blive formidlet til den individualiserede 
sjæl, der er legemliggørelsen af åndelig visdom? Guddommelig og åndelig vejledning går blot 
ud på at vise ham hans fejlopfattelser og tilintetgøre hans uvidenhed.

39.9. Baba gjorde aldrig et stort nummer ud af de ting, Han ønskede at udrette, men Han var 
så dygtig til at arrangere omstændighederne, at folk blev overrasket over de langsomme, men 
sikre resultater, der blev opnået. Opførelsen af Samadhi Mandir (Baba’s gravmæle) er et 
eksempel på dette. Shriman Bapusaheb Buti, den berømte multimillionær fra Nagpur, boede i 
Shirdi sammen med sin familie. Engang opstod ideen i hans sind om, at han burde have sin 
egen bygning her. Et stykke tid efter, mens han sov i Dixit’s herberg, fik han et drømmesyn. 
Baba viste Sig i hans drøm og befalede ham at bygge et herberg med et tempel. Shama, der 
også sov der, fik også et tilsvarende syn. Da Bapusaheb vågnede, så han, at Shama græd, og 
han spurgte ham, hvorfor han græd. Shama svarede, at i hans drøm var Baba kommet til ham
og havde klart og tydeligt befalet: ”Byg herberget med templet! Jeg vil opfylde alles ønsker.” 
Shama tilføjede: ”Da jeg hørte Baba’s liflige og kærlige ord, blev jeg overvældet af følelser, 
min hals snørede sig sammen, mine øjne flød over med tårer, og jeg begyndte at græde.” 
Bapusaheb blev overrasket over at erfare, at de begge havde haft drømme, der stemte 
overens. Eftersom han var en rig og dygtig mand, besluttede han at bygge et herberg her og 
udfærdigede en plan for det sammen med Shama. Kakasaheb bifaldt også planen. Da den blev

152



fremlagt for Baba, sanktionerede Han den straks. Selve opførelsen startede rettidigt, og under 
Shama’s overordnede opsyn blev fundamentet, kælderen og brønden gjort færdige. På Sin vej 
til og fra Lendi kom Baba og foreslog nogle forbedringer. Opsynet med det videre arbejde blev 
betroet til Bapusaheb Jog, og da det var i gang, fik Bapusaheb Buti den idé, at der skulle være 
en åben plads eller platform, og i dens midte skulle der installeres en statue af Murlidhar 
(Herren Krishna med fløjten). Han bad Shama om at nævne denne idé for Baba og få Hans 
samtykke. Så Shama spurgte Baba om dette, da Han netop passerede herberget. Da Han 
havde hørt på Shama, gav Baba Sit samtykke, idet Han sagde: ”Efter templet er færdigbygget,
vil Jeg komme og bo der”, og idet Han så hen på herberget, tilføjede Han: ”Når herberget er 
færdigt, vil vi selv bruge det. Vi vil bo, færdes og lege der. Vi vil omfavne hinanden og være 
lykkelige.” Nu spurgte Shama Baba, om dette var det lykkebringende tidspunkt at begynde 
arbejdet med at støbe fundamentet til helligdommens centrale rum. Baba svarede 
bekræftende. Så Shama sørgede for, at en kokosnød blev slået i stykker og begyndte herefter 
på arbejdet. I rette tid blev arbejdet færdigt, og der blev givet ordre om til at skabe en flot 
statue af Murlidhar. Men før den var færdig, opstod der en ny situation. Baba blev alvorlig syg.
Bapusaheb blev meget bedrøvet og nedtrykt, idet han tænkte, at hvis Baba døde, ville hans 
herberg ikke blive helliggjort ved den hellige berøring af Baba’s fødder, og alle hans penge 
(omkring 100.000 rupees) ville være spildte. Men ordene: ”Opbevar Mig i herberget”, der kom 
ud af Baba’s mund lige inden Han døde, trøstede ikke blot Bapusaheb, men alle. Da tiden var 
inde, blev Baba’s hellige legeme placeret og bevaret i den centrale helligdom, de var bestemt 
for Murlidhar, og Baba Selv blev Murlidhar, og således blev herberget Sai Baba’s Samadhir 
Mandir (gravmæle). Hans vidunderlige guddommelige lege er uudgrundelige.

39.10. Velsignet og heldig er Bapusaheb Buti, i hvis herberg Baba’s hellige og rene legeme 
hviler.

     Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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 Kapitel 40

Historier om Baba: 1. Deltagelse i fru Dev’s udyapan-ceremoni som 
sanyasi sammen med to andre. 2. Besøg i Hemadpant’s hus i skikkelse 
af Sit billede.

40.1. I dette kapitel bringer vi to historier: 1. Hvordan Baba deltog i en udyapan-ceremoni 
arrangeret af hr. B.V. Dev’s moder i hans hus i Dahanu. 2. Hvordan Baba deltog i Shimga 
middagsselskabet i Hemadpant’s hus i Dandra. (Udyapan er det ritual, der gennemførtes for at
markere afslutningen på en faste). 

40.2. Velsignet er Shri Sai Samartha, der giver instruktioner i både verdslige og åndelige 
anliggender til Sine hengivne og gør dem lykkelige ved at gøre det muligt for dem at nå deres 
livs mål. Når Sai placerede Sin hånd på deres hoveder, overførte Han Sin kraft til dem, og 
således tilintetgjorde Han deres følelse af adskilthed, og fik dem til at opnå de uopnåelige ting.
Han er den, der omfavner de hengivne, der bøjer sig dybt for Ham uden at nære nogen følelse 
af dualitet eller adskilthed. Han bliver ét med de hengivne som havet med floderne. Lad os nu 
vende os mod dette kapitels historier.

40.3. Hr. B.V. Dev var en skatteopkræver fra Dahanu (Thana distriktet). Hans moder havde 
holdt 25 eller 30 religiøse løfter, og i denne forbindelse skulle der afholdes en udyapan-
ceremoni. Ceremonien omfattede bespisning af 100 til 200 brahminer. Hr. Dev fastsatte en 
dato for ceremonien og skrev et brev til Bapusaheb Jog, hvori han bad ham, på sine vegne, 
bede Baba om at deltage i middags-ceremonien, da ceremonien uden Hans tilstedeværelse 
ikke ville kunne gennemføres på behørig vis. Bapusaheb Jog læste brevet højt for Baba. Baba 
noterede Sig omhyggeligt den renhjertede invitation og sagde: ”Jeg tænker altid på ham, der 
ihukommer Mig. Jeg behøver intet befordringsmiddel, det være sig hestevogn, tonga, tog eller 
fly. Jeg manifesterer Mig for ham, der hengivent kalder på Mig. Skriv et svar til ham og fortæl 
ham, at tre af os, Mig, dig selv og en tredje person, vil komme og deltage.” Hr. Jog 
informerede hr. Dev om det, Baba havde sagt. Hr. Dev blev meget glad, men han vidste, at 
Baba aldrig personligt tog til nogen steder, bortset fra Rahata, Rui og Nimgaon. Han tænkte 
også, at intet er umuligt for Baba, da Han er altgennemtrængende. Han ville måske pludselig 
komme i en eller anden skikkelse og holde Sit løfte.

40.4. Nogle få dage før dette kom en sanyasi klædt i Bengali-klæder og erklærede, at han var 
kommet for at udføre et arbejde med at beskytte stedets køer. Han henvendte sig til stations- 
forstanderen i Dahanu for at indsamle donationer. Stationsforstanderen bad ham gå ind i byen 
og opsøge skatteopkræveren (hr. Dev), og med hans hjælp kunne han så indsamle penge. 
Netop da kom skatteopkræveren hen på stationen. Stationsforstanderen præsenterede 
sanyasi’en for ham. De satte sig på perronen for at tale lidt sammen. Hr. Dev fortalte ham, at 
en bidragsliste til et andet velgørende formål allerede var blevet udarbejdet af en af byens 
førende borgere, Rao Saheb Narottam Shetti. Så derfor ville det ikke være passende at 
udarbejde en anden bidragsliste, og at det ville være bedre, hvis han besøgte stedet om 2 eller
4 måneder. Da han hørte dette, forlod sanyasi’en stedet.

40.5. Omkring en måned senere kom sanyasi’en kørende i en hestevogn, der standsede foran 
hr. Dev’s hus omkring klokken ti om formiddagen. Dev tænkte, at han var kommet for at få 
donationer. Da sanyasi’en så, at han havde travlt med forberedelserne til ceremonien, fortalte 
han, at han ikke var kommet for at få penge, men for at få noget at spise. Dev sagde: ”Fint! 
Du er velkommen i mit hjem.” Sanyasi’en sagde: ”Der er to unge knægte sammen med mig.” 
Dev sagde: ”Det er helt i orden. Tag dem bare med.” Da der var omkring to timer, til måltidet 
blev serveret, spurgte Dev, hvor han skulle hente dem. Sanyasi’en svarede, at det ikke var 
nødvendigt, da han selv ville komme på det fastsatte tidspunkt. Dev bad ham komme ved 

154



middagstid. Præcis klokken 12.00 kom trioen, sluttede sig til selskabet, og efter de havde spist
forlod de stedet.

40.6. Efter ceremonien var afsluttet, skrev Dev et brev til Bapusaheb Jog, hvori han beklagede
sig over, at Baba havde brudt Sit løfte. Jog gik til Baba med brevet, men før det blev åbnet, 
talte Baba: ”Aha! Han siger, at Jeg lovede at komme, men at Jeg narrede ham. Fortæl ham, at
Jeg deltog i hans middag sammen med to andre, men at han forsømte at genkende Mig. Så 
hvorfor bad han Mig i det hele taget om at komme? Han troede, at sanyasi’en kom for at bede 
om bidragspenge. Men fjernede Jeg ikke hans tvivl vedrørende dette, og fortalte Jeg ikke, at 
Jeg ville komme med to andre, og kom trioen ikke til tiden og indtog deres måltid? Se! For at 
holde ord vil Jeg ofre Mit liv; jeg vil aldrig undlade at leve op til Mine ord.” Dette svar glædede 
Jog’s hjerte, og han kommunikerede hele svaret til Dev. Så snart han havde læst det, brød 
han ud i glædestårer, men han irettesatte sig selv strengt, fordi han uretfærdigt havde 
bebrejdet Baba. Han undrede sig over, hvordan han var blevet ført bag lyset af sanyasi’ens 
tidligere besøg, og det at han kom for at indsamle bidragspenge. Han undrede sig tillige over, 
hvordan det ikke var lykkedes ham at opfange betydningen af sanyasi’ens ord om, at han ville 
komme med to andre for at spise.

40.7. Denne historie viser tydeligt, at når de hengivne overgiver sig fuldstændigt til deres 
Sadguru, så sørger Han for, at de religiøse arrangementer i deres huse bliver gennemført på 
behørig vis og overholdt med alle de nødvendige formaliteter.

40.8. Lad os nu bringe en anden historie, der viser, hvordan Baba dukkede op i skikkelse af Sit
billede og opfyldte Sin hengivnes ønske.

40.9. I 1917, en morgen hvor det var fuldmåne, havde 
Hemadpant et drømmesyn. Baba viste Sig for ham i 
hans drøm i skikkelse af en velklædt sanyasi, vækkede 
ham og fortalte, at Han ville besøge ham den næste dag 
for at spise et måltid mad. Dette syn udgjorde en del af 
drømmen. Da han var helt vågen, så han hverken Sai 
eller nogen sanyasi. Men da han begyndte at genkalde 
sig drømmen, huskede han hvert eneste ord, sanyasi’en 
havde sagt i drømmen. Skønt han havde været i kontakt
med Baba i syv år og altid mediterede på Ham, havde 
han aldrig forventet, at Baba ville komme til hans hus 
for at spise et måltid mad. Meget glad for Baba’s ord gik 
han hen til sin hustru og informerede hende om, at da 
det nu var en hellig dag, ville en sanyasi komme for at 
spise med, så hun skulle tilberede noget mere ris. Hun 
forespurgte om gæsten, hvem han var, og hvor han kom
fra. For ikke at skabe nogen misforståelser fortalte han 
hende sandheden og fortalte hende om drømmen. 
Tvivlende spurgte hun, om det mon var muligt, at Baba 
ville komme her til Bandra fra Shirdi efter at have forladt
de lækre retter der, for at tage imod deres grove mad. 
Nu forsikrede Hemadpant hende om, at Baba måske ikke

kom personligt, men at Han muligvis ville komme i skikkelse af en gæst, og at de ikke ville 
miste noget, hvis de kogte noget mere ris.

40.10. Efter dette fortsatte forberedelserne til middagen, og den var parat klokken 12.00. 
Holika-tilbedelsen var forbi, og bladene var blevet spredt og arrangeret med rangoli omkring 
dem. (Holika var ifølge den hinduistiske mytologi en kvindelig dæmon, der blev brændt til 
døde ved Vishnu’s hjælp. Rangoli er mønstre fremstillet af farvet mel). To rækker blev 
arrangeret med en stol centralt placeret mellem dem til den ærefulde gæst. Alle familiens 
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medlemmer – sønner, børnebørn, døtre og svigersønner osv. kom og satte sig på deres 
pladser, og serveringen af de forskellige retter begyndte. Mens dette gik for sig, spejdede alle 
efter gæsten, men ingen dukkede op, skønt det var over middagstid. Så blev døren lukket, og 
der blev serveret ghee. Dette var signalet til, at man kunne begynde at spise. Den formelle 
ofring i ilden og ofringen af mad til Sri Krishna var også forbi, og alle var klar til at spise, da 
man tydeligt hørte fortrin på trappen. Hemadpant gik straks ud og åbnede døren og så to 
mænd, Ali Mohammed og Moulana Ismu Mujavar. Da disse to personer så, at måltidet var 
serveret, og at alle familiemedlemmerne skulle til at spise, undskyldte de over for Hemadpant 
og bad ham undskylde, at de forstyrrede. De sagde: ”Du forlod din plads og kom løbende ud til
os. Andre venter på dig, så vær venlig at tage denne pakke, og vi vil senere fortælle dig alt om
den, når det er belejligt for dig.” Idet den ene mand sagde dette, tog han en pakke frem, som 
han havde haft under armen. Den var pakket ind i gammelt avispapir, og han lagde den på 
bordet. Hemadpant pakkede den op, og til sin store undren og glædelige overraskelse så han, 
at det var et stort og dejligt billede af Sai Baba. Da han så det, blev han meget bevæget. Tårer
flød fra hans øjne og håret rejste sig overalt på hans krop, og han bøjede sig ned og placerede
sit hoved på Baba’s fødder på billedet. Han tænkte, at Baba havde velsignet ham med dette 
mirakel eller denne guddommelige leg. Af ren og skær nysgerrighed spurgte han Ali 
Mohammed, hvordan han havde fået dette billede. Han sagde, at han havde købt det i en 
butik, og at han ville fortælle alle detaljer om det senere. Eftersom hele selskabet ventede på 
ham, ønskede han, at han gik ind og sluttede sig til dem. Hemadpant takkede ham, bød ham 
farvel og gik tilbage til spisesalen. Billedet blev sat på den centralt placerede stol, der var 
reserveret til gæsten, og efter på behørig vis at have ofret mad, begyndte hele selskabet at 
spise og afsluttede måltidet i løbet af passende tid. Da de så Sai’s smukke skikkelse på 
billedet, blev alle ekstremt glade og undrede sig over, hvordan alt dette var hændt.

40.11. Dette er, hvordan Sai Baba levede op til de ord, Han fremsagde i Hemadpant’s drøm. 
Historien om billedet med alle dens detaljer, nemlig hvordan Ali Mohammed fik det, hvorfor 
han købte det og gav det til Hemadpant, er reserveret til det næste kapitel.

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 41

Historien om billedet. – Tyveri af klude og læsning af Dnyaneshwari.

41.1. Som erklæret i sidste kapitel forsætter vi her historien om billedet.

41.2. Ni år efter den hændelse, der blev beskrevet i forrige kapitel, mødte Ali Mohammed 
Hemadpant igen og fortalte ham følgende historie.

41.3. En dag, mens han gik rundt i Mumbai’s gader, købte han billedet af en sælger, der havde
slået sin bod op på gaden. Han fik det indrammet og hængte det på en væg i sit hus i Bandra 
(en forstad til Mumbai). Da han elskede Baba, fik han hver dag Hans darshan ved at kigge på 
billedet. Tre måneder før han gav billedet til Hemadpant, led han af en hævelse i benet, der 
skyldtes betændelse. Han blev opereret, og han rekreerede sig i sin svoger hr. Noor 
Mohammed Peerbhoy’s hjem i Mumbai. I tre måneder var hans hus i Bandra lukket ned, og 
ingen boede i det. Kun billederne af Baba Abdul Rehman, Moulanasaheb Mohammed Hussain, 
Sai Baba, Baba Tajuddin og nogle få andre helgener ’boede’ der. Men tidens tand skånede end 
ikke disse. Han lå syg og lidende i Mumbai. Hvorfor skulle billederne lide her (i Bandra)? Alle 
billederne mødte deres endeligt, men hvordan Sai Baba’s billede undslap dette, har der endnu 
ikke været nogen, der har været i stand til at forklare mig. Det viser Sai’s altgennem-
trængenhed, allestedsnærværelse og Hans uudgrundelige kraft. Historien er som følger:

41.4. For mange år siden fik han et lille billede af Saint Baba Abdul Rehman af Mohammed 
Hussain Thariyatopan. Han gav det til sin svoger Noor Mohammed Peerbhoy, og det stod på 
hans bord i otte år. Engang tog Peerbhoy det med hen til en fotograf og fik det forstørret til 
legemsstørrelse, og han uddelte kopier af dette billede til slægt og venner inklusiv Ali 
Mohammed, der hængte det op i sit Bandra hus. Noor Mohammed var en discipel af helgenen 
Abdul Rehman, og da han gik hen for at vise guruen billedet, befandt denne sig på en åben 
gårdsplads. Guruen blev rasende og løb hen til ham, slog ham og drev ham ud. Peerbhoy blev 
ked af det og nedtrykt. Han tænkte også, at han havde brugt mange penge og pådraget sig sin
gurus mishag og forbitrelse, da hans guru, Baba Abdul Rehman, ikke kunne lide tilbedelse af 
billeder. Han tog det forstørrede billede af Baba Rehman med sig til Apolo Bunder, og efter at 
have lejet en båd, tog han det og kastede det i havet. Han bad sine venner og slægtninge om 
at tilintetgøre deres kopier, og efter han havde fået dem tilbage (6 i alt), fik han dem 
nedsænket i Bandra havet. På det tidspunkt befandt Ali Mohammed sig i sin svogers hus. Han 
fik at vide, at hans lidelser snart ville ophøre, hvis han også snart ville nedsænke billederne af 
de andre helgener i havet. Da han hørte dette, sendte Ali Mohammed sin chef, Mehta, til sit 
Bandra hus for at sørge for, at alle billederne af helgenerne i huset blev kastet i havet.

