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Sai Ram lieve lezers, 
 
De novemberuitgave van onze nieuwsbrief is helemaal gewijd aan de 85e 
verjaardag van Sathya Sai Baba, de incarnatie van Liefde en Waarheid. 
Bovendien wordt ook deze maand Swami Gopala Krishna 60 jaar. 
Om die reden hebben wij deze nieuwsbrief gevuld met wijze woorden van 
deze Meesters. Woorden waarin zij verklaren wie zij zijn, wie wij zijn en 
hoe zij van ons verwachten dat wij hun voorbeeld in praktijk brengen. 
 
Als iemand zijn verjaardag viert is het de gewoonte dat we een cadeautje 
geven. Uiteraard zouden wij allemaal iets prachtigs aan Baba en Swami wil-
len geven, iets wat hen laat glimlachen… 
 
Nadat wij deze nieuwsbrief hadden samengesteld realiseerden wij ons ech-
ter meer dan ooit dat het enige cadeau dat zij echt van ons zouden willen is 
dat wij hun voorbeeld volgen. Dat wij van onze levens een doorlopend 
voorbeeld maken; laten zien hoe zij ons beïnvloed hebben. Dat zal een 
glimlach op hun gezicht toveren, zonder twijfel… 
 
Dus… 

Lieve Swami, moge wij U vaak doen glimlachen en hen doen glimla-
chen die U, in al Uw vormen, het meest nodig hebben. 
Dat is de bede vanuit ons hart. 

 
De redactie  
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Er zijn vele religies, maar met één doel 
Er zijn vele kostuums, maar garen is garen 
Er zijn vele sieraden, maar goud is goud 
Er zijn vele koeien, maar melk is melk 
Er zijn vele wezens, maar één levensadem 
Er zijn vele klassen, maar de mensheid is één 

 
(Telugu gedicht) 

 

 Sri Sai Mandiram nieuwsbrief - 8 -                 november 2010  

Sathya Sai Baba’s over wie Hij werkelijk is 

Swami is een belichaming van liefde 
iefde is Zijn belangrijkste eigenschap. Het is Zijn taak om die liefde 
met ons te delen. Als je Swami’s liefde begrijpt en er op de juiste 
manier gebruik van maakt, zal het je goed gaan. Buiten Swami’s 

liefde is er niets wat jou kan beschermen.  
 
Deze bron van liefde (prema tatwa) dien je goed te begrijpen. Wij zijn allen 
broers en zusters! Maar zelfs onder broers en zusters ontstaan er geschil-
len. Voel dus liefde voor elkaar. Wees altijd opgewekt en loop rond met 
een glimlach, niet met een lang gezicht. Alleen dan zal je leven waardevol 
zijn. Wees altijd gelukkig en vrolijk. Waar ontbreekt het je aan? Je hebt al-
les en... Swami’s liefde en genade. 
Sommige mensen weten niet hoe ze met moeilijkheden moeten omgaan. 
Echter, met slechts een beetje geduld zul je ondanks dat verdriet en die 
pijn genoeg dingen zien om blij mee te zijn. 'Plezier is een moment tussen 
twee moeilijkheden.’ 
 
Soms keert je eigen gedachtewereld zich tegen je. Dat komt door wat je 
denkt. Alles is reactie, reflectie en weerklank. Zowel goed als kwaad bevin-
den zich slechts in jou, niet in de buitenwereld. Als je kijkt vanuit een 
verkeerd perspectief kun je slechts de verkeerde dingen zien. Maar als je 
blik helder is kun je God overal zien. Als je aan liefde en waarheid voorbij-
gaat en de wereld vanuit dat standpunt beziet, vind je overal 
geschilpunten. 
 
Mensen mogen dan verschillend zijn, maar de gelukzaligheid die zij in hun 
hart ervaren is een en dezelfde. Naar die gelukzaligheid moeten wij stre-
ven, ongeacht de individuele verschillen die er bestaan. Die verschillen zijn 
slechts tijdelijk. 
 

L 
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Heb iedereen lief!  
ouden van is gemakkelijker dan haten. Als je van 
anderen houdt zal er eenheid onder jullie zijn; al-
len zullen één worden.  

