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Prevod povzetka knjige: 

Truth, Simplicity, Love 

Essential Haidakhan Babaji 
avtor Pritam 2020, prevedel MayaRam 

Resnica, Enostavnost, Ljubezen 
je slavni slogan, ki ga je razširil Haidakhan Babadži: »Vsa svetovna verstva vsebujejo 
osnovni princip - resnico, enostavnost in ljubezen… Živi po tem principu in izvajaj 
karma jogo (nesebično delo, za ljudi in naravo)!« 

Haidakhan Babadži 
Baba je v Indiji splošna oznaka za spoštovano osebo, svetnika, učitelja ali očeta, s 
končnico -ji pa beseda pridobi srčen, ljubkovalni pomen. Svetnika, o katerem je tukaj 
govora, so imenovali Babadži iz Hadakhana ali preprosto Babadži.  

Babadžija so prvič opazili junija 1970, ko je meditiral v votlini ob reki Gautama Ganga 
pri majhni vasici Haidakhan. Nihče ni poznal njegovih staršev, ni bilo evidence o 
njegovem obiskovanju šole ali o njegovi nacionalni identiteti zato so vaščani sklepali, 
da se je kar pojavil oziroma manifestiral. 
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Oktobra 1970 se Babadži iz votline ob vznožju gore Kailaš povzpne na vrh. V majhnem 
odprtem templju na vrhu gore Kailaš ostane v meditaciji 45 dni. Poročila pravijo, da ni 
vstajal iz svojega meditacijskega prostora, da ni jedel skoraj nič in da je bil večino časa 
v globoki meditaciji. Številni so bili zaradi tega prepričani, da je Babadži oseba z 
nenavadnimi močmi in nadzorom svojega telesa. Več sto ljudi se je novembra odločilo 
za zahteven 3 urni vzpon na vrh gore Kailaš, da bi zraven Babadžija praznovali 
Navaratri – tradicionalno devet dnevno praznovanje posvečeno materi Naravi. Pri tem 
je vredno omembe, da do vznožja gore, oziroma do vasice Haidakhan leta 1970 ni bilo 
ceste in ne avtomobilskega prevoza iz bližnjega mesta Haldwani. Peš pot do vznožja 
gore je trajala najmanj 4 ure. 

 

 

 

Na prvih fotografijah iz leta 1970 je Babadži zgledal kot 20 letni mladenič, izjemne moči 
in lepote. Kljub temu, da je zelo malo govoril, so se hitro razširile govorice, da lahko 
bere človeške misli in da izvaja čudeže. Veliko njegovih sledilcev je prepričanih, da je 
Babadži manifestacija Šive. Če prevedemo koncept Šive v zahodno psihologijo in 
filozofijo, bi lahko predstavljal inteligentno življenjsko voljo v nezavednem. 

 

Babadžijev dnevni urnik 
Življenje v bližini Babadžija je bilo po pričevanjih zelo zahtevno v fizičnem in duhovnem 
smislu. Babadži je vstajal ob 3h zjutraj in se obredno skopal v hladnem izviru Gautama 
Gange, ki teče skozi Haidakhan ašram. Nato je sledila meditacija ob ognju imenovana 
havan.  
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Ob 5h so ga obiskali učenci za ceremonialni čandan, oznaka na čelu za meditanta. Ob 
6h je sledil jutranji aarti, obredno petje in igranje pobožnih pesmi. Nato je vsakdo 
poprijel za fizično delo z meditativnim pristopom, imenovano karma joga. Opoldne se je 
postreglo z edinim in preprostim dnevnim obrokom, sestavljenim iz riža, zelenjave in 
leče. Popoldan ponovno karma joga in včasih individualni obisk in pogovor Babadžija 
imenovan daršan. Pred sončnim zahodom je bilo ponovno kopanje v Gangesu in večerni 
aarati. Po večernem aarati-ju je imel Babadži kratke govore, ki so dokumentirani v 
knjigi »The Teaching of Babaji«. 