41.5. Da Ali Mohammed vendte hjem efter to måneder, blev han overrasket over at se, at Sai 
Baba’s billede hang på væggen som før. Han forstod ikke, hvorfor Mehta havde fjernet alle 
billederne bortset fra dette. Han tog det straks ned og gemte det i sit skab, idet han frygtede, 
at hvis hans svoger så det, så ville han skaffe det af vejen. Mens han tænkte over, hvordan 
han skulle skille sig af med det, og hvem der ville kunne drage omsorg for det, foreslog Sai 
Baba Selv, at han skulle opsøge og konsultere Moulana Ismu Mojavar og afvente hans mening.
Han mødtes med Moulana og fortalte ham alt. Efter en lang drøftelse besluttede de begge, at 
billedet skulle overdrages til Annasaheb (Hemadpant), og at han ville beskytte det på behørig 
vis. Så nu tog de begge hen til Hemadpant og forærede ham billedet lige i rette tid.

41.6. Denne historie viser, hvordan Baba kendte alt til fortid, nutid og fremtid, og hvordan Han
behændigt trak i trådene og opfyldte Sine hengivnes ønsker. Den følgende historie viser, at 
Baba holdt meget af dem, der virkelig var interesseret i åndelige spørgsmål, og at Han 
fjernede alle deres vanskeligheder og gjorde dem lykkelige.
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41.7. Hr. B.V. Dev, der var skatteopkræver i Dahanu (Thana distriktet) havde i lang tid ønsket 
at læse Dnyaneshwari (den velkendte marathi-kommentar vedrørende Bhagavad Gita, der er 
skrevet af Dnyaneshwar), tillige med andre hellige skrifter. Han kunne dagligt læse et kapitel 
at Bhagavad Gita, men når han tog Dnyneshwari’en i hænderne, dukkede der problemer op, 
og han blev afskåret fra at læse den. Han tog fri i tre måneder, rejste til Shirdi, og derfra til sit
hjem i Poud for at hvile ud. Han kunne læse andre bøger, men når han åbnede Dnyaneshwari, 
trængte nogle onde eller vildfarne tanker ind i hans sind og standsede ham i hans 
bestræbelse. Selv om han prøvede, alt hvad han kunne, var han ikke i stand til at læse endog 
nogle få linjer i denne bog. Så han bestemte sig for, at når Baba skabte kærlighed til bogen og
gav ham besked på at læse den, så ville han begynde at læse den og ikke før. I februar 1914 
tog han sammen med sin familie til Shirdi. Der spurgte Jog ham, om han læste Dnyaneshwari 
dagligt. Dev svarede, at han var ivrig efter at læse den, men at han ikke havde været heldig 
med det, og at han kun ville begynde, hvis Baba befalede ham at læse den. Jog rådede ham til
at tage et eksemplar af bogen og præsentere den for Baba og begynde læsningen, efter den 
var blevet helliggjort og returneret til ham. Dev svarede, at han ikke ønskede at ty til denne 
plan, da Baba kendte hans hjerte. Ville Han ikke kende hans ønske og opfylde det ved at give 
ham en klar ordre om at læse bogen?

41.8. Lidt senere så Dev Baba og ofrede en 
rupee som dakshina. Baba bad om 20 
rupees, hvilket han gav. En aften mødte han
en mand ved navn Balakram, og han 
spurgte ham, hvordan man kunne sikre sig 
Baba’s hengivenhed og nåde. Balakram 
fortalte ham, at han ville fortælle ham alt 
om det næste dag efter arathi. Da Dev gik 
hen for at få darshan næste dag, bad Baba 
om 20 rupees, som han beredvilligt gav. Da 
moskeen var overfyldt, gik Dev til side og 
satte sig i et hjørne. Baba bad ham komme 
nærmere og sætte sig med et roligt sind, 
hvilket Dev gjorde. Da middags-arathi’en 
var forbi og folk spredtes, så Dev Balakram 
igen og spurgte ham om hans tidligere 
oplevelser; hvad Baba havde fortalt ham, og
hvordan han havde lært at meditere. Netop 
da Balakram skulle til at svare, sendte Baba
en chandru, en hengiven der var spedalsk, 
for at kalde Dev hen til Sig. Da Dev kom 
hen til Baba, spurgte Han ham, hvem han 
havde talt med, og hvad de havde talt om. 
Han sagde, at han havde været sammen 
med Balakram, og at han havde hørt ham 
fortælle om Hans berømmelse. Nu bad Baba
igen om dakshina, denne gang 25 rupees, 
som Dev gav Ham med glæde. Nu tog Baba 
ham med indenfor og fik ham til at sætte 

sig tæt ved stolpen. Nu anklagede Han ham, idet Han sagde: ”Du stjal Mine klude, uden Jeg 
vidste det.” Dev nægtede ethvert kendskab til kludene, men Baba bad ham lede efter dem. 
Han ledte, men kunne ikke finde nogen. Nu blev Baba vred og sagde: ”Der er ingen her, du er 
den eneste tyv, gråhåret og gammel, og du er kommet hertil for at stjæle!” Efter dette 
mistede Baba besindelsen, blev frygtelig rasende og fremkom med alle mulige fornærmelser 
og skældte i det hele taget voldsomt ud. Dev forblev tavs og frygtede, at han også ville blive 
slået. Efter omkring en time eller så bad Baba ham gå hen til herberget. Han vendte tilbage til 
herberget og fortalte Jog og Balakram alt, hvad der var hændt. Om eftermiddagen sendte 
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Baba bud efter dem alle og sagde, at Hans ord muligvis havde smertet den gamle mand (Dev),
men da han havde begået tyveriet, havde Han taget ham i skole. Igen bad Baba om at få 
dakshina, denne gang 12 rupees. Dev fandt beløbet frem, betalte og bøjede sig dybt for Baba. 
Nu sagde Baba følgende til ham: ”Bliv ved med at læse Pothi’en (Dnyaneshwari’en) dagligt. Gå
hen og sæt dig på herberget. Læs den fast hver dag, og efterhånden som du læser, så forklar 
det du læser til alle med kærlighed og hengivenhed. Jeg sidder her og er parat til at give dig 
hele det guldbroderede kostbare sjal, så hvorfor gå til andre for at stjæle klude! Og hvorfor 
skulle du komme ind i vanen med at stjæle?”

41.9. Dev blev meget glad for at høre Baba’s ord, for Han havde direkte bedt ham om at 
begynde at læse Pothi’en (Dnyaneshwari’en). Han tænkte, at han havde fået, hvad han 
ønskede, og at han fra nu af med lethed ville kunne læse bogen. Han bøjede sig igen dybt for 
Baba og sagde, at han overgav sig til Ham, og at han skulle behandles som et barn og blive 
hjulpet med sin læsning. Han forstod nu, hvad Baba havde ment med ’at stjæle kludene’. Det 
han havde bedt Balakram om, havde udgjort ’kludene’, og Baba havde ikke brudt Sig om hans 
opførsel i denne henseende. Eftersom Han var parat til at besvare alle hans spørgsmål, brød 
Han Sig ikke om, at han spurgte andre og rettede alle mulige unødvendige forespørgsler, og 
derfor havde Han skældt ham ud. Dev tænkte, at Han i virkeligheden ikke havde ’skældt’ ham 
ud, men havde lært ham, at Han var parat til at opfylde hans ønsker, og at det ikke nyttede 
noget forgæves at spørge andre. Dev opfattede denne skælden ud som en velsignelse og gik 
tilfreds hjem.

41.10. Men sagen sluttede ikke her. Baba standsede ikke ved blot at udstede en ordre om at 
læse. Inden for et år henvendte Han Sig til Dev og spurgte, om han gjorde fremskridt. Den 2. 
april 1914, en torsdag morgen, gav Baba ham en drøm. Han sad på øverste etage og spurgte 
ham, om han havde forstået Pothi’e,. ”Nej”, svarede Dev. Baba sagde: ”Hvornår har du så 
tænkt dig at forstå?” Dev brød ud i tårer og sagde: ”Medmindre Du øser Din nåde ud over mig,
er læsningen slet og ret en byrde, og forståelsen er stadig meget vanskelig.” Baba fortalte 
ham: ”Når du læser, så skynder du dig. Læs den for Mig i Min nærværelse.” Dev spurgte: 
”Hvad skal jeg læse?” Baba sagde: ”Læs Adhyatma (en bog om åndelighed).” Dev gik ind for 
at hente bogen, og da han åbnede øjnene, var han helt vågen. Vi overlader det til læserne at 
forestille sig, hvilken usigelig glæde og lyksalighed Dev følte efter dette drømmesyn.

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 42

Baba’s død. – Tidligere indikationer. – Afværgelse af Ramchandra Dada
Patil og Tatya Kote Patil’s død. - Laxmibai Shinde’s velgørenhed. – 
Sidste stund.

42.1. Dette kapitel beskriver Baba’s død.

42.2. Historierne, der blev bragt i det forrige kapitel, har vist, at lyset fra guruens nåde fjerner
den verdslige eksistens frygt, åbner op for vejen til frelse og ændrer vores lidelser til 
lyksalighed. Hvis vi altid ihukommer Sadguru’ens fødder, vil vores vanskeligheder ophøre, 
døden vil miste sin brod, og denne verdslige eksistens lidelser bliver tilintetgjort. De der 
bekymrer sig om deres velfærd, bør derfor omhyggeligt lytte til disse historier om Sai 
Samarth, der vil rense deres sind.

42.3. I begyndelsen dvæler Hemadpant ved dr. Pandit’s tilbedelse, og det at han tegner tre 
horisontale streger på Baba’s pande, men da dette allerede er blevet beskrevet i kapitel 11, er 
det blevet udeladt her.

42.4. Indtil nu har læserne hørt historierne om Baba’s liv. Lad os nu høre opmærksomt om 
Baba’s død. Baba fik en smule feber den 28. september 1918. Feberen varede to eller tre 
dage, men herefter holdt Baba op med at spise, og derved blev Han svagere og svagere. Den 
17. dag herefter, det vil sige tirsdag den 15. oktober 1918, forlod Baba Sit jordiske legeme 
omkring klokken 14.30. (Se professor G.G. Narke’s brev dateret den 5. november 1918 til 
Dadasaheb Khaparda, publiceret i Sai Leela Magazine side 78, første år). To år før dette, det 
vil sige i 1916, gav Baba en indikation om Sin død, men på det tidspunkt var der ingen, der 
forstod, hvad Han mente. Den var som følger: På Sejrens Dag (under Dasara) blev Baba 
pludselig voldsom rasende om aftenen, da folk vendte tilbage fra Seemollaghan (det at krydse 
landsbygrænsen). (Dasara, der betyder 10, festligholdes hvert efterår. Højtiden består af 
Navarathri (ordet betyder 9 nætter) samt af den 10. dag – Dasara. Det er en højtid, hvor man 
fejrer de gode kræfters sejr over de kræfter, der modsætter sig menneskets stræben efter at 
nå Lyset. Specielt tilbedes gudinderne Durga, Lakshmi og Saraswathi, fordi de skænker os 
mennesker mod, rigdom og visdom). Han tog Sin hovedbeklædning, kafni og skampose osv. 
af. Han flænsede det alt sammen og smed det ind i ildstedet foran Ham. Da den hellige ild blev
næret af denne ofring, begyndte den at brænde klarere, og Baba lyste også endnu klarere. 
Han stod der helt nøgen, og med Sine glødende røde øjne råbte Han: ”Nå venner! Se nu og 
beslut én gang for alle, om Jeg er muslim eller hindu.” Alle rystede af frygt, og ingen vovede at
nærme sig Baba. Efter et stykke tid gik Bhagoji Shinde, Baba’s spedalske hengivne, modigt 
hen til Ham, og han lykkedes med at binde en skampose rundt om livet på Ham og sige: 
”Baba! Hvad er alt dette for noget? I dag er det ’Seemollanghan’, det vil sige Dasara’s hellige 
dag.” Baba slog i jorden med Sin kæp og sagde: ”Dette er Min ’Seemollanghan’ (at krydse 
grænsen).” Baba faldt ikke til ro før klokken 23.00, og folk tvivlede på, hvorvidt chavadi-
processionen ville finde sted denne aften. Efter en time blev Baba normal igen og klædte Sig 
som normalt og deltog i chavadi-processionen som beskrevet tidligere. Gennem denne 
hændelse kom Baba med en antydning om, at Dasara var det passende tidspunkt for Ham at 
krydse livets grænse, men dengang var der ingen, der forstod dens betydning. Baba gav også 
en anden indikation, der beskrives i det efterfølgende.

42.5. Et stykke tid efter denne episode blev Ramchandra Dada Patil alvorlig syg. Han led 
meget. Han forsøgte sig med alle mulige remedier, men fandt ingen lindring. Idet han opgav 
håbet, afventede han sin sidste stund. Så skete der det, at omkring midnatstid stod Baba 
pludselig tæt ved hans seng. Dada holdt om Hans fødder og sagde: ”Jeg har mistet alt håb om 
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at kunne leve, fortæl mig definitivt hvornår jeg skal dø.” Barmhjertigt sagde Baba: ”Vær ikke 
bekymret. 

Din dødsdom er blevet trukket tilbage, og du vil snart komme 
dig, men Jeg er nervøs for Tatya Patil. Han vil dø på Sejrens 
Dag i Shaka-året 1840 (læs 1918). (Shaka er en hindu-
kalender). Lad være med at røbe dette over for nogen eller 
over for ham, for han vil blive frygtelig bange.” Ramchandra 
Dada blev rask, men han var nervøs for Tatya’s liv, for han 
vidste, at Baba’s ord var uomstødelige, og at Tatya ville drage
sit sidste åndedrag inden for to år. Han holdt på denne 
hemmelighed, fortalte den ikke til nogen bortset fra til Bala 
Shimpi (en skrædder). Kun disse to personer, Ramchandra 
Dada og Baba Shimpi, frygtede for Tatya’s liv og blev holdt 
hen i uvished.

42.6. Ramchandra Dada forlod snart sin seng og kom på 
benene igen. Tiden gik hurtigt. Måneden Bhadrapad i Shaka-
året 1840 (1918) sluttede, og man kom ind i Ashwin-
måneden. (Den syvende måned i denne hindu-kalender). 
Præcis som 

Baba havde sagt, blev Tatya syg og blev lænket til sengen, så han ikke var i stand til at 
komme hen og få Baba’s darshan. Baba lå også med feber. Tatya havde fuld tillid til Baba. 
Tatya’s sygdom udviklede sig fra alvorlig til kritisk, og han kunne slet ikke bevæge sig, men 
han tænkte hele tiden på Baba. Baba’s tilstand blev tilsvarende værre. Dagen, der var blevet 
forudsagt, det vil sige Sejrens Dag, var forestående, og både Ramchandra Dada og Bala 
Shimpi var frygtelige nervøse for Tatya, og deres legemer rystede og svedte på grund af frygt,
idet de tænkte, som forudsagt af Baba, at Tatya’s død var nært forestående. Sejrens Dag 
oprandt, og Tatya’s puls begyndte at slå meget langsomt, og man forventede, at han snart 
ville dø. Men en mærkværdig ting skete. Tatya kom sig, og hans død blev afværget, og Baba 
døde i stedet. Det syntes, som om der var en ombytning. Folk sagde, at Baba opgav Sit liv for 
Tatya’s skyld. Hvorfor gjorde Han det? Det er alene Ham, der ved det, da Hans veje er 
uransagelige. Det syntes imidlertid som om, at Baba i dette tilfælde gav et vink om Sin død, 
idet Han erstattede Tatya’s navn med Sit Eget.

42.7. Das Ganu befandt sig i Pandharpur, og den næste morgen (den 16. oktober) dukkede 
Baba op i hans drøm og sagde følgende til ham: ”Moskeen styrtede sammen. Alle 
olieforhandlerne og købmændene generede Mig meget, så Jeg forlod stedet. Så derfor er jeg 
kommet for at informere dig her. Tag hurtigt derhen og dæk Mig med bakkal-blomster! 
(Jasminer).” Das Ganu modtog også informationen via breve fra Shirdi. Så han kom til Shirdi 
med sine disciple og begyndte at synge lovsange og kirtan, og dagen igennem sang han 
Herrens navn foran Baba’s afdøde legeme. Han flettede selv en smuk blomsterkrans af Herren 
Hari’s navne, og han placerede den på Baba’s livløse legeme, og i Baba’s navn bespiste han en
masse mennesker.