Waar eenheid is, zal zuiverheid zijn.  
Waar zuiverheid is, zal God zijn.  
Dus als je God wilt bereiken, moet je die eenheid nastre-
ven. Om dat te bereiken zullen mensen kleingeestigheid van zich moeten 
afschudden.  
Er kan geen mensheid zijn zonder mensen. Deze mensheid moet geleidelijk 
tot God worden getransformeerd. Een goddelijk mens bezit goddelijke 
kracht. Die bezitten jullie allemaal. Er is in feite geen mens zonder goddelij-
ke kracht. Maar men is zich van die aangeboren goddelijke kracht 
doorgaans niet bewust. 
 
Denk er altijd aan dat jij en die an-
deren één zijn. Als jullie allemaal 
in eenheid leven en voortdurend 
God in gedachten houden, zul je 
zuiverheid bereiken. Dan zal Swa-
mi je zeker darshan geven, op de 
plaats waar je bent.  
Ik behoor jullie allemaal toe.  
Jullie horen allemaal bij Mij.  
Ik maak geen onderscheid tussen 
mensen.  
 
Allen zijn van Mij  
 

en 
 

Ik behoor allen toe 
 

H
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Ik heb goedbeschouwd maar één eigenschap: Liefde 
k hou zelfs van hen die Mij haten. Ik hou zelfs van 
hen die slechte propaganda over Mij maken. Ik 
beschouw niemand als vijand. Allen zijn van Mij. Ik 

zorg voor jullie allemaal als een moeder. Mijn liefde is 
niet als de liefde van één moeder, het is de liefde van 
duizend moeders. Sai’s liefde is gelijk aan de liefde van 
duizend moeders. Die liefde maakt dat ik al jullie fouten 
negeer en doorga. Wanneer iemand iets verkeerd doet, 
roep Ik hem bij me en corrigeer hem met stemverheffing maar toon geen 
boosheid. Er is geen mens waar Ik boos op ben. 
 
In wezen heb Ik helemaal geen boosheid. 
Mensen die Mijn ware natuur niet kennen denken hier wellicht anders 
over. Wat mensen ook mogen denken of zeggen, Ik heb slechts één eigen-
schap… dat is Liefde. Mijn liefde is één rechte, brede weg, geen sluiproute. 
Mensen begrijpen Mij eigenlijk niet. Wanneer ze uiteindelijk Mijn ware 
aard begrijpen, zijn zij degenen die spijt hebben. Dat berouw is de boete-
doening voor hun onbegrip. Maar er is geen verandering in Mijn houding 
ten opzichte van hen. Wat Ik wens is Samastalokah Sukhino Bhavantu (dat 
alle wezens van alle werelden gelukkig mogen zijn). Iedereen zou fris en 
gezond moeten zijn, gelukkig en in voorspoed moeten leven met weder-
zijds liefde en begrip. Vergaar rijkdom maar misbruik het niet. Alleen dan 
zul je gelukkig zijn. Aan zulke mensen zal Ik alle hulp verlenen. Ik heb nog 
nooit Mijn hand bij iemand opgehouden voor welke hulp dan ook. Als er in 
deze grote groep toegewijden hier in de zaal iemand is die Ik ooit om geld 
heb gevraagd, mag hij opstaan en Mij daarop wijzen. Er is niemand, dat is 
zeker. Alles wat Ik in Mijn missie als Avatar nodig heb, komt van binnenuit. 
 