 

Babadžijevo bivališče 
Babadži je prebival v majhni sobici kutir, pod starodavnim drevesom na robu vasice 
Haidakhan. V naslednjih letih je na tem mestu nastal Haidakhan ašram, ki lahko danes 
prejme več sto obiskovalcev.  
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Višje v Himalaji, v Chiliyanauli je ustanovil še en ašram ter bolnišnico, kjer številnim 
revnim vaščanom nudijo brezplačno zdravstveno pomoč ter dnevni obrok hrane. 
Njegovi ašrami so odprti za ljudi katerekoli vere, rase ali narodnosti. Po letu 80 je 
Haidakhan obiskalo ogromno zahodnjakov in se je v ašramu praznoval tudi Božič.  
Babadžija so vabili na potovanja po Indiji, kjer je izvajal obredna ognjena darovanja 
yagna, za dobrobit prisotnih in vsega sveta. Kamorkoli je šel, se je zbrala velika 
množica ljudi, da bi slišala njegovo sporočilo in občudovala njegovo privlačno in 
estetsko pojavo. Nase je prevzel veliko breme številnih projektov ter ljudi, ki so 
prihajali k njemu s prošnjami in je navkljub »neizmerni energiji«, ki jo je ves čas 
izžareval, ter zelo skromnem hranjenju, v par letih pridobil veliko težo ter se očitno in 
nenavadno hitro staral.  

Babadži je »zapustil svoje telo« 14. februarja 1984 zaradi zastoja srca. Za številne 
njegove učence, ki so verjeli, da je Babadži nesmrten, je bil to velik šok. Mnogi 
interpretirajo njegovo smrt z zastojem srca na Valentinovo kot simboličen izraz njegove 
ljubezni do vsega človeštva. Babadži je napovedal svojo smrt in jo obrazložil z 
naslednjimi besedami: »Moje telo se bo nekega dne posušilo. Obstoj tega telesa ima le 
en namen, da služi vsem ljudem in vsem živim bitjem.« 

Babadžijevo učenje 
1. Sanatana Dharma 

Sveti zakon oziroma prvotni zakon, lahko tudi razumemo kot prvotno religijo ali 
prvotno znanost, ki reflektira naravne zakone ustvarjene na začetku Stvarjenja. 
Z Babadžijevimi besedami:  
»Prišel sem, da popeljem človeštvo na višjo pot. Ne pripadam nobeni religiji 
ampak spoštujem vse religije. Moj namen je dvigniti človeštvo na višjo raven.« 
»Sanatana Dharma je univerzalni zakon ali religija, je večen, brez začetka in 
brez konca.« 

2. Resnica, Enostavnost, Ljubezen 
»Slediti in biti vzor na poti Resnice, Enostavnosti in Ljubezni je najvišja dolžnost 
vseh ljudi in najvišja joga… Hodi po tej poti hrabro in ponosno. S svojim delom 
izboljšaj človeškost ter pomagaj zgraditi Pot resnice. Želim, da ste neustrašni, 
močni in pogumni, prenesite to tudi na druge. Sem proti zlorabi ideje o nenasilju, 
ki dela ljudi strahopetce. Borite se za resnico!« 

3. Eno človeštvo 
»Vsi smo enakopravni, ne glede na nacionalnost, raso ali družbeno ekonomski 
status. Mi smo eno. Odstraniti je treba zavist, sovraštvo in ljubosumje, ker so 
škodljivi. Vsi smo povezani med seboj in z Bogom.« 

4. Človeškost 
Babadži je vzpodbujal vsakogar, da se je potrudil in pomagal komurkoli, še 
posebej ljudem v stiski. »Lahko sledite katerikoli religiji, izvajate katerokoli 
disciplino ali hodite po katerikoli poti, ampak vsi morate biti človeški, sočutni in 
tolerantni.« 

5. Karma joga 
je nesebično delo s koncentracijo na splošno dobro, za skupni projekt, za 
človeštvo, za naravo. Ob takem delu se um očisti negativnih misli in emocij. S 
karma jogo in dobro voljo lahko posameznik ali majhna skupina izvede na videz 
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nemogoče projekte. Intenzivno delo z dobrimi nameni in za splošno dobro lahko 
transformira strahove in skrbi v radost in srečo. Karma joga je ključna za 
zdravje, vodi v osvoboditev, dobra dela gredo z nami tudi preko smrti, je v tem 
času akcije najvišja joga, lenoba je smrt, akcija skozi delo je življenje, vsako 
delo je pomembno in ga je treba narediti predano in skrbno, edino s karma jogo 
lahko spremenimo svet in lastno usodo. 