42.8. Dasara eller nærmere betegnet Sejrens Dag bliver af alle hinduer opfattet som værende 
det mest lykkebringende tidspunkt, og det er derfor passende, at Baba valgte dette tidspunkt 
til at krydse grænsen. Han havde skrantet i nogle dage før, men Han var hele tiden ved 
bevidsthed. Lige før Sin sidste stund satte Han Sig op uden nogens hjælp og så ud, som om 
Han havde det bedre. Folk tænkte, at faren var overstået, og at Han ville blive rask. Han 
vidste, at han snart skulle dø, og derfor ønskede Han at give nogle penge til velgørenhed til 
Laxmibai Shinde.
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42.9. Denne Laxmibai Shinde var en god og velhavende kvinde. Dag og nat gjorde hun 
tjeneste i moskeen. Bortset fra Bhagat Mhalsapati, Tatya og Laxmibai havde ingen tilladelse til 
at komme ind i moskeen om natten. Engang, da Baba en aften sad i moskeen sammen med 
Tatya, kom Laxmibai og hilste på Baba. Baba sagde følgende til hende: ”Åh Laxmi! Jeg er 
meget sulten.” Hun gik straks derfra, idet hun sagde: ”Baba! Vent et øjeblik. Jeg kommer 
straks tilbage med noget brød.” Hun kom tilbage med brød og grøntsager og placerede det alt 
sammen foran Baba. Han tog det og gav det til en hund. Så Laxmibai spurgte: ”Hvad er det 
her for noget, Baba? Jeg skyndte mig at løbe hen og lave brød til Dig med mine egne hænder, 
og Du smed det hen til en hund uden Selv at spise så meget som en bid. Ganske unødvendigt 
gav Du mig besvær.” Baba svarede: ”Hvorfor sørger du over ingenting? Tilfredsstillelsen af 
hundens sult er det samme som tilfredsstillelse af Min sult. Hunden har en sjæl. Skabninger er 
muligvis forskellige, men alles sult er den samme, skønt nogle taler, og andre er stumme. Vær
helt forvisset om, at han, der giver sultne mad, tjener Mig med mad. Betragt dette som 
sandheden.” Dette var en almindelig hændelse, men derved fremkom Baba med en stor 
åndelig sandhed og viste dens praktiske anvendelse i dagligdagen uden at såre nogens 
følelser. Fra dette tidspunkt og fremover begyndte Laxmibai dagligt at tilbyde Ham brød og 
mælk med kærlighed og hengivenhed. Baba accepterede og spiste og drak det, idet Han 
påskønnede det. Han spiste Selv noget af det, og gennem Laxmibai sendte Han resten til 
Radhakrishnamai, der altid nød at spise Baba’s levninger som prasad. Denne ’brød-historie’ bør
ikke betragtes som en afvigelse fra emnet, for den viser, hvordan Sai Baba gennemtrængte 
alle skabninger og transcenderede dem. Han er allestedsnærværende, uden fødsel, uden død 
og udødelig.

42.10. Baba huskede Laxmibai’s tjeneste. Hvordan kunne Han glemme hende? Lige før Han 
forlod Sit legeme, stak Han hånden i Sin lomme og gav hende 5 rupees og derefter 4 rupees – 
9 i alt. Dette tal (9) symboliserer de ni slags hengivenhed, der blev beskrevet i kapitel 21, eller
det er muligvis den dakshina, der blev ofret på tidspunktet for ’Seemollanghan’. Laxmibai var 
en velhavende kvinde, så hun manglede ikke penge. Baba har måske foreslået hende og 
henledt hendes opmærksomhed på en god discipels ni kendetegn, som bliver nævnt i det 
sjette vers i kapitel 10 i Bhagwat’s elvte skandha, hvor der først nævnes fem og sidenhen fire 
kendetegn i den første og den anden verselinje. Denne gave på 9, som Baba gav hende, vil 
hun huske for altid.

42.11. Da Han var så årvågen og bevidst, som Han var, 
beordrede Han dem alle til at forsvinde. Kakasaheb Dixit, 
Bapusaheb Buti og andre befandt sig i moskeen, hvor de ivrigt 
ventede på Baba, men Han bad dem gå hen på herberget og 
vende tilbage, når de havde spist. De kunne ikke få sig selv til at
forlade Baba, men de kunne heller ikke være ulydige over for 
Ham. Så med tungt hjerte og tunge fødder gik de hen på 
herberget. De vidste, at Baba’s tilstand var meget alvorlig, og at
de ikke kunne forlade Ham. De satte sig for at spise, men 
deres tanker var andetsteds; de var hos Baba. Før de var 
færdige med at spise, kom nyheden om, at Baba havde afkastet 
Sit dødelige legeme. Idet de forlod maden, løb de hen i moskeen
og fandt, at Baba havde fundet Sin endegyldige hvile i Bayaji’s 
skød. Han faldt ikke omkuld på gulvet, ej heller lå Han i Sin 
seng, men Han sad stille på Sin plads, og idet Han udførte 
velgørenhed med Sin Egen hånd, forlod Han Sit dødelige 
legeme. Helgener legemliggør sig selv og kommer til denne 
verden med en bestemt mission for øje, og efter den er 

fuldbragt, dør de lige så
Bayaji                                  stille og let, som de kom.

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 43 og 44

Baba’s død (fortsættelse). – Forberedelse. – Samadhi Mandir. – 
Murstenen slås i stykker. – 72 timers samadhi. – Jog’s Sanyaas. - 
Baba’s liflige ord.

43 og 44.1. Kapitel 43 og 44 fortsætter beretningen om Baba’s død, og derfor er de slået 
sammen.

43 og 44.2. Det er sædvane blandt hinduer, at når en mand er ved at dø, så bliver der læst 
nogle gode religiøse skrifter højt for ham med det formål, at hans sind bliver trukket bort fra 
verdslige ting og fæstnet på åndelige spørgsmål, så hans fremtidige fremskridt kan forløbe 
naturligt og ubesværet. Alle ved, at da kong Parikshit blev forbandet af en brahmin-vismands 
søn og derfor skulle dø en uge senere, forklarede den store vismand Suka den berømte 
Bhagwat Purana for ham på en uge. Denne praksis følges selv i vore dage, og Gita Bhagwat og
andre hellige bøger bliver læst højt for døende personer. Baba, der var en inkarnation af Gud, 
behøvede ikke en sådan hjælp, men blot for at sætte et godt eksempel for folk fulgte Han 
denne praksis. Da Han vidste, at Han snart skulle dø, bad Han en hr. Vaze om at læse 
Ramvijay for Ham. Hr. Vaze læste bogen på godt en uge. På et tidspunkt bad Baba ham læse 
op af bogen dag og nat, og han afsluttede den anden gennemlæsning på tre dage. Således 
forløb 11 dage. Herefter læste han den igen på tre dage, og han blev ganske udmattet. Så 
Baba bad ham gå og forholdt Sig tavs. Han hvilede i Sig Selv og afventede Sin sidste stund.

43 og 44.3. To eller tre dage tidligere var Baba holdt op med at vandre omkring om morgenen,
og Han holdt også op med at gå Sin tigger-runde. Han sad blot stille i moskeen. Han var 
bevidst til det sidste, og Han rådede de hengivne til ikke at tabe modet. Han lod ingen få 
kendskab til det præcise tidspunkt for Sin bortgang. Kakasaheb Dixit og Shirman Buti spiste 
dagligt sammen med Ham i moskeen. Denne dag (15. oktober) efter arathi bad Han dem gå 
hen til deres bolig for at indtage frokosten der. Alligevel blev nogle få, nemlig Laxmibai Shinde,
Bhagoji Shinde, Bayaji, Laxman Baba Shimpi og Nanasaheb Nimonkar der. Shama sad på 
trappen. Efter at have givet 9 rupees til Laxmibai Shinde sagde Baba, at Han ikke følte Sig så 
godt tilpas her (i moskeen), og at Han gerne ville bringes hen til Buti’s sten-herberg, hvor Han 
ville få det godt. Mens Han sagde disse sidste ord, støttede Han Sig op af Bayaji’s krop og drog
Sit sidste åndedrag. Bhagoji bemærkede, at hans åndedræt var standset, og han fortalte 
straks dette til Nanasaheb Nimonkar, der sad tæt ved. Nanasaheb hentede noget vand og 
hældte det ind i Baba’s mund. Det kom ud igen. Herefter råbte han højt: ”Åh Deva!” Baba 
syntes at åbne Sine øjne og sige: ”Åh” med lav stemme. Men det stod snart klart, at Baba 
havde forladt Sit dødelige legeme for altid.

43 og 44.4. Nyheden om Baba’s død spredtes som en steppebrand i landsbyen Shirdi, og alle 
mennesker, mænd, kvinder og børn, løb hen til moskeen og begyndte på forskellig vis at sørge
over dette tab. Nogle græd højlydt, nogle rullede rundt på jorden, og andre faldt sanseløse om
i gaderne. Tårer løb fra alles øjne, og alle var opfyldt af sorg.

43 og 44.5. Nogle mennesker begyndte at huske på Sai Baba’s ord. Nogle sagde, at Maharaj 
(Sai Baba) havde fortalt Sine hengivne, at når tiden var inde, ville Han dukke op som en ung 
knægt på otte år. (Sathya Sai Baba har udtalt, at der her er tale om en misforståelse. Shirdi 
Sai Baba sagde ikke, at Han ville dukke op som en knægt på otte år, men at Han ville dukke 
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op efter otte år, hvilket Han gjorde i 1926, da Sathya Sai Baba blev født). Som Krishna Avatar 
udførte Chakrapani (Herren Vishnu) netop denne dåd. Krishna viste Sig for Devaki i fængslet 
som en ung knægt på otte år, der havde en lys hudfarve, og som svingede med våben i Sine 
fire hænder. I denne inkarnation (som Herren Krishna) lettede Han Jordens byrde. Denne 
inkarnation (som Sai Baba) havde til formål at højne Hans hengivne. Så er der nogen grund til 
at tvivle? Helgenernes veje er i sandhed uransagelige. Den kontakt Sai Baba havde med Sine 
hengivne, var ikke kun for en generations skyld, men den var for de sidste 72 generationers 
skyld. Når den nu skabte sådanne kærlighedsbånd, synes det som om, at Maharaj (Sai Baba) 
blot er taget på en rejse, og de hengivne har en fast tro på, at Han snart vil vende tilbage.

43 og 44. 6. Nu rejste spørgsmålet sig: ”Hvordan skal Baba’s legeme stedes til hvile?” Nogle 
(muslimerne) mente, at legemet burde nedgraves på en åben plads, og at der herefter skulle 
bygges et gravmæle over den. Selv Khushalchand og Amir Shakkar delte denne opfattelse. 
Men Ramachandra Patil, landsbyens førende embedsmand  sagde med en fast og beslutsom 
stemme følgende til landsbyboerne: ”Jeres tanker er ikke acceptable for os. Baba’s legeme
bør ikke lægges noget sted bortset fra på herberget.” Således var folk delt på dette punkt, og 
diskussionen vedrørende dette spørgsmål fortsatte i 36 timer.

43 og 44.7. Onsdag morgen viste Baba Sig for Laxman Mama Joshi i hans drøm, og idet Han 
trak ham i hånden, sagde Han: ”Stå op nu. Bapusaheb tror, at Jeg er død, så han vil ikke 
komme. Så du må udføre tilbedelsen og morgen-arathi!” Laxman Mama var landsbyens 
astrolog og Shama’s onkel på fædrenes side. Han var en ortodoks brahmin, og dagligt tilbad 
han som det første Baba om morgenen og herefter alle landsbyens guddomme. Han havde en 
fast tro på Baba. Efter at have haft dette drømmesyn kom han med alle tilbedelses-
rekvisitterne, og idet han ikke tog sig af muslimernes protester, udførte han tilbedelsen og 
morgen-arathi med alle behørige formaliteter og gik herefter derfra. Ved middagstid kom 
Bapusaheb Jog sammen med mange andre og gennemførte middags-arathi som sædvanlig. 
Efter at have vist behørig respekt over for Baba’s ord, besluttede folk at placere Hans legeme i 
herberget og begyndte at grave på stedets centrale plads. Tirsdag aften kom sub-inspector fra 
Rahata, og andre dukkede op fra andre steder, og de gik alle ind for forslaget. (En sub-
inspector er ansat ved det indiske politi i en mellemleder-stilling). Næste morgen ankom 
Amirbhai fra Mumbai og skatteopkræveren fra Kopergaon. Folk syntes at være delte i deres 
mening om arrangementet. Nogle insisterede på at begrave Hans legeme på en åben plads. 
Skatteopkræveren foretog derfor en afstemning blandt folk og fandt ud af, at forslaget om at 
anvende herberget fik dobbelt så mange stemmer som det andet forslag. Han ønskede 
imidlertid at sende spørgsmålet videre til den øverste skatteopkræver, og Kakasaheb Dixit 
gjorde sig parat til selv at tage til Ahmednagar. Inspireret af Baba indtraf der imidlertid en 
ændring af den anden del af befolkningens mening, og alle stemte enstemmigt for forslaget. 
Onsdag aften blev Baba’s legeme ført i procession og blev bragt hen på herberget, hvor det 
blev begravet, med alle behørige formaliteter, på den centrale plads, der ellers havde været 
reserveret til Murlidhar (Krishna). Herberget blev således et tempel og en helligdom, hvor så 
mange hengivne sidenhen er valfartet til for at finde hvile og fred. På behørig vis tog 
Balasaheb Bhate og Upasani, en stor hengiven af Baba, sig at alt vedrørende klargøring af 
Baba’s afdøde legeme.

43 og 44.8. Her skal det bemærkes, som det blev observeret af professor Narke, at Baba’s 
legeme ikke blev stift, skønt det blev vist frem i 36 timer, og at alle lemmerne var smidige, og 
at Hans kafni kunne tages af Ham uden at blive revet i stykker.

43 og 44.9. Nogle dage før Baba’s død fremkom der ildevarslende tegn, der forvarslede 
begivenheden. I moskeen var der en gammel mursten, som Baba hvilede Sin hånd på og 
engang imellem sad på. Ved nattetide lænede Han Sig mod den og brugte den som støtte. 
Dette gik for sig i mange år. En dag, da Baba ikke var der, tog en dreng, der fejede gulvet, 
den op i sin hånd, og uheldigvis smuttede den fra ham og faldt ned og blev slået i to stykker. 
Da Baba fik kendskab til dette, begræd Han tabet, idet Han sagde: ”Det er ikke murstenen, 
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men Min skæbne, der er blevet slået i stykker. Den var Min livslange ledsager. Med den 
mediterede Jeg altid på Selvet. Den var Mig så kær som Mit liv; den har forladt Mig i dag.” 
Nogle vil måske stille et spørgsmål her. ”Hvorfor skulle Baba udtrykke denne sorg for en så 
livløs ting som en mursten?” Til dette svarer Hemadpant, at helgener inkarnerer i denne 
verden med en udtrykkelig mission om at frelse de fattige og hjælpeløse mennesker, og når de
legemliggør sig selv og virker blandt folk, så opfører de sig som dem, det vil sige, at udadtil 
griner, leger og græder de som alle andre mennesker, men indvendig er de meget bevidste om
deres pligter og mission.

43 og 44.10. 32 år før dette, det vil sige i 1886, gjorde Baba et forsøg på at krydse grænsen. 
Dagen, hvor det var fuldmåne, led Baba af et alvorligt anfald af astma. For at komme af med 
anfaldet besluttede Baba at styrke Sine livsenergier og gå i samadhi (uforstyrret 
sindsligevægt). Han sagde til Bhagat Mhalsapati: ”Beskyt Min krop i tre dage. Hvis Jeg vender 
tilbage, vil Jeg have det fint. Hvis Jeg ikke gør det, så begrav Min krop i det åbne landskab 
(her pegede Han på det) og sæt to flag for at markere stedet!” Efter at have sagt dette, gik 
Baba i samadhi omkring klokken 22.00. Hans åndedræt standsede tillige med Hans puls. Det 
syntes, som om Hans livsenergier havde forladt kroppen. Alle mennesker, inklusiv 
landsbyboerne, kom derhen og ønskede at foretage et legalt ligsyn og begrave kroppen på det 
sted, Baba havde udpeget. Men Mhalsapati forhindrede dette. Med Baba’s legeme i sit skød 
sad han i samfulde tre dage og beskyttede det. Efter de tre dage var gået, viste Baba tegn på 
liv klokken 03.00. Hans åndedræt begyndte igen; underkroppen begyndte at bevæge sig. Hans
øjne åbnede sig, og idet Han strakte Sine lemmer, vendte Baba igen tilbage til bevidsthed 
(livet).

43 og 44.11. Fra denne og andre beretninger må læserne selv konkludere, hvorvidt Sai Baba 
var den 3½ lange cubits krop (175 cm), som Han beboede i nogle år, og som han derefter 
forlod, eller om Han var Selvet indeni. Kroppen, der er dannet af de fem elementer, er let 
fordærvelig og flygtig, men Selvet indeni er Den Absolutte Virkelighed, hvilken er udødelig og 
vedvarende. Denne rene Væren, Bevidsthed eller Brahman (Gud), Herskeren over og Chefen 
for sanserne og sindet er Sai. Den gennemtrænger alle ting i universet, og der er intet rum, 
intet sted, uden den. For at fuldføre Sin mission antog Han kroppen, og efter den er udført, 
afkastede Han kroppen (det begrænsede aspekt) og antog Sit ubegrænsede aspekt. Sai lever 
altid, som det også er tilfældet med guden Dattatreya’s tidligere inkarnation Shri Narsimha 
Saraswati fra Gangapur. Hans død er blot et ydre aspekt, men i virkeligheden gennemtrænger 
han alle levende og alle livløse ting, og Han er deres indre Chef og Hersker. Dette kan opleves 
og bliver oplevet af mange, der overgiver sig fuldstændig til Ham og tilbeder Ham med 
helhjertet hengivenhed.

43 og 44.12. Skønt det fra nu af ikke er muligt for os at se Baba’s form, kan vi, hvis vi tager til
Shirdi, se Hans smukke livagtige portræt, der pryder moskeen. Det er malet af Shamrao 
Jaykar, en berømt kunstmaler og en velkendt hengiven af Baba. For en fantasifuld og 
gudfrygtig tilskuer kan dette portræt, selv i dag, give tilfredsstillelsen af at have fået Baba’s 
darshan. Selv om Baba ikke har noget fysisk legeme nu, lever Han der og alle vegne og vil 
påvirke de hengivnes velfærd selv nu, som Han gjorde det, da Han var legemliggjort. Helgener
som Baba dør aldrig. Selv om de ser ud som mennesker, er de i virkeligheden Gud Selv.