‘Geld komt en gaat, moraal komt en groeit.’  
Het is Mijn streven dat moraliteit wordt ontwikkeld. Elke leefgemeenschap 
moet worden ontwikkeld. Door verkeerde denkbeelden verliezen mensen 
zich in kletspraat, maar Ik heb geen illusies. Wat mensen ook zeggen, Ik 
praat met ze en begroet ze met liefde. Ik straf ze niet voor hun indiscrete 
uitlatingen of gedrag. Zij zelf moeten hun fouten inzien en berouw hebben. 
Als ze Mij nu zwart maken, zullen ze daar later zelf last van hebben. Daar-
om moeten mensen nadenken voordat ze aan kletspraat meedoen. Helaas 

I
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is het niemand gelukt Mijn ware aard te zien. Men pretendeert Mijn be-
doelingen te begrijpen, maar niemand kan die zelfs maar bij benadering 
bevatten. Men kijkt slechts naar de uiterlijkheden. Men spreekt slechts 
over Mijn programma’s en activiteiten in de buitenwereld. Ze zijn niet in 
staat Mijn goddelijke liefde, die uit het diepst van Mijn hart stroomt, te 
herkennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toch weet Ik zeker dat de mensheid het zich op een dag zal realiseren. Ik 
verlang altijd naar het welzijn van de hele wereld en werk daar ook voor. 
Iedereen zou in vrede moeten leven. Zelfs als we niets anders hebben, 
kunnen we een gelukkig leven leiden wanneer we liefde bezitten. En die 
liefde zou moeten worden ondersteund door zelfvertrouwen. 
 
God is de enige bron van levensonderhoud voor het gehele universum. Al 
het andere is illusie. Verdriet en moeilijkheden, verlies en winst, malaise en 
ziekte – beschouw ze allemaal als de wil van God. Dan zal alles jou ten goe-
de komen. Deel de vreugde die ik geef met iedereen! 

 
Wees gelukkig! 
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Gopal Baba over de Avatar Sathya Sai Baba 

Het is een zegen om in deze tijd te leven  
ij mogen ons gelukkig prijzen dat we leven in dezelfde tijd als de-
ze Avatar, Heer Sai Krishna. Beste mensen, mis deze grote kans 
niet want je zult nooit meer tegelijk met zo’n Avatar leven. Be-

zing Zijn glorie, smacht naar Hem en volg Zijn principes. Ieder van jullie zou 
Zijn afspiegeling moeten zijn.  
Hoe je dat doet? Houd je hart zuiver met goddelijke Liefde, met Zijn 
Sankalpa zal Hij zich spiegelen in jou. De wereld verbinden met Universele 
Liefde zal dan eenvoudig zijn. 
 

W 
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Sai Baba is almachtig 
k ben van niemand van jullie afhankelijk. Ik kan 
alles materialiseren wat ik nodig heb om het 
doel te bereiken waarvoor ik hier ben.  
Ik wil dat jullie dit begrijpen. Als jullie denken 

volgelingen, discipelen en aanhangers van Sai Baba te 
zijn, maar vergeten om de waarden en principes die ons 
door Hem zijn gegeven in praktijk te brengen, dan slaan jullie de plank mis.  
 
Baba is almachtig, net als Sri Ramachandra. Rama werd bijgestaan door 
een leger van apen. Bij niet één aap kwam de gedachte op dat hij Rama 
hielp. De apen vonden het een groot voorrecht om in Zijn gezelschap te zijn 
en Hem te mogen helpen bij Zijn werk. Ik wil jullie hierop wijzen. God heeft 
ons bevoorrecht. Hij heeft ons de kans gegeven om met Hem samen te 
werken. 
Ik moet mijn werk doen en ik vind de voortzetting en de verspreiding van 
het werk dat ik op mij heb genomen belangrijk. 
 
Niemand kan het werk tegenhouden dat Sathya Sai Baba zich tot taak heeft 
gesteld. Wie zijn wij uiteindelijk om daar tegenin te gaan of de voortgang 
daarvan tegen te werken? Niemand kan de voortgang van het werk van 
Sathya Sai Baba belemmeren. 
Als wij iets doen in de naam van God dan is dat voor onze eigen persoonlij-
ke groei, niet voor een ander. Wat wil God? Hij is Alles, het Grote Geheel. 
Hij wil niets. Wij richten ons op God voor onze groei. Voor dit doel werken 
wij mee aan de taak die Hij ons heeft toevertrouwd. Als wij God voedsel 
aanbieden, moeten wij bedenken dat het God is die de hele wereld van 
voedsel voorziet. Als wij een kaars branden voor Hem, moeten wij beden-
ken dat het God is die de hele wereld verlicht.  
Wat kunnen wij Hem geven? Hij heeft geen vorm. Hij is energie, aanwezig 
in ieder wezen op deze aarde. Hij belichaamt hen die hongerig zijn, ziek of 
getroffen door ellende en armoede. God laat zich zien in zulke vormen.  
 