6. Maha Kranti 
ali velika revolucija je fizična destrukcija našega sveta za katero pravi Babadži, 
da se hitro približuje in je neizbežna. Da jo bomo preživeli potrebujemo duhovno 
hrabrost. »Preseči moramo lagodnost in strah pred smrtjo. Karkoli se zgodi 
moramo naprej. Potrebna je budnost in hrabrost!« 

7. Om Namah Šivaja 
koncentracija in ponavljanje božjega imena. V Indiji se ta praksa imenuje japa.  
V zahodni psihologiji in filozofiji bi to lahko imenovali volja do življenja, ki je 
prisotna v vseh živih bitjih. Za razliko od Freudove psihoanalize je Jung v svojih 
študijah opisoval kolektivno nezavedno kot inteligentno voljo, ki jo religije 
enačijo z bogom. »Ta svet je minljiv in prehoden. Le božja volja (Om namah 
Šivaja) je večna… V vsakem trenutku, z vsakim dihom, med jedjo, spanjem ali 
delom, ponavljajte božje ime!«  

8. Čistoča 
telesa, bivalnega prostora in okolice je pomembna za zdravje ter kot duhovna 
praksa. Za čiščenje se uporablja vsakodnevno umivanje in meditacija pri ognju. 
»Ohranite vaše srce in um čist! Bog in ljubezen lahko bivata le čistih srcih… » 

9. Phuro! 
ali inspiracija. Ves svet je prehoden, v ozadju pa je večna inspiracija. »Bodite 
polni življenja in navdušenja, ki ga delite z drugimi… Vir navdušenja naj ne bo 
materialni cilj… Prava resničnost je hoja po poti resnice, da se učite od modrecev 
in svetnikov, ter da služite ljudem.« »Zbudi se! Vstani! Pojdi k modrecem in 
pridobi znanje! Uresniči svoje globoke želje in uresniči se v razsvetljenju! Bodi 
stabilen v svojih odločitvah, zbran in koncentriran na svoj cilj!« 

10.Pozornost 
»Le tisti, ki so zelo pozorni in skrbni so lahko uspešni v življenju. Vsak, ki pride 
sem, se mora postaviti v vlogo jogi-ja, praktikanta joge. Jogi mora biti stalno 
pozoren in buden.« 

11.Obveznost in odločnost 
Vsakdo mora resno vzeti svoje obveznosti. »Svoje delovne obveznosti izvajaj 
zaradi obveznosti samih. Bodi pripravljen na požrtvovalno delo. Ne ustraši se 
poplav in ognjenih plamenov. Bodi pozoren in pripravljen, da se soočiš s 
spremembami.« 

12.Jai Višva! Na živi Mati Zemlja. 
»Razmišljaj o Zemlji kot o materi. Imamo skupen in le en planet. Glej v 
prihodnost z vizijo o dobrih delih za naš skupen planet Zemlja.« 

13.Združenost brez razdvajanj 
Vsi ljudje smo le del ene Duše. »Sem povsod, v tvojem vsakem dihu. Prišel sem, 
da ustvarim združenost ljudi nad delitvijo. Pokazal vam bom svobodo, ki si je 
niste predstavljali. Iščite to združenost iz zavedanja, da smo vsi del enega 
človeštva… Išči harmonijo v vsem kar počneš. Jaz sem harmonija. … Če si 
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pomirjen, sem tudi jaz miren, če si v skrbeh, sem tudi jaz v skrbeh. Če si srečen, 
sem tudi jaz srečen. Bodi srečen!« 

 

 

 

Za več informacij o učenju Babadžija v Sloveniji pišite na mayaram.ziva@gmail.com 

Video Have Guru Darshan, David Berry (1986)  
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Babadži ašrami: 
Indija: www.haidakhandisamaj.in 
Italija, Cisternino: www.csph.net 
Nizozemska: www.babaji.nl 
Nemčija: www.babajiashram.de 

Glasba: 
Motima: http://www.motima108.net/ 
Goma bajans: https://www.youtube.com/watch?v=pblkZplOpQM 
Vishwa gifts: https://vishwagifts.com/ 