43 og 44.13. Hemadpant afslutter dette kapitel med beretningen om Jog’s sanyaas. (At han 
aflagde et højtideligt løfte om at ville leve som en sanyasi). Sakharam Hari alias Bapusaheb 
Jog var onkel til den berømte pilgrim Vishnubua Jog fra Poona. Han havde ingen børn. Efter sin
fratræden fra sit offentlige embede i 1909, (han havde været inspektør i P.W.D. – Public Works
Department) kom han og boede i Shirdi sammen med sin hustru. Både mand og hustru 
elskede Baba og tilbragte al deres tid med at tilbede og tjene Baba. Efter Megha’s død udførte 
Bapudsaheb dagligt arathi-ceremonien i moskeen og i chavadi’en indtil Baba’s Maha-samadhi 
(død). Han blev også betroet arbejdet med at læse og forklare Dnyaneshwari og Eknathi 
Bhagwat i Sathe’s herberg for tilhørerne. Efter at have tjent i mange år spurgte Jog Baba: ”Jeg
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har tjent Dig længe, alligevel er mit sind endnu ikke roligt og fattet. Hvordan kan det være, at 
min kontakt med helgener ikke har forbedret mig? Hvornår vil Du velsigne mig?” Da Han hørte
den hengivnes bøn, svarede Baba: ”Når tiden er inde, vil dine dårlige handlinger (deres frugter
eller resultater) blive tilintetgjort, dine fortjenstfulde handlinger og dine fejlagtige handlinger 
vil blive reduceret til aske. Jeg vil overveje at velsigne dig, når du forsager alle tilknytninger, 
besejrer begær samt smagens glæder, og du skaffer dig af med alle hindringer, tjener Gud 
helhjertet og søger din tilflugt i tiggerskålen (altså accepterer sanyaas).” Efter et stykke tid 
kom Baba’s ord til at gå i opfyldelse. Hans hustru døde før ham, og da han ikke havde andre 
tilknytninger, blev han fri og accepterede sanyaas før sin død og nåede sit livs mål.

43 og 44.14. Den venlige og barmhjertige Sai Baba udtalte mange gange de følgende liflige 
ord henne i moskeen: ”Han der elsker Mig mest, ser Mig altid. Uden Mig forekommer verden 
for ham at være ulykkelig og fortvivlet. Han fortæller ingen andre historier end historier om 
Mig. Uden ophør mediterer han på Mig og chanter altid Mit navn. Jeg står i gæld til ham, der 
overgiver sig fuldstændig til Mig, og som altid ihukommer Mig. Jeg er afhængig af ham, der 
tænker på og hungrer efter Mig, og som ikke spiser noget, uden først at have ofret det til Mig. 
Han der således kommer til Mig, bliver ét med Mig, på samme måde som en flod bliver ét med 
havet og forener sig i det. Så glem alt om stolthed og egoisme, og når der ikke er det mindste 
spor af dem, bør du overgive dig til Mig, der opholder Sig i dit hjerte.”

43 og 44.15. Mange gange gjorde Baba rede for, hvem dette mig (eller jeg) er. Han sagde: 
”Du behøver ikke tage langt væk for at lede efter Mig. Bærende dit navn og din form eksisterer
det i dig, såvel som i alle andre skabninger, som en følelse af Væren eller Eksistens-
bevidsthed. Det er Mig. Når du nu ved dette, kan du se Mig i dig selv såvel som i alle 
skabninger. Hvis du praktiserer dette, vil du forstå princippet om altgennemtrængenhed, og 
således vil du opnå enhed med Mig.”

43 og 44.16. Ydmygt og kærligt anmoder Hemadpant derfor læserne om, at de bør elske og 
respektere alle guder, helgener og hengivne. Har Baba ikke ofte sagt: ”Han der kritiserer og 
kværulerer over andre, skær Mig i hjertet og skader Mig, mens han der lider og holder ud, 
behager Mig mest.” Således gennemtrænger Baba alle væsener og skabninger. Han bryder Sig
ikke om andet end kærlighed til alle skabninger. Den slags nektar, ren lykkebringende 
guddommelig nektar, flød altid fra Baba’s læber. Derfor sluttede Han, at den der kærligt 
synger om Baba’s berømmelse, og den der hører disse sange med hengivenhed, begge vil 
blive ét med Sai.

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 45

Kakasaheb’s tvivl og Anandrao’s drøm. – Træplanken. - Baba’s 
sengested og ikke Bhagat’s.

45.1. I de sidste tre kapitler har vi beskrevet Baba’s død. Hans fysiske eller begrænsede form 
er uden tvivl forsvundet fra vores syn, men den grænseløse eller åndelige form (Baba’s ånd) 
lever for altid. De guddommelige lege, der forekom i Hans levetid, er blevet behandlet meget 
udførligt indtil nu. Lige siden Hans død har der fundet flere guddommelige lege sted, og de 
sker selv nu. Det viser tydeligt, at Baba lever for altid og hjælper Sine hengivne som før. Folk 
der var i kontakt med Baba, mens Han levede, var i sandhed meget heldige, men hvis nogen 
af dem ikke oplevede at kunne tage følelsesmæssig afstand til de ting og glæder, verden kan 
byde på og ikke havde deres sind vendt mod Herren, var det deres rene og skære uheld. Hvad
var det, der dengang og stadig ønskes i forbindelse med den helhjertede hengivenhed over for 
Baba? Alle vores sanser, organer og tanker bør samarbejde i tilbedelsen af og tjenesten over 
for Baba. Det nytter ikke noget at engagere visse organer i tilbedelsen og hindre andre i at 
gøre det. Hvis en ting som tilbedelse eller meditation skal gennemføres, bør det ske med hele 
vort sind og hele vor sjæl.

45.2. Den kærlighed en ærbar kvinde føler for sin mand sammenlignes nogle gange med den 
kærlighed, en discipel føler for sin mester (guru). Alligevel når den førstnævnte form for 
kærlighed langt fra den sidstnævnte form for kærlighed, der ikke kan sammenlignes med 
noget andet. Ingen andre, det være sig en fader, en moder, en broder eller en anden 
slægtning, kommer os til hjælp, når det drejer sig om at nå livets mål (selvrealisering; 
befrielse). Vi er nødt til selv at skitsere og bevæge os hen ad vejen, der føres til 
selvrealisation. Vi er nødt til at skelne mellem det uvirkelige og Det Virkelige, forsage denne 
verdens og den næste verdens forekomster og glæder og kontrollere vores sanser og sind og 
udelukkende stræbe efter befrielse. I stedet for at være afhængig af andre bør vi have fuld 
tillid til os selv. Når vi begynder at benytte os af vores skelneevne, finder vi ud af, at verden er
flygtig og uvirkelige, og vores lidenskab for verdslige ting bliver mindre, og i den sidste ende 
udvikler vi en følelse af ikke-følelsesmæssig involvering eller ikke-tilknytning til dem. Når vi 
bliver klar over, at Brahman (Gud) er ingen anden end vores guru, er den eneste Virkelighed, 
og at Han transcenderer og fylder det synlige univers, begynder vi at tilbede Ham i alle 
skabninger. Det er den enhedsskabende lovsang eller tilbedelse. Når vi således tilbeder Gud 
eller guruen helhjertet, bliver vi ét med Ham og opnår selvrealisation. Kort sagt gør det, at vi 
altid chanter guruens navn og mediterer på ham, os i stand til at se Ham i alle væsener, og 
det skænker os evig lyksalighed. Den følgende historie vil illustrere dette.

45.3. Det er velkendt, at Baba havde pålagt Kakasaheb Dixit dagligt at læse Shri Eknath’s to 
bøger: Bhagwat og Bhavartha Ramayan. Kakasaheb læste disse bøger dagligt, mens Baba 
levede, og han fulgte denne praksis selv efter Baba’s død. Engang i Kaka Mahajani’s hus i 
Choupati Mumbai læste Kakasaheb Eknathi’s Bhagwat om morgenen. Madhavrao Deshpande 
alias Shama og Kaka Mahajani var til stede og lyttede opmærksomt til det, der blev læst op, 
nemlig bogens kapitel 2, vers 11. I dette kapitel gjorde Rishabha-familiens 9 natha’er eller 
siddha’er, nemlig Kavi, Hari, Antariksha, Prabuddha, Pippalayan, Avirhotra, Drumil, Chamas og
Karabhajan, rede for Bhagwat dharma’s principper over for kong Janaka. (Natha’er og 
siddha’er er store åndelige mestre, der besidder fantastiske evner). Kongen stillede alle de 9 
natha’er meget vigtige spørgsmål, og hver af dem besvarede dem tilfredsstillende. Den første, 
det vil sige Kavi, forklarede, hvad der er Bhagwat dharma; Hari forklarede, hvad der er en 
hengivens kendetegn; Antariksha, hvad der er Maya (illusion); Prabuddha, hvordan man 
overvinder Maya; Pippalayan, hvad der er Para-Brahman (Den universelle Absolutte Gud); 
Avirhotra, hvad der er karma; Drumil, Guds inkarnationer og Deres gerninger; Chamas, hvad 
der sker med en ikke-hengiven efter døden; Karabhajan, de forskellige måder Gud er blevet 
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tilbedt på i forskellige tidsaldre. Substansen af alle forklaringerne var, at i denne Kali-tidsalder 
er den eneste måde at opnå befrielse på at ihukomme Hari’s (Guds) eller guruens fødder. Efter
han var færdig med at læse, sagde Kakasaheb følgende til Madhavrao og de andre i et 
opgivende tonefald: ”Hvor er de 9 natha’ers tale om hengivenhed vidunderlig. Men på samme 
tid må man erkende, hvor vanskeligt det er at føre det ud i livet! Natha’erne var perfekte, men
er det muligt for tåber som os at opnå den hengivenhed, som de skildrer? Vi vil ikke opnå den 
selv efter mange fødsler, så hvordan skal vi opnå befrielse? Det synes, som om der ikke er 
noget håb for os.” Madhavrao brød sig ikke om Kakasaheb’s pessimistiske indstilling. Han 
sagde: ”Det er en skam, at en der på grund af sit store held fik en sådan juvel (guru) som 
Baba, taler så højt og modløst. Hvis han har en urokkelig tro på Baba, hvorfor skulle han så 
føle sig urolig? Natha’ernes hengivenhed var muligvis stærk og kraftfuld, men er det samme 
ikke tilfældet med vores kærlighed og hengivenhed? Og har Baba ikke fortalt os på myndig vis,
at det at ihukomme Hari’s og guruens navn vil skænke befrielse? Så hvordan kan der være 
grund til frygt og ængstelse?” Kakasaheb var ikke tilfreds med Madhavrao’s redegørelse. Han 
fortsatte med at være ængstelig og urolig hele dagen, idet han tænkte og grublede over, 
hvordan han kunne opnå at få natha’ernes kraftfulde hengivenhed. Næste morgen fandt 
følgende mirakel sted:

45.4. En gentleman ved navn Anandrao Pakhade kom dertil, da han ledte efter Madhavrao. 
Oplæsningen af Bhagwat var igang. Hr. Pakhade satte sig tæt ved Madhavrao og hviskede 
noget til ham. Med lav stemme fortalte han om den drøm, han havde haft. Da denne hvisken 
var forstyrrende for oplæsningen, standsede Kakasaheb sin oplæsning og spurgte Madhavrao, 
hvad der var i vejen. Madhavrao sagde: ”I går gav du udtryk for din tvivl, og her kommer der 
en forklaring på den. Hør om hr. Pakhade’s drøm, der forklarer hengivenhedens kendetegn, og
som viser, at hengivenhed i form af at bøje sig dybt eller tilbede guruens fødder er 
tilstrækkelig.” Alle var ivrige efter at høre om drømmen, specielt Kakasaheb. Da de andre 
foreslog det, begyndte hr. Pakhade at berette om drømmen som følger.

45.5. ”Jeg stod i vand til livet ude 
i det dybe hav. Der så jeg 
pludselig Sai Baba. Han sad på en 
smuk trone, der var besat med 
diamanter, og Hans fødder var 
sænket ned i vandet. Jeg var 
meget tilfreds med og glad for 
Baba’s skikkelse. Drømmen var så
virkelig, at jeg aldrig tænkte, at 
det var en drøm. Besynderligt nok
stod Madhavrao der også. Varmt 
sagde han følgende til mig: 
”Anandrao! Kast dig for Baba’s 
fødder.” Jeg svarede: ”Det har jeg
altid ønsket at gøre, men Hans 
fødder er nede i vandet, så 
hvordan kan jeg placere mit hoved
på dem? Jeg er hjælpeløs.” Da 

han hørte dette, sagde han følgende til Baba: ”Åh Deva! Tag Dine fødder, der er under vandet,
op.” Straks tog Baba Sine fødder op af vandet. Uden yderligere forsinkelse greb jeg fat i dem 
og bøjede mig ned over dem. Da Baba så dette, velsignede Han mig, idet Han sagde: ”Gå nu! 
Du vil få det godt. Der er ingen grund til frygt og bekymring.” Desuden tilføjede Han: ”Giv en 
silkebroderet dhotar til Min Shama; det vil du drage fordel af.”” 

45.6. I overensstemmelse med Baba’s ordre medbragte hr. Pakhade dhotar’en og anmodede 
Kakasaheb om at give den til Madhavrao, men han nægtede at modtage den, idet han 
meddelte, at medmindre Baba gav et vink eller antydede, at han skulle acceptere den, ville 
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han ikke modtage den. Efter en del drøftelse besluttede Kakasaheb at trække lod. Kakasaheb 
havde for vane at trække lod i alle tvivlsspørgsmål og at rette sig efter afgørelsen. I dette 
specielle tilfælde blev to sedler, hvor der stod ’at modtage’ på den ene og ’ikke at modtage’ på 
den anden, placeret foran Baba’s fødder, og et barn blev bedt om at vælge en af dem. Sedlen 
med ’at modtage’ blev samlet op, og dhotar’en blev accepteret af Madhavrao. På denne måde 
blev både Nandrao og Madhavrao tilfredse, og Kakasaheb’s problem blev løst.

45.7. Denne historie formaner os at have respekt for, hvad andre helgener siger, men på 
samme tid beder den os have fuld tillid til vores ’moder’, det vil sige guru, og rette os efter 
hans instruktioner, for han ved, hvad der er bedst for os. I dit hjerte skal du mejsle følgende af
Baba’s ord: ”Der findes utallige helgener i denne verden, men ’vores fader’ (vores guru) er 
Faderen (den sande guru). Andre siger muligvis mange gode og fornuftige ting, men vi bør 
aldrig glemme vores gurus ord. Kort sagt: Elsk jeres guru helhjertet, overgiv jer fuldstændig til
ham og bøj jer for ham i ærbødighed, og da vil I opleve, at der ikke eksisterer et verdsligt 
eksistens hav, som I skal krydse, ligesom der ikke eksisterer noget mørke for Solen.”

45.8. I Sine tidlige år sov Baba på en træplanke, der var fire armslængder i længden. I alle 
rummets hjørner brændte der jord-lamper. Senere slog Han planken i stykker og kastede den 
bort. (Se kapitel 10). Engang var Baba i gang med at forklare om denne plankes storhed eller 
vigtighed over for Kakasaheb. Da han hørte dette, sagde han følgende til Baba: ”Hvis Du 
stadig elsker den træplanke, så vil jeg hænge den op i moskeen igen, så Du kan sove bekvemt
på den.” Baba svarede: ”Jeg vil ikke bryde Mig om at sove oppe i luften og efterlade 
Mhalsapati nede på gulvet.” Nu sagde Kakasaheb: ”Jeg vil også sørge for en anden planke til 
Mhalsapati.” Baba sagde: ”Hvordan skulle han kunne sove på planken? Det er ikke let at sove 
på en planke. Det er udelukkende ham, der har mange gode kvaliteter i sig, der kan gøre 
dette. Han der kan sove med sine øjne vidtåbne, kan gennemføre det. Når Jeg lægger Mig til 
at sove, beder Jeg tit Mhalsapati om at sætte sig ved Min side, lægge sin hånd på Mit hjerte og
lægge mærke til, at det chanter Herrens navn. Hvis han opdager, at jeg er ved at falde i søvn, 
skal han vække Mig. Selv det kan han ikke gøre. Han bliver selv døsig og begynder at nikke 
med hovedet. Når Jeg føler, at hans hånd på Mit hjerte er tung som en sten, råber jeg: ”Åh 
Bhagat, og han bevæger sig og åbner sine øjne. Hvordan skal han, der ikke kan sidde og sove 
godt på gulvet, og hvis siddestilling ikke er stabil, og som er en slave af søvn, kunne sove højt 
oppe på en planke?” Ved mange andre lejligheder sagde Baba af ren og skær kærlighed til 
Sine hengivne: ”Hvad der er vores (om det er godt eller dårligt), er hos os, og hvad der er 
andres, er hos dem.” 

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 46

Baba’s Gaya tur. – Historien om de to geder.

46.1. Dette kapitel beskriver Shama’s tur til Kashi, Prayag og Gaya, og hvordan Baba (i 
skikkelse af Sit portræt) var kommet dertil i forvejen. Det beskriver også Baba’s erindring om 
to geders forrige fødsel.

46.2. Velsignet åh Sai er Dine fødder, velsignet er Din erindring, og velsignet er Din darshan, 
der befrier os fra det karmiske bånd. Skønt Din form nu er usynlig for os, så vil de hengivne, 
hvis de tror på Dig, alligevel få livagtige oplevelser med Dig. Ved hjælp af en usynlig og subtil 
tråd trækker Du Dine hengivne fra nær og fjern hen til Dine fødder og omfavner dem som en 
rar og kærlig moder. De hengivne ved ikke, hvor Du er, men Du trækker så dygtigt i trådene, 
at de til sidst forstår, at Du står bag dem for at hjælpe og støtte dem. Intelligente, vise og 
lærde mennesker falder i den verdslige verdens faldgrube på grund af deres egoisme, men ved
hjælp af Din kraft frelser Du de fattige, jævne og fromme personer. Indvendigt og usynligt 
spiller Du spillet, men viser at Du ikke er optaget af det. Mens Du gør ting, giver Du Dig ud for 
at være Én, der ikke handler. Der er aldrig nogen, der kender Dit liv. Det bedste for os er 
derfor at overgive vores krop, tale og sind ved Dine fødder og altid chante Dit navn og derved 
tilintetgøre vores synder. Du opfylder de hengivnes ønsker, og til dem der ikke har nogen 
ønsker, giver Du den højeste lyksalighed. At chante Dit liflige navn er den letteste åndelige 
øvelse for hengivne. Gennem denne øvelse vil vores synder tillige med lidenskabens og 
hvileløshedens kvalitet samt sløvhedens og uvidenhedens kvalitet forsvinde. Den gode og rene
kvalitet og retskaffenheden vil blive fremherskende, og sammen med dette vil skelneevnen, 
det ikke at være følelsesmæssigt involveret samt viden udvikle sig. Så skal vi dvæle i vores 
Selv og i vores guru (der er ét og det samme). Det er det, der kaldes fuldstændig overgivelse 
til guruen. Det eneste sikre tegn på dette er, at vores sind bliver roligt og fredfyldt. Storheden 
ved denne overgivelse, hengivenhed og viden er helt enestående, eftersom fred, ikke-
tilknytning, berømmelse og frelse osv. følger i dens kølvand.