I 
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Daarom dringt Swami erop aan om seva te doen – de mensheid en de 
maatschappij te dienen. Daarom heeft Sathya Sai Baba gezegd, ‘als je een 
goede devotee wilt zijn in deze Kali Yuga, dan moet je hulp bieden aan de 
mensen en de maatschappij waartoe je behoort’. 

Wanneer je mensen helpt kan het zijn dat je moe wordt en je gedachten 
afgeleid worden. Dan kun je dingen zeggen die jouw fysieke en geestelijke 
gezondheid kunnen schaden. Om die effecten uit te schakelen kun je Gods 
naam herhalen als er iets negatiefs gebeurt. De naam van God zal direct 
een genezend effect hebben op je werk.  
 
Je moet altijd de naam van God op je lippen dragen en beide handen inzet-
ten in dienst van de mensheid. De woorden die uit je mond komen moeten 
prettig en liefdevol zijn voor degenen tot wie zij worden gericht. Je woor-
den moeten als kostbare robijnen, diamanten of parels zijn. Met zulke 
woorden moet je de hongerigen voeden. Je moet de tranen drogen van wie 
verdriet heeft. Diegenen helpen die dat zelf niet kunnen. 
Als je je niet bezighoudt met dienstbaarheid aan je omgeving kun je geluk 
en vrede wel vergeten.  
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Ik heb geen rijkdom. Ik heb geen speciale vaardigheden. Hoe kan een een-
voudig mens als ik alle dingen doen die ik doe? Dat komt door Sathya Sai 
Baba. Die is in mij en Hij nodigt jullie uit om deel te nemen aan de activitei-
ten hier. 
 
Verspil geen tijd. Verspil geen geld en andere middelen. Verspil geen voed-

sel. Als je deze drie prin-
cipes negeert zal je 
leven vruchteloos zijn. 
Dit is een advies van on-
schatbare waarde. 
Onthoud dit en breng 
het in praktijk. Ik gooi 
nooit eten weg dat over 
is. Ik doe een restje in 
een schaaltje en ver-
werk het de volgende 
dag in een ander ge-
recht. 
 
Egoïsme en bedrog ma-
ken een mens kapot. Wij 
moeten zorgvuldig zijn 
in alles wat wij doen. Zij 

die voor God werken moeten geen geld verspillen of onbezonnen uitgaven 
doen. Alles wat je hier ziet is van Sathya Sai. Alle rijkdom behoort aan God. 
God is almachtig. Ik ben een dienaar aan de voeten van Baba. 
Wat er ook is gebeurd en in de toekomst gaat gebeuren, het is allemaal toe 
te schrijven aan Zijn inspiratie. 
Ik ben als een heldere spiegel. Jij ziet wie je bent in de weerspiegeling. 
 
Swami spreekt van ‘reactie, reflectie, weerklank’.  
 

Je krijgt wat je verdient 
Je ziet wat je bent 

Je hoort wat je zelf mompelt 
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Word onsterfelijk 
ai Baba is naar deze wereld gekomen om jullie 
allemaal onsterfelijk te maken, om niet gebon-
den te blijven aan de dood. Van Sai Baba vieren 
we Zijn 85e verjaardag. Vandaag is het twintig 

jaar geleden dat Baba deze plek bezocht en mij de 
Chandramouleshwara (immer toenemende manifesta-
tie van God) lingam overhandigde. Swami heeft die lingam niet voor mij 
gegeven; deze Chandramouleshwara is God Zelf. Hij heeft Zijn Atmalingam 
gegeven voor het welzijn van de mensheid. De reden waarom deze Atma-
lingam hier is, is om ieder van jullie je Ware Zelf te laten beseffen. 
 