46.3. Hvis Baba accepterer en hengiven, følger Han ham og står ved hans side dag og nat, 
uanset om han er hjemme eller i udlandet. Lad den hengivne tage hvorhen han ønsker, Baba 
vil være kommet i forvejen i en eller anden skikkelse på en utænkelig måde. Den følgende 
historie illustrerer dette.

46.4. Et stykke tid efter Kakasaheb Dixit var blevet introduceret for Sai Baba, besluttede han 
at gennemføre tråd-ceremonien (upanayan) for sin ældste søn, Babu, i Nagpur. (Upanayanam 
eller ’den hellige tråd-ceremoni’ er en ceremoni, hvor en ung dreng bliver indviet, så han kan 
påbegynde studiet af Herren. Ved denne ceremoni bliver konceptet om Brahman (Gud) 
introduceret for drengen. Ved denne hellige indvielse vinder drengen optagelse i skaren af ’to 
gange fødte’, dette sker, når han lærer Gayathri Mantraet. Det vil sige, at ceremonien regnes 
for en ny fødsel, en fødsel hvori man studerer Herren). Omkring det samme tidspunkt 
besluttede Nanasaheb Chandorkar at afholde bryllups-ceremonien for sin ældste søn i Gwalior. 
Både Dixit og Chandorkar kom til Shirdi og hengivent inviterede de Baba til disse 
arrangementer. Baba bad dem tage Shama med som Sin repræsentant. Da de pressede på for 
at få Ham til at komme personligt, bad Baba dem endnu engang om at tage Shama med og 
sagde: ”Efter at have besøgt Benaras og Prayag vil vi være forud for Shama.” Læg godt 
mærke til disse ord, for de viser Baba’s altgennemtrængenhed.

46.5. Efter at have fået Baba’s tilladelse besluttede Shama at tage til Nagpur og Gwalior for at 
deltage i de nævnte ceremonier og derefter til Kashi, Prayag og Gaya. Appa Kote bestemte sig 
for at ledsage ham. De tog først til Nagpur for at deltage i tråd-ceremonien. Kakasahev Dixit 
gav Shama 200 rupees til dækning af hans udgifter. Herefter tog de til Gwalior for at deltage i 
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brylluppet. Her gav Nanasaheb Chandorkar Shama 100 rupees, og hans slægtning, hr. Jathar, 
gav ham også 100 rupees. Herefter tog Shama til Kashi og siden hen til Ayodhya (byen hvor 
Rama inkarnerede, og hvor Han senere regerede). I Kashi (også kaldet Varanasi eller Benaras)
blev han godt modtaget i Jathar’s smukke Lakshmi-Narayana Tempel og senere i Ayodhya’s 
Rama Tempel af Jathar’s chef. De (Shama og Kote) boede 21 dage i Ayodhya og to måneder i 
Kashi. Herefter tog de af sted til Gaya. I toget følte de sig lidt urolige, da de hørte, at der var 
udbrudt en pest-epidemi i Gaya. Sent på aftenen steg de af toget på stationen i Gaya og 
indlogerede sig i Dharmashala. Om morgenen kom den præst, der arrangerede pilgrimmenes 
indkvartering og forplejning, og sagde: Pilgrimmene er allerede begyndt. I må hellere skynde 
jer.” Henkastet spurgte Shama ham, om der var udbrudt pest i Gaya. ”Nej”, sagde præsten. 
”Vær venlig og kom og se for jer selv. I skal hverken være bekymrede eller ængstelige.” 
Herefter gik de med ham og boede i hans hus, der var et stort og rummeligt herberg. Shama 
var glad for den indkvartering, der var stillet ham til rådighed, men det han var allermest glad 
for, var et smukt og stort portræt af Baba, der var hængt op centralt på bygningens facade. 
Da han så dette billede, blev Shama overvældet af følelser. Han huskede Baba’s ord, nemlig: 
”Efter at have besøgt Benaras og Prayag vil vi være forud for Shama”, og brød ud i tårer. Hans
hår rejste sig, hans hals snørede sig sammen, og han begyndte at hulke. Præsten tænkte, at 
han var bange for pesten, og at det var årsagen til, at han græd. Men Shama spurgte ham, 
hvordan han havde fået dette portræt af Baba. Han svarede, at han havde 200 eller 300 
medhjælpere, der arbejdede i Manmad og Puntambe. De sørgede for, at pilgrimmene på vej til
Gaya havde det godt, og at det var fra dem, han havde hørt om Baba’s berømmelse. For 12 år
siden tog han til Shirdi og fik Baba’s darshan. Der blev han tiltrukket af Baba’s portræt, der 
hang i Shama’s hus, og med Baba’s tilladelse gav Shama ham det. Det var det samme billede. 
Nu huskede Shama episoden. Præstens glæde kendte ingen grænser. Tænk, at den samme 
Shama, der havde vist ham venlighed før i tiden, nu var hans gæst. Nu udvekslede de begge 
kærlige hilsener og tjenester, og de var begge yderst glade og henrykte. Præsten gav ham en 
kongelig velkomst. Han var en meget velhavende mand. Han sad i en bærestol og fik Shama 
til at ride på en elefant. I det hele taget gjorde han alt for, at Shama følte sig behagelig til 
mode.

46.6. Historiens morale er følgende: Baba’s 
ord viste sig at være sande ned til mindste 
detalje, og Hans kærlighed til de hengivne var
grænseløs. Han elskede også alle skabninger i
samme grad, for Han følte, at Han var ét med 
dem. Den følgende historie vil illustrere dette.

46.7. Engang vendte Baba tilbage fra Lendi, 
da Han så en flok geder. To af dem tiltrak sig 
Hans opmærksomhed. Han gik hen til dem, 
kælede og kærtegnede dem og købte dem for 
32 rupees. De hengivne blev overrasket over 
Baba’s opførsel. De tænkte, at Baba var 
blevet snydt i denne handel, da gederne blot 
ville indbringe 2 eller højst 3 eller 4 rupees pr.
styk, det vil sige højst 8 rupees for dem 
begge. De begyndte at tage Baba i skole, men
Han forblev rolig og fattet. Shama og Tatya 
Kote bad Baba om en forklaring. Han sagde, 
at Han ikke brød Sig om at spare penge op, 
da Han ikke havde noget hjem eller nogen 
familie at sørge for. Han bad dem om, for 
Hans penge, at købe fire mål linser og fodre 
gederne. Efter dette var sket, afleverede Baba
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gederne tilbage til flokkens ejer og fremkom med følgende erindring og historie om disse 
geder.

46.8. ”Åh Shama og Tatya! I tror, at Jeg er blevet snydt i denne handel. Men nej. Hør deres 
historie! I deres forrige fødsel var de mennesker og havde det store held at være sammen 
med Mig og sidde ved Min side. De var brødre, der havde den samme moder, men ikke den 
samme fader. I begyndelsen elskede de hinanden, men senere blev de fjender. Den ældste 
broder var en doven fyr, mens den yngste af dem var en aktiv rod, der tjente en masse penge.
Storebroderen blev grådig og jaloux og ønskede at slå sin lillebroder ihjel og tage hans penge. 
De glemte alt om deres broderlige slægtskab og begyndte at skændes. Den ældste broder 
tyede til mange påfund for at dræbe sin yngre broder, men alle hans forsøg mislykkedes. 
Således blev de dødsfjender, og til sidst, ved en bestemt lejlighed, gav den ældre broder sin 
lillebroder et dødeligt slag i hovedet med en tyk kæp, mens lillebroderen ramte sin storebroder
med en økse, med det resultat at de begge faldt døde om på stedet. Som et resultat af deres 
handlinger blev de begge født som geder. Da de passerede forbi Mig, genkendte Jeg dem 
straks. Jeg huskede deres tidligere historie. Da Jeg følte medlidenhed med dem, ønskede Jeg 
at fodre dem og give dem et hvil og lidt trøst, og af denne grund brugte Jeg alle de penge, 
som I bebrejdede Mig for at have brugt. Da I ikke brød jer om Min handel, sendte Jeg dem 
tilbage til deres hyrde.” Sådan var Sai’s kærlighed til gederne! 

 Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 47

Baba’s erindringer. – Historien om Veerbhadrappa og Chenbassappa 
(slange og frø).

47.1. Det forrige kapitel beskrev Baba’s erindring om to geder. Dette kapitel beskriver flere af 
dens slags erindringer og fortæller historien om Veerbhadrappa og Chenbassappa.

47.2. Velsignet er Sai’s ansigt. Hvis vi kaster et blik på Ham et øjeblik, tilintetgør Han sorgerne
fra mange tidligere fødsler og skænker os stor lyksalighed. Og hvis Han ser på os med nåde, 
bliver vores karmiske trældom øjeblikkelig ophævet, og vi bliver ført til lyksalighed. Ganges-
floden vasker al snavs og alle synder væk fra alle de mennesker, der går ned til hende for at 
bade, men hun længes ufravendt efter, at helgener skal komme til hende og velsigne hende 
med berøringen af deres fødder og fjerne alt det snavs (alle de synder), der er akkumuleret i 
hende. Hun ved med sikkerhed, at det kun kan fjernes af helgeners hellige fødder. Sai er 
helgenernes kronjuvel. Hør fra Ham den følgende rensende historie:

47.3. Sai Baba fortalte: ”En morgen, efter Jeg havde spiste morgenmad, gik Jeg en tur, og Jeg
kom til en lille flodbred. Da Jeg var træt, hvilede Jeg Mig her, vaskede Mine hænder og fødder 
og tog Mig et bad. Jeg følte Mig forfrisket. Der var en gangsti og et vognspor, der lå i ly af 
skyggefulde træer. Der blæste også en mild brise. Da Jeg forberedte Mig på at skulle ryge en 
pibe tobak, hørte Jeg en frøs kvækken. Jeg slog på flinten og fik ild, da en rejsende dukkede 
op. Han satte sig ved siden af Mig, bøjede sig for Mig, og høfligt inviterede han Mig til sit hus, 
hvor Jeg kunne spise og hvile Mig. Han tændte piben og rakte Mig den. Frøens kvækken hørtes
igen, og han ønskede at få at vide, hvad det var for en lyd. Jeg fortalte ham, at en frø var i 
vanskeligheder og smagte sin egen karma’s bitre frugt. Vi er nødt til nu at høste frugten af 
det, vi såede i vores forrige liv, og det nytter ikke noget at græde over det nu. Nu røg han lidt 
og rakte piben til Mig. Han sagde, at han selv ville gå derhen og se det med egne øjne. Jeg 
fortalte ham, at en frø var blevet fanget af en stor slange og græd. Begge havde været meget 
ondsindede i deres forrige liv, og nu høstede de frugten af deres handlinger i deres nuværende
kroppe. Han gik af sted og fandt en kæmpestor sort slange, der holdt en stor frø i munden.”

47.4. ”Han kom tilbage til Mig og fortalte, at om ca. 10 eller 12 minutter ville frøen være spist 
af slangen. Jeg sagde: ”Nej! Det må ikke ske. Jeg er deres fader (beskytter), og Jeg er her nu.
Hvordan kan Jeg tillade, at slangen spiser den. Er der ikke en grund til, at Jeg er her? Se blot 
hvordan Jeg slipper den fri.””

47.5. ”Efter at have røget igen gik vi hen til stedet. Han var bange og bad Mig om ikke at gå 
nærmere, da slangen måske ville angribe os. Jeg tog Mig ikke af ham og gik videre, idet Jeg 
henvendte Mig til dyrene på følgende vis: ”Åh Veerbhadrappa! Har din fjende, Bassappa, 
endnu ikke angret, selv om han er blevet født som en frø? Og hvad med dig? Selv om du er 
blevet født som en slange, nærer du stadig et bittert fjendskab mod ham? Skam dig og opgiv 
dit had nu og hvil i fred.””

47.6. ”Da slangen hørte disse ord, gav den hurtigt slip på frøen og dykkede ned i vandet, hvor 
den forsvandt. Frøen sprang også væk og skjulte sig inde i buskene.”

47.7. ”Den rejsende blev yderst overrasket. Han sagde, at han ikke kunne begribe, hvorfor 
slangen slap frøen og forsvandt, da den hørte disse ord. Hvem var Veerbhadrappa? Og hvem 
var Bassappa? Og hvad var årsagen til deres fjendskab? Jeg gik med ham tilbage til foden af 
træet, og efter igen at have delt nogle få sug på piben forklarede Jeg hele mysteriet for ham 
som følger:”
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47.8. ”Der var et ældgammelt helligt sted, der var blevet helliggjort ved opførelsen af et 
tempel for Mahadev (Herren Siva). Det lå 6-9 km fra Mit sted. Templet var gammelt og 
forfaldent. Stedets befolkning indsamlede penge, så det kunne blive repareret. Efter der var 
blevet indsamlet et stort beløb, traf man forberedelser til tilbedelse, og der blev lagt planer for 
og beregnet prisoverslag for reparationerne. En rig lokal mand blev udnævnt til kasserer, og al
ansvaret for arbejdet blev overdraget til ham. Han skulle løbende aflægge regnskab, og han 
skulle i det hele taget være ærlig i alt, hvad han foretog sig. Han var en førsteklasses gnier og 
brugte meget få penge på reparationsarbejdet. Som en konsekvens af dette skred arbejdet 
meget langsomt frem. Han brugte alle pengene, tog et større beløb selv og brugte ingen penge
af egen lomme. Han talte godt for sin sag, og han var meget kløgtig, når det kom til at komme
med plausible forklaringer på, at arbejdet skred så trægt og ringe frem. Igen gik folk til ham 
og sagde, at medmindre han gav en hjælpende hånd og forsøgte sit bedste, ville arbejdet ikke 
blive færdiggjort. De bad ham om at følge planen, og igen indsamlede de penge og sendte 
beløbet til ham. Han tog imod det, men sad derefter stille og roligt som før uden at gøre nogen
fremskridt. Efter nogle dage dukkede Gud (Mahadev) op i hans hustrus drøm og sagde 
følgende til hende: ”Stå op! Byg templets kuppel. Jeg vil give dig hundredefold af det, du 
bruger.” Hun fortalte sin mand om drømmen. Han blev bange for, at han ville komme til at 
betale nogle af udgifterne, og derfor lo han af det hele og sagde, at det blot var en drøm, en 
ting man ikke skulle tro og handle på. Hvorfor havde Gud ellers ikke vist Sig for ham i en drøm
og fortalt ham om det? Havde han været langt væk fra hende? Det så ud, som om det var en 
ond drøm, der som mål havde at skabe en ond stemning mellem mand og hustru. Så hun 
måtte ikke tænke mere over den.”

47.9. ”Gud bryder sig ikke om store indsamlinger og donationer, der er indsamlet mod 
donorens ønske, men Han holder af selv ubetydelige beløb, der gives i kærlighed, hengivenhed
og taknemmelighed. Nogle dage efter viste Gud Sig igen i hendes drøm og sagde: ”Lad være 
med at tage dig af din mand og de indsamlinger, han har ansvaret for. Pres ham ikke til at 
bruge penge på templet. Det Jeg ønsker, er overgivelse og hengivenhed. Så hvis du synes, så 
giv noget af dit eget.” Hun spurgte sin mand til råds om denne drøm og bestemte sig for at 
give Gud sine smykker, som hun havde fået af sin fader. Gnieren følte sig foruroliget og 
besluttede at snyde selv Gud på dette punkt. Han vurderede smykkerne alt for lavt, nemlig til 
1.000 rupees, og købte dem selv, og i stedet for beløbet gav han en gold mark til Gud som 
donation eller sikkerhed. Hustruen indvilligede i dette. Marken eller jordstykket var ikke hans 
eget, det tilhørte en fattig kvinde ved navn Dubaki, der havde pantsat det til ham for 200 
rupees. Hun var ikke i stand til at indløse pantet det næste lange stykke tid. Så den 
udspekulerede gnier snød alle – sin hustru, Dubaki og selv Gud. Jordstykket var ufrugtbart, 
uopdyrket og intet værd, og selv i de bedste sæsoner gav det ingen afgrøde.”

47.10. ”Således sluttede denne transaktion, og marken blev skænket til den fattige præst, der 
var glad for donationen. Et stykke tid senere skete der noget mærkværdigt. Der kom en 
fantastisk storm og et kraftigt regnskyl. Lynet slog ned i gnierens hus, og han og hans hustru 
døde begge. Dubaki drog også sit sidste åndedrag.”

47.11. ”I det næste liv blev den rige gnier født i Mathura i en brahmin-famile og fik navnet 
Veerbhadrappa. Hans fromme hustru blev født som datter af templets præst og fik navnet 
Gouri. Kvinden Dubaki (pantsætteren) blev født som en mand i templets opsynsmands familie 
og fik navnet Chenbassappa. Præsten var en af Mine venner. Han besøgte Mig ofte, 
småsludrede og røg sammen med Mig. Hans datter, Gouri, var også en hengiven af Mig. Hun 
voksede hurtigt op, og hendes fader ledte efter en god mand til hende. Jeg fortalte ham, at 
han ikke skulle bekymre sig, da brudgommen selv ville komme og lede efter hende. På et 
tidspunkt kom der en fattig dreng ved navn Veerbhadrappa. Han vandrede omkring og tiggede
sin mad. Han kom også til præstens hus. Med Mit samtykke blev Gouri bortgiftet til ham. I 
starten var han også hengiven over for Mig, da Jeg jo havde anbefalet hans giftermål med 
Gouri, men senere blev han en gnier. Selv i dette nye liv higede han efter penge og bad Mig 
hjælpe med at skaffe nogle, da han levede en gift mands liv.”
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47.12. ”Mærkværdige ting hændte. Priserne steg 
pludselig. Til Gouri’s store held kom der en stor 
efterspørgsel efter jord, og jordstykket blev solgt for 
100.000 rupees (hundrede gange værdien af hendes 
smykker). Halvdelen af beløbet blev betalt kontant, og 
det resterende beløb skulle betales i 25 rater af 2.000 
rupees. Alle var enige om denne handel, men de 
begyndte snart at skændes om pengene. De kom til Mig 
for at rådføre sig. Jeg fortalte dem, at ejendommen 
tilhørte Gud og var blevet overdraget til præsten, og at 
Gouri var hans eneste kvindelige arving og ejerinde, 
samt at intet beløb burde bruges uden hendes samtykke.
Ligeledes fortalte Jeg, at hendes mand ikke havde nogen 
som helst ret til beløbet. Da han hørte Min mening, blev 
Veerbhadrappa vred på Mig og sagde, at Jeg ønskede at 
stadfæste Gouri’e krav og forgribe Mig på hendes 
ejendom. Da Jeg hørte hans ord, huskede Jeg på Gud og 
forholdt Mig tavs. Veerbhadrappa skældte sin hustru 
(Gouri) ud, og hun kom hen til Mig ved middagstid og 
bad Mig om ikke at tage Mig af andres ord. Hun bad Mig 
også om ikke at fornægte hende, da hun var Min datter. 
Da hun således søgte Min beskyttelse, gav Jeg hende det
løfte, at Jeg ville krydse de syv have for at hjælpe hende.
Denne nat havde Gouri en drøm. Mahadev (Gud) viste 
Sig i hendes drøm og sagde: ”Alle pengene er dine. Lad 

være med at give noget til nogen. Brug en del af beløbet til templet i samråd med 
Chenbassappa, og hvis du ønsker at bruge penge til andre formål, så rådfør dig med Baba ovre
i moskeen (altså Mig).” Gouri fortalte Mig om drømmen, og Jeg gav hende gode råd angående 
dette spørgsmål. Jeg fortalte hende, at hun skulle tage hovedparten af pengene til sig selv, 
give halvdelen af beløbet til Chenbassappa, og at Veerbhadrappa ikke skulle have noget at sige
i denne sag. Mens Jeg således talte, kom både Veerbhadrappa og Chenbassappa, og de 
skændtes. Jeg gjorde Mit bedste for at pacificere dem og fortalte dem om den drøm, Gud 
havde skænket Gouri. Veerbhadrappa blev afsindig og vred og truede med at slå 
Chenbassappa ihjel ved at skære ham i småstykker. Den sidstnævnte blev forskræmt, og han 
greb fat i Mine fødder og søgte et fristed. Jeg forpligtede Mig til at frelse ham fra hans fjendes 
forbitrelse. Da der var gået et stykke tid, døde Veerbhadrappa, og han blev genfødt som en 
slange, og Chenbassappa døde og blev genfødt som en frø. Da Jeg hørte Chenbassappa’s 
kvækken og huskede på Mit løfte, kom Jeg herhen, frelste ham og hold Mit løfte. Gud løber 
Sine hengivne til hjælp i farens stund. Han frelste Chenbassappa (frøen) ved at sende Mig 
herhen. Alt dette er Guds guddommelige leg.”

47.13. Historiens morale er, at man nødvendigvis må høste, som man har sået, og at der ikke 
er nogen måde, man kan undslippe dette, medmindre man lider og gør op med gammel gæld 
og mellemværender med andre. Ligeledes er moralen, at grådighed efter penge trækker det 
grådige menneske ned på det laveste stadie, og at det i sidste ende medfører tilintetgørelse af 
ham selv og andre.

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 48 

Afværgelse af hengivnes ulykker. – Historier om: 1. Hr. Shevade. 2. 
Sapatnekar.

48.1. Da dette kapitel skulle skrives, var der en, der spurgte Hemadpant, om Baba var en guru
eller en Sadguru. For at besvare dette spørgsmål beskriver Hemadpant tegnene eller 
kendetegnene ved en Sadguru som følger.

48.2. Han der lærer os Veda’erne, Vedanta eller de seks hellige skrifter; han der kontrollerer 
sit åndedræt eller brændemærker sin krop med Mudras (metalmærker efter Vishnu’s våben),  
eller holder dejlige foredrag om Brahman (Gud); han der giver mantraer til disciplene og 
befaler dem at chante dem et vist antal gange, men som ikke garanterer dem noget resultat 
inden for et bestemt tidsrum; han der ved hjælp af sin omstændelige grove viden på 
smukkeste vis forklarer Det Ultimative Princip, men ikke selv har haft nogen oplevelse af 
selvrealisation, er ikke en Sadguru. Men han der gennem sine foredrag skaber en modvilje i os
mod denne og den næste verdens glæder og giver os en smag for selvrealisation, og som er 
velbevandret i både teoretisk og praktisk viden (om selvrealisation) fortjener at blive kaldt en 
Sadguru. Hvordan kan han, der selv er blottet for selvrealisation, give den til sine disciple? End
ikke i sine drømme forventer en Sadguru at modtage nogen form for tjeneste eller penge fra 
sine disciple. Tværtimod ønsker han at tjene dem. Han tror ikke, at han er betydningsfuld, og 
at hans disciple er uden betydning. Ikke blot elsker han sin discipel som sin søn, men 
betragter ham som værende jævnbyrdig med sig selv eller med Brahman. En Sadguru’s 
væsentligste kendetegn er, at han er legemliggørelsen af fredens bolig. Han er aldrig urolig, og
han bliver aldrig bragt ud af fatning. Han føler ingen stolthed over sin viden. Den fattige og 
den rige, den jævne og den betydningsfulde er for ham den samme.

48.3. Hemadpant er af den overbevisning, at det er på grund af lageret af eller 
akkumuleringen af fortjenstfulde handlinger udført i tidligere liv, at han har haft det store held 
at møde og blive velsignet af en sådan Sadguru som Sai Baba. Selv i sin ungdom gemte Sai 
Baba ikke på noget (måske bortset fra pibe og tobak). Han havde ingen familie, ingen venner, 
intet hjem og ingen støtte. Siden Han var 18 år gammel, var Hans kontrol over sindet 
fuldstændig og helt ekstraordinært. Når Han så Sine hengivnes utilslørede tilknytning, 
handlede Han altid i deres interesse, og derfor var Han på en måde afhængig af dem. Den 
slags oplevelser Han gav Sine hengivne, mens Han levede i kød og blod, opleves selv i dag 
efter Hans Maha-samadhi (død) af dem, der har knyttet sig til Ham. Det de hengivne skal 
gøre, er dette: De skal gøre troens og hengivenhedens hjerte-lampe klar, og i den skal de 
brænde kærlighedens væge, og når det er sket, vil visdommens (selvrealisationens) flamme 
lyse op og skinne klart. Ren og skær viden uden kærlighed er tør; ingen ønsker en sådan 
viden. Uden kærlighed er der ingen tilfredshed, så vi bør have en uafbrudt og ubunden 
kærlighed. Hvordan kan vi lovprise kærligheden? Sat over for den er alt ubetydeligt. Uden 
kærlighed er al vores læsning, lytning og alle vores studier til ingen nytte. I kølvandet på 
kærlighed følger hengivenhed, det ikke at være følelsesmæssigt involveret, fred og befrielse 
med alle deres kostbarheder. Vi kommer ikke til at nære kærlighed over for noget, medmindre
vi føler alvorligt for det. Så der hvor der er en sand længsel efter Gud, der manifesterer Han 
Sig. Det omfatter kærlighed, og det er befrielsen mål.

48.4. Lad os nu vende os mod dette kapitels hovedhistorier. En mand bør gå til en sand helgen
med et rent sind, ellers vil han handle svigagtigt, og han bør opretholde sin rette levevis, så er
han sikker på at blive frelst i sidste ende. Dette bliver illustreret i de følgende historier.

48.5. Hr. Sapatnekar fra Akkalkon (Solapur distriktet) studerede jura. En medstuderende, hr. 
Shevade, mødtes med ham. Andre studerende mødtes også og sammenlignede noter fra deres
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studie. Gennem deres spørgsmål og svar fandt de ud af, at hr. Shevade var den, der var 
mindst forberedt af dem alle på eksamen, så derfor lo alle de studerende ad ham. Men han 
sagde, at skønt han ikke var forberedt, så var han sikker på at bestå eksamen, da hans Sai 
Baba var her for at få ham succesfuldt gennem den. Hr. Sapatnekar blev overrasket over at 
høre denne udtalelse. Han tog hr. Shevade til side og spurgte ham om, hvem denne Sai Baba 
er, som han priste så højt. Han svarede: ”I en moske i Shirdi (Ahmednagar distriktet) lever der
en fakir. Han er en stor transcenderende guru. Der findes muligvis andre helgener, men denne
er helt enestående. Medmindre der står mange fortjenstfulde handlinger på ens konto, kan 
man ikke komme til at se Ham. Jeg tror fuldt og fast på Ham, og det Han siger, vil aldrig være 
usandt. Han har forsikret mig, at jeg helt bestemt vil bestå næste år, og jeg er overbevist om, 
at jeg vil komme gennem den afsluttende eksamen ved hjælp af Hans nåde.” Hr. Sapatnekar 
lo ad sin vens overbevisning og grinede hånligt af ham og Baba.

48.6. Hr. Sapatnekar bestod sin eksamen, slog sig ned i Akkalkot og praktiserede som 
plæderer i retten. 10 år efter dette, det vil sige i 1913, mistede han sin eneste søn på grund af
en halssygdom. Det knuste hans hjerte. Han søgte lindring ved at tage på pilgrimsrejse til 
Pandharpur, Gangapur og andre hellige steder. Men han fik ingen fred i sindet. Så læste han 
Vedanta, hvilket heller ikke hjalp ham. I mellemtiden kom han til at tænke på hr. Shevade’s 
bemærkninger om sin tro på Baba, og han tænkte, at han også burde tage til Shirdi og se 
Baba. Han rejste til Shirdi med sin lillebroder Panditrao, og han blev meget glad for at se Baba 
på afstand. Da han gik hen til Ham og bøjede sig dybt for Ham og lagde en kokosnød foran 
Ham med en følelse af hengivenhed, råbte Baba straks: ”Gå væk!” Sapatnekar hang med 
hovedet, gik væk og satte sig lidt derfra. Han ønskede at spørge nogen til råds, der kunne 
fortælle ham, hvordan han kom videre herfra. En eller anden nævnte Bala Shimpi’s navn. 
Sapatnekar opsøgte ham og søgte hans hjælp. De købte billeder af Baba, og dem medbragte 
de, da de gik hen i moskeen. Bala Shimpi tog et billede og gav det til Baba, idet han spurgte 
Ham, hvis billede det var. Baba sagde, at dette billede tilhørte ’Hans elsker’, og han pegede på
Sapatnekar. Idet Han sagde dette, lo Baba og alle andre sluttede sig til latteren. Bala 
udspurgte Baba om betydningen af latteren og gjorde tegn til Sapatnekar om at komme 
nærmere og få darshan. Da Sapatnekar begyndte at bøje sig, råbte Baba igen: ”Gå væk!” 
Sapatnekar vidste ikke, hvad han skulle gøre. Nu pressede de begge deres håndflader sammen
og satte sig foran Baba og begyndte at bede. Til sidst befalede Baba Sapatnekar at forsvinde 
straks. De blev begge bedrøvede og nedtrykte. Da Baba’s ordre skulle adlydes, forlod 
Sapatnekar Shirdi med et tungt hjerte, idet han bad til, at han måtte få lov til at få darshan, 
næste gang han kom.

48.7. Et år forløb. Stadig havde han ikke fred i sindet. Han tog til Gangapur, hvor han følte sig 
endnu mere rastløs. Herefter rejste han til Meghegaon for at hvile sig, og til sidst bestemte 
han sig for at tage til Kashi. To dage før han skulle påbegynde denne rejse, fik hans hustru et 
drømmesyn. I sin drøm tog hun til Lakkad Shah’s brønd medbringende en krukke. Der så hun 
en fakir med et stykke klæde viklet rundt om hovedet. Han sad ved foden af et neem-træ. Han
kom hen til hende og sagde: ”Min kære pige! Hvorfor blive udmattet uden grund? Jeg vil få din
krukke fyldt med rent vand.” Hun var bange for fakiren og skyndte sig tilbage med den tomme
krukke. Fakiren fulgte efter hende. På det tidspunkt vågnede hun og åbnede sine øjne. Hun 
fortalte sin mand om drømmen. De tænkte, at den var et lykkevarslende tegn, og de rejste 
begge til Shirdi. Da de nåede hen i moskeen, var Baba der ikke. Han var gået til Lendi. De 
ventede på, at Han skulle komme tilbage. Da Han kom, blev hun overrasket over at se, at den 
fakir hun så i sin drøm, præcis lignede Baba. I ærbødighed bøjede hun sig dybt for Baba og 
satte sig ned og så på Ham. Da Han så hendes ydmyghed, blev Baba meget glad og begyndte 
at fortælle en historie på Sin særlige karakteristiske måde til et andet selskab. Han sagde: ”I 
lang tid har det gjort ondt i Mine arme og Mit underliv og mave. Jeg har taget meget medicin, 
men smerterne er ikke aftaget. Jeg blev syg af medicinen, da intet af det gav Mig nogen 
lindring, men Jeg er overrasket over nu at opdage, at alle smerterne med et er forsvundet.” 
Skønt der ikke blev nævnt noget navn, var det fru Sapatnekar’s egen historie, der var blevet 
fortalt. Som beskrevet af Baba forsvandt hendes smerter snart, og hun var lykkelig.
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48.8. Nu trådte hr. Sapatnekar frem for at få darshan. Igen blev han budt velkommen med 
ordene: ”Gå væk!” Denne gang var han mere angerfuld og ihærdig. Han sagde, at Baba’s 
misfornøjelse skyldtes hans tidligere handlinger og besluttede sig for at gøre det godt igen. 
Han bestemte sig for, at han ville se Baba på tomandshånd og bede om undskyld for sine 
tidligere handlinger. Han lagde sit hoved på Baba’s fødder, og Baba lagde Sin hånd på ham, og
Sapatnekar satte sig og kærtegnede Baba’s fødder. Nu kom der en hyrdinde, og hun begyndte 
at masserer Baba’s ryg. På Sin særegne måde begyndte Baba at fortælle historien om en 
købmand. Han fortalte om de forskellige tilskikkelser, der var sket i mandens liv, inklusiv hans 
eneste søns død. Sapatnekar blev overrasket over at opdage, at den historie Baba fortalte, var
hans egen historie, og han undrede sig over, hvordan Baba kunne kende alle disse detaljer. 
Han forstod nu, at Han var alvidende og kendte alle menneskers inderste væsen. Da denne 
tanke dukkede op i hans sind, talte Baba stadig til hyrdinden, og idet Han pegede på 
Sapatnekar, sagde Han: ”Denne fyr bebrejder Mig og tilskriver Mig mordet på hans søn. Slår 
Jeg folks børn ihjel? Hvorfor kommer denne fyr herhen i moskeen og græder? Nu vil Jeg gøre 
følgende: Jeg vil igen anbringe det selvsamme barn i hans hustrus livmoder.” Med disse ord 
placerede Han Sin velsignende hånd på hans hoved og trøstede ham ved at sige: ”Disse fødder
er gamle og hellige. Nu er du sorgløs. Du skal tro fast på Mig, og du vil snart opnå din 
hensigt.” Sapatnekar blev meget bevæget. Han badede Baba’s fødder med sine tårer, og 
herefter vendte han hjem til sit logi.

48.9. Nu traf han forberedelser til at udføre tilbedelse og ofre mad, og sammen med sin hustru
gik han hen i moskeen. Han ofrede alt dette til Baba og modtog prasad fra Ham. Der var 
mange mennesker i moskeen, og Sapatnekar gik ofte derhen og hilste igen og igen på Baba. 
Da Han så hoveder støde mod hinanden, sagde Baba følgende til Sapatnekar: ”Åh! Hvorfor 
bøjer du dig dybt for Mig igen og igen? Én berøring af Mine fødder, udført i kærlighed og 
ydmyghed, er nok.” Denne aften overværede Sapatnekar den chavadi-procession, der er 
blevet beskrevet tidligere. I denne procession lignede Baba formeligt Panduranga (Vitthal).

48.10. Ved afskeden næste dag tænkte Sapatnekar, at han først burde betale en rupee i 
dakshina, og hvis Baba spurgte igen, ville han, i stedet for at sige nej, betale en mere. Han 
ville i så fald kunne reservere et tilstrækkeligt beløb til at dække hjemrejsens udgifter. Da han 
gik hen i moskeen og ofrede en rupee, bad Baba ham om endnu en, som han havde forudset, 
og da den var blevet betalt, velsignede Baba ham, idet Han sagde: ”Tag kokosnødden, læg 
den ind i din hustrus oti (hendes saris øverste fold) og tag herfra uden den mindste 
bekymring.” Han gjorde dette, og inden for et år fik han en søn, og sammen med en baby på 8
måneder kom parret til Shirdi, placerede barnet foran Baba’s fødder og bad således: ”Åh 
Sainath! Vi ved ikke, hvordan vi skal tilbagebetale vores taknemmelighedsgæld, så derfor 
bøjer vi os dybt for Dig. Velsign derfor os fattige hjælpeløse skabninger. Lad Dine hellige 
fødder være vores eneste tilflugtssted. Mange tanker og ideer bekymrer os i såvel vågen- som 
drømmetilstanden, så vend vores sind væk fra dem og vend dem mod Dine lovsange og 
velsign os.”

48.11. Sønnen fik navnet Murlidhar. To andre børn (Bhaskar og Dinkar) blev født siden hen. 
Sapatnekar-parret forstod således, at Baba’s ord aldrig var usande og uopfyldte.

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 49

Historier om: 1. Hari Kanoba. 2. Somadev Swami. 3. Nanasaheb 
Chandorkar.