Datgene wat alom Ananda (gelukzaligheid) geeft, is schoonheid. Dat is Sa-
thya Shiva Sundara. Dat is God zelf... Sathya Sai Baba. Deze Sathya Shiva 
Sundara Rupa, ofwel de belichaming van Waarheid, Goedheid, Schoonheid, 
Chandra Mouleshwara, hoort hier.  

 
Alles hier, zelfs het kleinste molecuul, is Baba  

S 
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Als je hier wilt komen, laat je ego dan alsjeblieft bij de drempel achter en 
kom vervolgens binnen. Wie zijn wij om voor de almachtige God ons ego te 
demonstreren? 
 
Toen het met de Sanathana Dharma bergafwaarts ging, incarneerde Baba. 
Hij heeft laten zien dat we allemaal één zijn. Geen kaste, geen religie… 
slechts één God. We hebben teveel stromingen en godsdiensten, we heb-
ben veel te veel goden. We haten en zijn jaloers op elkaar.  
Bhagawan is geïncarneerd om ons te laten zien dat we allemaal één zijn, 
om Zijn boodschap over de wereld te verspreiden en de hele wereld in 
vrede te laten leven. Om voorspoedbrengende zaken over de hele wereld 
te laten overheersen, is Bhagawan geïncarneerd en neergedaald.  
Daarin hebben jullie allemaal een rol te spelen. Ieder van jullie moet liefde 
in je hart toelaten; doe het werk van Sathya Sai op die manier. 

 
Niets kan hier gedaan worden zonder Baba's goddelijke Wil. 
Kom met een hart dat zuiver en vrij is. Dit is de kans die aan ieder van jullie 
gegeven is door God.  
Richt je gedachten op God. Wat je aan God moet geven is niet de bloem 
die verwelkt of het fruit dat morgen bedorven is. Schenk Hem je eigen lief-
de.  
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Ieders hart zou vol moeten zijn van goedheid en goede intenties 
Laten we samenleven en samenwerken 

Laten we werken aan de voorspoed van de wereld 
Laat er vrede en rijkdom zijn in elk deel van de wereld 
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De weg naar samensmelting met God 
In deze met onwetendheid beladen wereld houdt Sai 
Baba ieder individu in Zijn greep om hem te leiden naar 
het doel; verlossing. Maar wij zijn zelfs niet bereid om 
een hand uit te steken als reactie op Zijn gebaar naar 
ons.  
 
Hij is in ieder van ons. Hij woont in ieders hart. Degene die hunkert, degene 
die leiding wil van een guru... in de harten van hen wordt de Sathguru’s 
aanwezigheid gewekt. Hij geeft ons aanwijzingen.  
 

 
Dat wij tijdgenoten van Sathya Sai Baba zijn hebben wij bereikt door opge-
bouwde verdiensten. En Sai Baba – zoals een ware Guru betaamd – neemt 
ons bij de hand en leidt ons stap voor stap naar het doel. Gebruik je be-
voorrechte leven op de manier zoals Baba ons voorhoudt, om het goddelijk 
Licht te bereiken en één te worden met Hem. Jullie zijn als mens geboren, 
dus leef als mens en ga vervolgens op in God. 
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Gopal Baba over de levens van Grote Zielen 
In het leven van Jezus zien wij zelfopoffering, Hij laat ons 
dat van kinds af aan zien. Mahatma’s, de heiligen en alle 
grote zielen leren het ons door hun voorbeeld. Zij spreken 
zelden, maar verkiezen hun boodschap in praktische vorm 
te uiten en hun eigen leven een voorbeeld te laten zijn. 
 
 

 
In het leven van Jezus 
kunnen wij geen spoor 
van egoïsme ontdek-
ken. Hij zei: ‘Ik ben 
slechts een zoon van 
God. Ik ben niet God. 
Alles is het spel van 
God.’  
Natuurlijk aanbidden 
wij Hem als feitelijke 
belichaming van God. 
Zeggen de zoon van 
God te zijn is een uit-
drukking van goddelijk-
heid. Wanneer de vader 
en de zoon één worden, 
is het stadium van Ad-
vaita (non-dualisme) 
bereikt. 
 