49.1. Når end ikke Veda’erne eller Purana’erne på tilstrækkelig vis kan prise (beskrive) 
Brahman eller Sadguruen, hvordan kan vi uvidende så beskrive vores Sadguru, Sri Sai Baba? 
Vi har den opfattelse, at det nok er bedst, hvis vi forholder os tavse med hensyn til dette. I 
virkeligheden er overholdelsen af tavshedsløftet den bedste måde at prise Sadguruen, men Sai
Baba’s guddommelige kvaliteter får os til at glemme vores tavshedsløfte og inspirerer os til at 
åbne munden. Lækre retter mister deres smag, hvis der ikke er nogle venner og slægtninge, vi
kan dele dem med. Men når de gør os selskab, kommer retterne til at smage endnu bedre. Det
samme er tilfældet med Sai’s guddommelige nektar – den nektar vi oplever i skikkelse af Sai 
guddommelige lege. Denne nektar kan vi ikke indtage alene. Venner og brødre skal slutte sig 
sammen med os; jo flere des bedre.

49.2. Det er Sai Baba Selv, der inspirerer til disse historier og får dem skrevet ned i henhold til
Sine ønsker. Vores pligt er at overgive os fuldstændig til Ham og meditere på Ham. At 
praktisere askese er bedre end at tage på pilgrimsrejser, afgive højtidelige løfter, skænke 
offergaver eller give til velgørenhed. At tilbede Hari (Gud) er bedre end askese, og meditation 
på Sadguruen er det bedste af alt. Vi skal derfor chante Sai’s navn, tænke på Hans udtalelser, 
meditere på Hans form, føle ægte kærlighed til Ham i vore hjerter og udføre alle handlinger for
Hans skyld. Der findes ingen bedre måde end denne til at bryde ud af den verdslige tilværelses
trældom. Hvis vi for vor del gør vores pligt, som angivet ovenfor, er Sai nødt til at hjælpe og 
befri os. Lad os nu vende os mod dette kapitels historier.
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49.3. En gentleman fra Mumbai ved navn Hari Kanoba hørte om Baba’s guddommelige lege fra
sine venner og slægtninge. Han troede ikke på dem, da han havde et tvivlende sind. Han 
ønskede selv at se Baba. Så han kom til Shirdi sammen med nogle af sine venner fra Mumbai. 
Har bar en turban med en smuk bord på sit hoved og et nyt par sandaler på sine fødder. Da 
han så Baba fra afstand, tænkte han, at han ville gå hen til Ham og bøje sig dybt for Ham. 
Men han vidste ikke, hvad han skulle stille op med sine nye sandaler. Efter at være gået hen i 
et af hjørnerne i den åbne gårdsplads satte han dem der og gik ind i moskeen og fik Baba’s 
darshan. Han bøjede sig ærbødigt for Baba, modtog udi og prasad af Baba og trådte tilbage. 
Da han kom hen til hjørnet, opdagede han til sin store fortrydelse, at hans sandaler var 
forsvundet. Han ledte forgæves efter dem, og meget nedtrykt vendte han tilbage til sit logi.

49.4. Han badede, ofrede mad og tilbad Baba’s billede. Herefter satte han sig for at spise, men
hele tiden tænkte han udelukkende på sine sandaler. Efter han havde spist sit måltid, gik han 
ud for at vaske hænder, og her fik han øje på en maratha-dreng, der kom hen imod ham. I sin
ene hånd holdt han en kæp, i hvis ende der hang et par nye sandaler. Han fortalte de mænd, 
der var kommet ud for at vaske deres hænder, at Baba havde sendt ham af sted med denne 
kæp i hånden og bedt ham gå rundt i gaderne og råbe: ”Hvem er Hari, der er søn af Ka 
(Kanoba)? Hvem har en turban med en bord?” Han havde yderligere fået følgende besked: 
”Hvis nogen gør krav på disse sandaler, så skal du først sikre dig, at hans navn er Hari, og at 
han er søn af ’Ka’, nemlig Kanoba, og at han bærer en turban med en smuk bord. Herefter kan
du give ham dem.” Da han hørte dette, blev Kanoba glædeligt overrasket. Han gik hen til 
drengen og hævdede, at sandalerne var hans. Han fortalte drengen, at hans navn var Hari, og 
at han var Ka’s søn (Kanoba), og han viste ham turbanen med den smukke bord. Drengen var 
tilfreds og gav ham sandalerne tilbage. Hari Kanoba undrede sig og tænkte, at den smukke 
turban var synlig for alle, og at Baba muligvis havde set den. Men hvordan kunne Han vide, at 
hans navn var Hari, og at han var Kanoba’s søn, eftersom dette var hans første tur til Shirdi. 
Han var kommet dertil med det ene formål at teste Baba og med intet andet motiv. Denne 
episode gjorde det klart for ham, at Baba var en stor transcenderende guru. Han fik, hvad han 
ønskede og vendte veltilfreds hjem.

49.5. Hør nu historien om en anden mand, der kom for at teste Baba. Bhaiji, Kakasaheb Dixit’s
broder, boede i Nagpur. Da han havde været på rejse til Himalaya-bjergene i 1906, havde han 
stiftet bekendtskab med en Somadev Swami fra Hardwar i Uttar Kashi, der ligger i Gangotri-
dalen. Begge skrev hinandens navne ned i deres dagbøger. Fem år senere kom Somadev 
Swami til Nagpur og var Bhaiji’s gæst. Her glædede det Somadev Swami at høre om Baba’s 
guddommelige lege, og i hans sind opstod der et stærkt ønske om at rejse til Shirdi for at se 
Ham. Efter at have passeret Manmad og Kopergaon tog han en hestevogn og kørte til Shirdi. 
Da han kom tæt på Shirdi, så han to flag, der vajede højt over moskeen i Shirdi. Sædvanligvis 
oplever vi, at forskellige helgener opfører sig forskelligt, har en forskellig levevis og gør brug af
forskellige ydre ting og sager. Men disse ydre kendetegn bør aldrig blive de standarder, ud fra 
hvilke vi bedømmer en helgens værd. Men med Somadev Swami var det anderledes. Så snart 
han så de vajende flag, tænkte han: ”Hvorfor skulle en helgen komme til at synes om flagene?
Er det et tegn på en helgenagtig adfærd? Det er nærmere et tegn på en helgen, der drømmer 
om berømmelse.” Idet han tænkte således, ønskede han at aflyse sin tur til Shirdi, og han 
fortalte sine medrejsende, at han ville tage tilbage. De sagde følgende til ham: ”Hvorfor er du 
så taget så langt? Når dit sind blev uroligt blot ved at se flagene, hvor langt mere uroligt vil 
det så ikke blive, når du ser bærestolen, hesten og alle de andre ting i Shirdi?” Swami’en blev 
endnu mere forbitret og forvirret og sagde: ”Jeg har aldrig set nogen sadhu’er med heste, 
bærestole og andet tamtam, og det vil være bedre for mig at vende om end at besøge en 
sådan sadhu.” Efter at have sagt dette gjorde han sig klar til at påbegyndte hjemrejsen. Hans 
medrejsende pressede ham til ikke at gøre dette, men at fortsætte turen. De bad ham standse
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sin ulogiske måde at tænke på og fortalte ham, at denne sadhu, det vil sige Baba, ikke 
interesserede Sig det mindste for flagene og alle de øvrige ting og sager eller for berømmelse. 
Det var folket, Hans hengivne, der af ren og skær kærlighed og hengivenhed over for Ham 
fremskaffede alt dette. Til sidst blev han overtalt til at fortsætte sin rejse, tog ind til Shirdi og 
så Baba. Da han tog derind og så Baba ude fra gårdspladsen, smeltede han indvendig. Hans 
øjne fyldtes med tårer, hans hals snørede sig sammen, og alle hans ondsindede og syge 
tanker forsvandt. Han kom til at huske, at hans guru havde sagt: ”Vores bolig og hvilested er 
der, hvor sindet er mest tilfreds og afklaret.” Han ønskede at rulle sig i støvet foran Baba’s 
fødder, og da han gik helt hen til ham, blev Baba rasende og råbte højt: ”Lad al vores humbug
(ting og sager) være her hos os. Rejs du tilbage til dit hjem! Vogt dig, hvis du kommer tilbage 
til denne moske igen! Hvorfor få darshan af Én, der har et flag vajende over Sin moske? Er det
et tegn på en helgenagtig opførsel? Bliv her end ikke et øjeblik.” Swami’en blev helt 
overrumplet. Han forstod, at Baba læste hans inderste tanker, og at det var dem, Han 
fremsagde. Hvor alvidende Han var! Han vidste, at han var mindre intelligent, og at Baba var 
ædel og ren. Han så Baba omfavne en eller anden, berøre en anden med Sin hånd, trøste 
andre, se venligt på nogle, le med andre, give udi som prasad til nogle, og på den måde 
glædede og tilfredsstillede Han alle. Hvorfor var det kun ham, der blev behandlet så strengt og
barsk? Efter at have tænkt seriøst over det, forstod han, at Baba’s adfærd præcis svarede til 
hans egne indre tanker, og at han skulle tage ved lære af det og forbedre sig, og at Baba’s 
vrede var en velsignelse i forklædning. Det er unødvendigt at sige, at senere blev hans tro på 
Baba bestyrket, og han blev en trofast hengiven af Baba.

49.6. Hemadpant afslutter dette kapitel med en historie om Nanasaheb Chandorkar. 
Nanasaheb sad engang i moskeen sammen med Mhalsapati og andre hengivne, da en 
muslimsk gentleman fra Bijapur kom sammen med sin familie for at se Baba. Da han så, at der
var tilslørede kvinder i selskabet, ønskede Nanasaheb at gå derfra, men Baba forhindrede ham
i det. Kvinderne kom og fik Baba’s darshan. Da en af kvinderne fjernede sit slør for at berøre 
Baba’s fødder, fik Nanasaheb et glimt af hendes ansigt. Han blev så betaget af hendes 
skønhed, at han ønskede at se kvindens ansigt igen. Vel vidende at Nana’s sind var bragt i 
oprør, talte Baba til ham, efter kvinden havde forladt stedet. ”Nana! Hvorfor lader du dig 
ophidse ganske forgæves? Lad sanserne udføre deres tildelte arbejde eller pligt. Vi bør ikke 
blande os i deres arbejde. Gud har skabt denne smukke verden, og det er vores pligt at 
værdsætte dens skønhed. Lidt efter lidt vil sindet falde til ro. Når hoveddøren er åben, hvorfor 
så tage bagdøren? Når hjertet er rent, er der overhovedet ingen vanskeligheder. Hvorfor skulle
man være bange for nogen, hvis der ikke er nogen onde tanker i os? Øjnene udfører deres 
arbejde, hvorfor skulle du føle dig genert og sky?”

49.7. Shama var også til stede, og han kunne ikke forstå betydningen af det, Baba havde sagt.
Så han spurgte Nana om det på deres vej hjem. Nana fortalte ham om den uro, han havde følt
ved synet af den smukke kvinde, og han fortalte, hvordan Baba kendte til den og havde rådet 
ham om den. Nana forklarede, hvad Baba havde ment, på følgende måde: ”Da vores sind af 
natur er lunefuldt, bør vi ikke tillade, at det bliver uroligt. Sanserne bliver muligvis urolige, 
men kroppen bør holdes i tømme, og vi bør ikke tillade, at den bliver utålmodig. Sanserne 
løber efter det, vi ønsker, men vi bør ikke følge dem og hige efter det. Ved hjælp af en 
langsom og gradvis praksis kan uroen besejres. Vi bør ikke blive påvirket af sanserne, skønt 
de ikke kan kontrolleres fuldstændig. Vi bør tøjle dem, rigtigt og ordentligt, i henhold til det 
behov, der er for det i den enkelte situation. Skønhed har med synet at gøre. Vi bør frygtløst 
se på altings skønhed. Der er ikke plads til generthed eller frygt. Men vi bør dog aldrig have 
onde tanker. Gør sindet fri for ønsker og se skønheden i Guds skabelse. På den måde vil 
sanserne let og naturligt blive kontrolleret, og selv i de objekter, du nyder at se på, vil du blive
mindet om Gud. Hvis de ydre sanser ikke bliver kontrolleret, og hvis sindet tillades at løbe 
efter sanseobjekter og blive knyttet til dem, vil vores cyklus af fødsler og død aldrig slutte. 
Med skelneevne som vores vognstyrer vil vi kunne kontrollere sindet, og vi vil ikke tillade 
sanserne at komme på afveje. Med en sådan vognstyrer vil vi nå den endelige bolig, vort 
sande hjem, hvorfra der ikke er nogen vej tilbage.
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Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 50

Historier om: 1. Kakasaheb Dixit. 2. Sri Tembe Swami. 3. Balaram 
Dhurandhar.

50.1. Kapitel 50 i den originale Satcharita er her blevet inkorporeret i kapitel 39, da det 
behandler det samme emne. Nu bliver kapitel 51 i den originale Satcharita medtaget her som 
kapitel 50. Dette kapitel bringer historierne om: 1. Kakasaheb Dixit. 2. Sri Tembe Swami. 3. 
Balaram Dhurandhar.

50.2. Længe leve Sai, der er de hengivnes faste holdepunkt, der er vores Sadguru, der 
forklarer betydningen af Gita’en, og som skænker os alle vores evner. Åh Sai! Se 
imødekommende på os og velsign os alle. 

50.3. Sandal-træ træet vokser på Malaya-bjergene (i Indien) og afværger heden. Skyerne øser
deres regnvand ned over verden, og derved afkøler og forfrisker de alle os mennesker. 
Blomsterne blomstrer om foråret og gør os i stand til at tilbede Gud. Så historierne om Sai 
Baba melder sig for at give trøst og velvære til læserne. Begge, både de der fortæller, og de 
der hører historierne om Baba, er velsignede og hellige.

50.4. Det er et velkendt faktum, at selv om vi prøver at praktisere hundredvis af åndelige 
øvelser, så vil vi ikke nå livets åndelige mål, medmindre en Sadguru velsigner os med sin 
nåde. Lyt til følgende historier, der er en illustration af denne erklæring.

50.5. Hr. Hari Sitaram alias Kakasaheb Dixit blev født i 1864 i landsbyen Vadnagara i en 
brahmin-famile. Denne landsby er beliggende i Khandwa-provinsen. De første år i folkeskolen 
blev gennemført i Khandwa, Hinganghat, og de øverste klassetrin gennemførte han i Nagpur. 
Han kom til Mumbai for at tage en videregående uddannelse og studerede først på Wilson 
College og herefter på Elphinstone College. Efter den afsluttende eksamen på dette college 
bestod han sin LL.B. (bachelor of laws) og advokat-eksamen. Herefter fik han arbejde i firmaet
’de herrer Little and Co’. Efter et stykke tid startede han sit eget advokatfirma.

50.6. Før 1909 kendte Kakasaheb ikke Sai Baba’s navn, men da han fik kendskab til Ham, blev
han snart en trofast hengiven af Ham. Mens han boede i Lonavla, mødte han tilfældigvis sin 
gamle ven, hr. Nanasaheb Chandorkar. De tilbragte noget tid med at tale om mange 
forskellige ting. Kakasaheb beskrev for ham, hvordan han var kommet ud for en ulykke, da 
han steg på et tog i London. Hans fod gled, og han blev kvæstet. Hundredvis af forskellig 
medicin gav ham ingen lindring. Nanasaheb fortalte ham, at hvis han ønskede at komme af 
med smerterne og lammelsen i benet, så skulle han besøge hans Sadguru, Sai Baba. Han 
fortalte ham også om alt det særlige, der var ved Sai Baba, og han nævnte Baba’s udtalelse: 
”Jeg trækker mennesker til Mig fra fjerne egne og selv tværs over de syv have som en spurv 
med en snor bundet om dens fødder.” Han gjorde det også klart for ham, at hvis han ikke var 
Baba’s mand, så ville han ikke blive trukket hen til Ham, og han ville ikke få darshan. 
Kakasaheb var glad for at høre alt dette og fortalte Nanasaheb, at han ville besøge Baba, se 
Ham og bønfalde Ham om at helbrede ikke så meget hans lamme ben, men bringe hans 
lamme lunefulde sind til bevidsthed og skænke ham evig lyksalighed.

50.7. Et stykke tid senere tog Kakasaheb til Ahmednagar og boede hos Sirdar Kakasaheb 
Mirikar i forbindelse med, at der skulle sikres stemmer til en plads i Mumbai’s Lovgivende 
Forsamling. Hr. Balasaheb Mirikar, søn af Kakasaheb Mirikar, der var skatteopkræver i 
Kopergaon, kom også til Ahmednagar på dette tidspunkt for at se en fremvisning af heste. 
Efter valgspørgsmålet var overstået, ønskede Kakasaheb Dixit at tage til Shirdi, og begge 
Mirikar’erne, fader og søn, overvejede, om de kunne finde en egnet og passende person, der 
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kunne ledsage ham og være hans guide. I Shirdi arrangerede Baba forskelligt i forbindelse 
med hans modtagelse. Shama modtog et telegram fra sin svigerfader i Ahmednagar, der 
fortalte, at hans hustru var alvorlig syg, og at Shama skulle komme og besøge hende sammen 
med sin hustru. Med Baba’s tilladelse tog Shama af sted. Han besøgte sin svigermoder og 
fandt ud af, at hun havde fået det bedre. Nanasaheb Panse og Appasaheb Gadre mødte 
tilfældigvis Shama på deres vej hen til fremvisningen, og de bad ham gå hen til Mirikar’s hus 
for at se Kakasaheb Dixit og tage ham med til Shirdi. Kakasaheb Dixit og familien Mirikar blev 
også informeret om Shama’s ankomst. Om aftenen kom Shama til Mirikar’s hjem. De 
introducerede ham for Kakasaheb. De arrangerede det således, at Shama skulle tage af sted til
Kopergaon sammen med Kakasaheb med aftentoget, der afgik klokken 22.00. Efter dette var 
bragt i orden, skete der en mærkværdig ting. Babasaheb Mirikar fjernede forhænget eller 
dækket over Baba’s store billede og viste det til Kakasaheb. Han blev overrasket over at se, at 
Ham, som han skulle besøge i Shirdi, allerede var her i skikkelse af Sit portræt for at hilse på 
ham. Han blev meget bevæget og bøjede sig dybt foran billedet. Dette billede tilhørte Megha. 
Billedets glas var gået i stykker, og det var blevet sendt over til Mirikar for at blive repareret. 
De nødvendige reparationer var allerede blevet foretaget, og man besluttet at returnere 
billedet med Kakasaheb og Shama.

50.8. Inden klokken blev 22.00, tog de hen på stationen og bestilte deres billetter, men da 
toget ankom, opdagede de, at 2. klasse var overfyldt, og at der ikke var plads til dem. 
Heldigvis viste togkonduktøren sig at være en bekendt af Kakasaheb, og han gav dem pladser 
på 1. klasse. Således rejste de komfortabelt og steg af toget i Kopergaon. Deres glæde kendte 
ingen grænser, da de mødte Nanasaheb Chandorkar, der også skulle til Shirdi. Kakasaheb og 
Nanasaheb omfavnede hinanden, og efter de havde badet i den hellige Godavari-flod, tog de af
sted til Shirdi. Efter de var kommet dertil og havde fået Baba’s darshan, smeltede Kakasaheb’s
hjerte, hans øjne blev fulde af tårer, og hans hjerte svømmede over af glæde. Baba fortalte 
ham, at Han også havde ventet på ham, og at Han havde sendt Shama i forvejen for at 
modtage ham.

50.9. Herefter tilbragte Kakasaheb Dixit mange lykkelige år i Baba’s selskab. Han byggede et 
herberg i Shirdi, som han mere eller mindre gjorde til sit permanente hjem. De oplevelser 
Baba gav ham, er så mangfoldige, at det ikke er muligt at fortælle om dem alle sammen her. 
Læserne rådes til at læse en specialudgave (om Kakasaheb Dixit) af ’Shri Sai Leela Magazine’, 
bind 12, nr. 6-9.

50.10. Vi afslutter denne beretning ved at nævne et enkelt faktum. Baba havde trøstet ham 
ved at sige, at når afslutningen kom ”ville Han tage ham med op i gudernes guddommelige 
luftbårne vogn”. (Det vil sige sikre ham en lykkelig død). Dette gik i opfyldelse. Den 5. juli 
1926 rejste han med tog sammen med Hemadpant, og de talte om Sai Baba. Kakasaheb 
syntes at være helt opslugt af Sai Baba. Pludselig kastede han sin nakke mod Hemadpant’s 
skulder og drog sit sidste åndedrag uden det mindste spor af smerte eller utilpashed.

50.11. Nu kommer vi til den næste historie, der viser, hvordan helgener elsker hinanden med 
broderlig hengivenhed. Engang slog Sri Vasudevanand Saraswati, kendt som Sri Tembe 
Swami, lejr ved Rajamahendri ved bredden af Godavari. Han var en from ortodoks dhyani (en 
der praktiserer meditation for at kontrollere sindet) og yogi bhaktha (en yogi der har fokus på 
hengivenhedens vej). Han tilbad Dattatreya. En hr. Pundalikrao, en plæderer fra Nanded 
(Nizam-delstaten) tog hen for at se ham sammen med nogle venner. Mens de talte med ham, 
blev Shirdi og Sai Baba’s navne nævnt i forbifarten. Da Swami’en hørte Baba’s navn, pressede 
han sine håndflader mod hinanden i ærbødighed, og han tog en kokosnød og gav den til 
Pundalikro, idet han sagde: ”Offer denne til min broder Sai med hilsen fra mig, og bed Ham 
om ikke at glemme mig, men altid elske mig.” Han tilføjede også, at swami’er normalt ikke 
bøjer sig for andre, men i dette tilfælde måtte der gøres en undtagelse. Hr. Pundalikrao 
indvilligede i at tage kokosnødden og hans besked med til Baba. Swami’en havde ret i at kalde 
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Baba for en broder, for nat og dag vedligeholdt han en hellig ild på sin ortodokse måde. Baba 
holdt også altid Sin hellige ild brændende i moskeen.

50.12. Efter en måned tog Pundalikrao og andre til Shirdi medbringende kokosnødden. De 
nåede Manmad, og da de var tørstige, gik de hen til en bæk for at drikke vand. Da man ikke 
bør drikke vand på en tom mave, tog de nogle forfriskninger frem, nemlig chivda 
(sammenpresset ris blandet med grøntsager). Chivda’en smagte ret stærk, og for at mildne 
smagen var der en, der foreslog at slå en kokosnød i stykker og blande dens afskrab i 
risblandingen. Således gjorde de chivda’en mere spiselig og velsmagende. Desværre viste 
kokosnødden sig at være den samme, som var blevet betroet til Pundalikrao. Da de nærmede 
sig Shirdi, huskede Pundalikrao på det, der var overgivet i hans varetægt, nemlig 
kokosnødden, og han blev meget ked af at få at vide, at den var blevet slået i stykker og spist.
Han kom til Shirdi og så Baba. Baba havde allerede modtaget en trådløs besked om 
kokosnødden fra Tembe Swami, og det første Han gjorde, var at bede Pundalikrao om at give 
Ham den ting, Hans broder havde sendt Ham. Han holdt fast i Baba’s fødder, idet han tilstod 
sin brøde og skødesløshed. Han angrede og bad Baba om undskyld. Han tilbød at give en 
anden frugt som erstatning, men Baba nægtede at modtage den, idet Han sagde, at værdien 
af den spiste kokosnød var langt større end værdien af en almindelig kokosnød, og at den ikke 
kunne erstattes af en anden. Baba tilføjede desuden: ”Nu skal du ikke bekymre dig mere om 
dette. Det var i henhold til Mit ønske, at kokosnødden blev betroet til dig og i sidste ende blev 
slået i stykker på vejen hertil. Hvorfor skulle du tage ansvaret for det, der er sket, på dig? Lad 
være med at have en følelse af, at det er dig, der handler, og det gælder såvel gode som 
dårlige handlinger. Vær fuldstændig uden nogen følelse af stolthed og vær uden ego i alle 
anliggender. Således vil dit åndelige fremskridt gå hurtigt.” Hvilken vidunderlig åndelig 
instruktion som Baba fremkom med her!

50.13. Hr. Balaram Dhurandhar tilhørte Pathare Prabhu samfundet i Santacruz, Mumbai. Han 
var advokat i Mumbai’s højesteret, og i en periode var han rektor for regeringens advokat-
skole i Mumbai. Hele Dhurandhar-familien var gudfrygtig og religiøs. Hr. Balaram tjente sit 
lokalsamfund og skrev og fik udgivet en beretning om dette arbejde. Herefter rettede han sin 
opmærksomhed mod åndelige og religiøse spørgsmål. Han studerede Gita’en og dens 
kommentarer, Dnyaneshwari, og andre filosofiske og metafysiske værker. Han var en hengiven
af Vithoba i Pandharpur. Han kom i kontakt med Sai Baba i 1912. Seks måneder tidligere kom 
hans brødre, Babulji og Vamanrao, til Shirdi og fik Baba’s darshan. De vendte hjem og fortalte 
Balaram og andre familiemedlemmer om deres dejlige oplevelser. Herefter besluttede alle sig 
for at besøge Baba. Før de kom til Shirdi, erklærede Baba åbent: ”I dag kommer mange af 
Mine Darbar-folk.” Dhurandhar-brødrene blev forbløffet over at høre om Baba’s bemærkning, 
da de ikke forud havde givet nogen tilkendegivelser om deres rejse. Alle andre bøjede sig dybt
for Baba og satte sig og talte med Ham. Baba fortalte dem: ”Disse mennesker er Mit Darbar-
folk, som Jeg refererede til tidligere.” Herefter sagde Han følgende til Dhurandhar-brødrene: 
”Vi har været sammen i de sidste 60 generationer.” Alle brødrene var sagte og beskedne. De 
stod og så på Baba’s fødder med deres håndflader presset mod hinanden. Alle gode og rene 
følelser så som tårer, halvkvalt stemme osv. bevægede dem, og de følte sig alle lykkelige. 
Herefter gik de hen til deres logi, spiste et måltid mad, og efter at have hvilet sig lidt gik de 
igen hen i moskeen. Balaram satte sig tæt ved Baba og begyndte at massere Hans fødder. 
Baba, der røg på Sin pibe, bøjede Sig over mod ham og gjorde tegn til ham om, at han skulle 
ryge på den. Balaram var ikke vant til at ryge, alligevel tog han imod piben, røg lidt på den 
med stort besvær og rakte den ærbødigt tilbage til Baba. Dette var det mest lykkebringende 
tidspunkt for Balaram. Han havde lidt af astma i seks år. Røgen helbredte ham fuldstændig for 
sygdommen, der aldrig siden generede ham. Omkring seks år senere, på en ganske bestemt 
dag, fik han igen et astma-anfald. Det var præcis på det tidspunkt, Baba tog Sin Maha-
samadhi (Baba døde).

50.14. Dagen, hvor dette besøg fandt sted, var en torsdag, og Dhurandhar-brødrene havde 
det store held at overvære chavadi-processionen denne aften. I forbindelse med arathi i 
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chavadi’en så Balaram Panduranga’s (Vitthala’s) glød på Baba’s ansigt, og næste morgen til 
morgen-arathi var det samme fænomen, den elskede guddoms, Panduranga’s, glans, igen 
synlig på Baba’s ansigt.

50.15. Hr. Balaram Dhurandhar skrev på marathi-sproget en bog med titlen: ’Maharashtra 
saint Tukaram’s liv’. Men han levede ikke længe nok til at få den udgivet. Senere blev den 
udgivet af hans brødre i 1928. I en kort meddelelse om Balaram’s liv, der blev bragt i 
begyndelsen af bogen, blev den overstående beretning om Balaram’s besøg fuldt ud bekræftet.
(Bogens side 6).

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Kapitel 51

Efterskrift

51.1. Vi er blevet færdige med den oprindelige bogs kapitel 51, og vi er nu kommet til det 
sidste kapitel (nummer 52 i den originale bog). I denne fremkom Hemadpant med sine 
afsluttende bemærkninger og lavede en indholdsfortegnelse, et indeks, hvor alle kapitlernes 
indhold forklares på vers, som det er sædvane i marathi’s hellige bøger, men uheldigvis blev 
denne indholdsfortegnelse ikke fundet i Hemadpant’s papirer. Den blev derfor udarbejdet og 
indsat af en dygtig og agtværdig Sai Baba hengiven, hr. B.V. Dev fra Thana. (En pensioneret 
skatteopkræver). Da vi i de engelske bøger bringer en indholdsfortegnelse i begyndelsen af 
bogen og indholdet af hvert kapitel indleder de enkelte kapitler, behøver vi ikke betragte det 
sidste kapitel som et indeks, så derfor anser vi dette kapitel som et efterskrift. Ulykkeligvis 
levede Hemadpant ikke længe nok til at revidere manuskriptet til dette kapitel og gøre det klar
til trykkeriet. Da det blev sendt til trykkeriet, fandt hr. Dev, at det visse steder var ufærdigt og
delvist uforståeligt, men det måtte nødvendigvis udgives, som det blev fundet. De 
væsentligste ankepunkter redegøres der kort for i det nedenstående. 

51.2. Vi bøjer os dybt for og søger tilflugt hos Sai Samarth, der er iboende alle levende og 
livløse skabninger og ting i universet, der gennemtrænger alle skabninger i samme grad uden 
nogen skelnen, og for hvem alle hengivne er ens, og som ikke kender til ære og vanære, 
sympati og antipati. Hvis vi ihukommer Ham og overgiver os til Ham, vil Han opfylde alle vores
ønsker og få os til at nå livets mål.

51.3. Den verdslige eksistens hav er meget vanskeligt at krydse. Tilknytningernes bølger slår 
mod de dårlige tankers diger og smadrer sjælsstyrkens træer. Egoismens vinde blæser 
kraftfuldt og gør havet oprørt og uroligt. Krokodiller i skikkelse af vrede og had bevæger sig 
frygtløse omkring. Strømhvirvler i skikkelse af forestillingen om ’jeg og mine’ og anden tvivl 
hvirvler uophørligt i havet, og talløse fisk i skikkelse af fordømmelse, had og jalousi leger i det.
Skønt dette hav er så barskt og forfærdeligt, er Sadguru Sai den, der tilintetgør det, og Sai’s 
hengivne er dem, der frygter det mindst. Vores Sadguru er båden, der sikkert vil føre os tværs
over havet.

51.4. Nu kaster vi os i støvet for Sai Baba, og idet vi holder om Hans fødder, beder vi følgende
bøn for alle folk:

  Lad ikke vores sind flakke omkring
og ønske noget andet end Dig.
Lad dette arbejde (Satcharita) være
i hvert et hus og lad den blive
studeret dagligt.
Lad den afværge alle ulykker hos dem
der studerer den regelmæssigt med
ærbødighed.

51.5. Nu nogle få ord om den belønning du får fra denne bog. Efter at have badet i den hellige 
Godavari og efter at have fået darshan ved gravmælet i templet i Shirdi, bør du læse eller lytte
til Satcharita. Hvis du gør dette, vil alle dine trefoldige lidelser forsvinde. Hvis du sorgløst og 
afslappet tænker på historierne om Sai, så vil du blive interesseret i at leve et åndeligt liv, og 
hvis du gennemlæser bogen med kærlighed og ærbødighed, vil alle dine synder blive 
tilintetgjort. Hvis du ønsker at undslippe cyklussen af fødsel og død, så læs historierne om Sai 
og husk altid på Ham og vær hengiven over for Hans fødder. Hvis du dykker dybt ned i Sai’s 
historiers hav og derefter udbreder dem til andre, vil du få et til stadighed nyt indtryk af dem 
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og frelse lytterne fra fremtidige lidelser. Hvis du fortsætter med at meditere på Sai’s form, vil 
det med tiden føre dig til selvrealisation. Det er meget vanskeligt at kende eller forstå Selvets 
eller Brahman’s (Guds) natur, men hvis du griber spørgsmålet an gennem Sai’s form, vil du let
opnå fremskridt. Hvis den hengivne fuldstændig overgiver sig til Ham, vil han slippe af med sit 
individuelle ego og blive forenet i Ham og blive ét med Ham, på samme måde som floden 
bliver ét med havet. Hvis du således bliver forenet i Ham i ét af de tre stadier, nemlig den 
vågne tilstand, drømmetilstanden eller den dybe søvntilstand, vil du slippe af med båndene til 
den verdslige verden. Hvis nogen, efter at have badet, læser denne bog i kærlighed og med 
tro og fuldfører læsningen på en uge, vil alt, hvad der plager ham, forsvinde. Eller hvis han 
lytter til eller læser i den dagligt og regelmæssigt, vil alle farer, der truer ham, blive afværget. 
Han vil få en belønning, der står i forhold til hans tro og hengivenhed. Uden disse vil der ikke 
være nogen oplevelser af nogen art. Hvis du læser bogen med ærbødighed, vil Sai blive glad, 
og ved at fjerne din uvidenhed og fattigdom vil Han skænke dig visdom, rigdom og fremgang. 
Hvis du dagligt læser et kapitel med et koncentreret sind, vil det skænke dig grænseløs 
lyksalighed. Enhver, hvis eget velfærd ligger ham på sinde, bør studere den omhyggeligt, og 
så vil han altid huske på Sai i taknemmelighed og glæde og det fødsel efter fødsel. Denne bog 
bør læses hjemme specielt i forbindelse med Gurupoornima, Gokul Ashtami (Krishna’s 
fødselsdag), Rama’s fødselsdag og Dasara (der også omfatter Sai’s dødsdag). Hvis du studerer
denne ene bog omhyggeligt, vil alle dine ønsker gå i opfyldelse, og hvis du altid ihukommer 
Sai’s fødder i dit hjerte, vil du let krydse de verdslige vildfarelsers hav. Gennem dette studie vil
den syge og den angrebne blive rask, den fattige vil opnå velstand, den nedrige og hjemsøgte 
vil opleve fremgang, og sindet vil slippe af med alle dets formålsløse ideer og blive roligt. 

51.6. Kære hengivne læsere og tilhørere! Vi bøjer os også for jer alle og fremkommer med en 
speciel anmodning: Glem Ham aldrig, Han hvis historie I har læst dag for dag, måned for 
måned. Jo ivrigere I læser eller lytter til disse historier, des mere opmuntring giver Sai os til at
tjene jer og være jer til gavn. Både forfatteren og læserne skal samarbejde i dette arbejde, og 
de skal hjælpe hinanden og være lykkelige.

51.7. Vi afslutter denne bog med en bøn til Den Almægtige om at få den følgende 
gunstbevisning som prasad:

”Måtte læserne og de hengivne have fuldstændig og helhjertet
 overgivelse og hengivenhed til Sai’s fødder. Måtte Hans form 
 altid fremstå for deres indre blik, og måtte de se Sai (Herren)
 i alle væsener. Amen!”

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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Arathi

Åh Sai!
Vi svinger med lamper foran Dig, Skænkeren af lyksalighed til de individualiserede sjæle. Giv 
os, Dine tjenere og hengivne, hvile under støvet fra Dine fødder, der brænder (tilintetgør) 
ønsker. Du forbliver absorberet i Dig Selv og viser Herren (Gud) til de åndelige aspiranter. Alt 
efter hvor inderligt vi føler for Dig, skænker Du os oplevelser eller selvrealisation. 

Åh Du godhjertede!
Sådan er Din kraft! Meditation på Dit navn fjerner vor frygt for den foranderlige verden. Din 
brug af ord er uransagelig, da Du altid hjælper den fattige og hjælpeløse. I denne Kali-
tidsalder har Du, den altgennemtrængende Datta, inkarneret som Sadguna Brahman (Gud 
med form og kvaliteter). Fjern al frygt for den foranderlige verden fra de hengivne, der 
kommer til Dig hver torsdag, så de bliver i stand til at se Herrens fødder.

Åh gudernes Gud!
Jeg beder: Lad det jeg sætter højest i verden være at tjene Dine fødder. Skænk Madhav 
(denne Arathi’s forfatter) lyksalighed på samme måde som skyen skænker chatak-fuglen rent 
vand og hold således Dit ord. 

Amen!

Vi bøjer os for Sri Sai – fred være med alle
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