 

 
Mahatma’s leiden een voorbeeldig leven om voor ons het voorbeeld te zijn 
dat wij kunnen volgen door deze idealen in onze dagelijkse activiteiten te 
integreren.  
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Swami onthult iets van zijn taak in Baba’s missie 

Volledig toegewijd aan Sathya Sai Baba 
aba zei: ‘Ga hier in Girinagar wonen.’ In die tijd was Girinagar erg 
afgelegen. Er waren geen bussen of winkels en zo. Er waren 
slechts enkele verspreid liggende huizen. Maar het was Baba’s 
goddelijke wil (Sankalpa). Baba banadrukte met klem dat ik ner-

gens anders heen moest gaan. In Chikkaballapur, waar ik aanvankelijk een 
ashram wilde opzetten, waren veel toegewijden die me vroegen wanneer 
ik met de ashram zou beginnen. Maar mijn Swami had me bevolen om me 
hier te vestigen. Als ik deze plek nu zie ben ik echt verbaasd over de ont-
wikkelingen die door Zijn wil hier hebben plaatsgevonden. 
 

 
Ik zal nooit tegen de goddelijke wens van mijn Swami in-
gaan. Ik zal zelfs in een rivier of een afgrond springen 
als mijn Swami mij dat opdraagt. Zijn wens is mijn wens.  
 

B
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Ik begon een kleine tempel en woonde daar met mijn bejaarde ouders. Ba-
ba is hier altijd aanwezig. Het is Baba’s aanwezigheid die deze plaats 
goddelijk heeft gemaakt. Tienduizenden mensen hebben hier troost en 
vrede gevonden. Deze plek dient als voorbeeld. Dat maakt mij erg gelukkig. 
Als Baba me zou vragen welk werk van Hem ik heb gedaan, dan zou ik Hem 
zeggen, ‘Swami, ik heb Uw werk gedaan. U heeft me om 100% gevraagd, 
maar ik heb me voor 150% ingezet’. Dat kan ik in vol vertrouwen zeggen. Ik 
zie Baba’s zegen in al het werk. 
Waaruit bestaat Zijn zegen? Het is onthechting van alle materiële zaken. 
Baba’s echte zegen bestaat niet uit het geven van een huis of een auto, ook 
niet een gezin of kinderen en ga zo maar door. Baba zegent iemand door 
hem een gevoel van onthechting te geven ten opzichte van al deze wereld-
se dingen. Hij zegent ons door te laten zien dat alleen Brahma de waarheid 
is en dat al die wereldse dingen slechts een illusie zijn.  
 
Hoewel ik omringd word door al deze zaken, blijf ik ervan onthecht. Het 
voelt alsof ik in het huis van iemand anders woon, al die dingen zijn niet 
van mij. Alles is van Baba. Ik heb geen betaalde baan en ook heb ik nie-
mand gevraagd om deze dingen te cadeau te doen. Hoe is het dan allemaal 
ontstaan? Baba zelf, door zijn goddelijke Wil, heeft deze polikliniek en al 
het andere hier verwezenlijkt voor het welzijn van de gemeenschap. Baba 
heeft dit gedaan en ik ben slechts een instrument. 
 
Je zou ook tot God moeten bidden: 
O Heer, geef me een gevoel van onthechting.  
Geef mijn gedachten de kracht om altijd aan Uw Lotusvoeten te zijn. 
 
Je kunt om alle wereldse zaken vragen, maar op een dag zul je alles moe-
ten achterlaten. Die dingen zullen je nooit innerlijke vrede en werkelijk 
geluk geven. Je kunt dan wel denken dat je gelukkig wordt als je dat alle-
maal hebt, maar je kunt er nooit innerlijke vrede door krijgen. 
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Mijn werk is mijn boodschap 
k volg Bhagawan Baba’s leringen voor de volle 
100%. Ik voer geen show op, ik werk hard en 
beoefen karma yoga.  
 

Maak je niet schuldig aan bekritiseren, beschuldigen en 
vernederen van anderen. Slecht spreken over anderen 
is verkeerd en zondig. We zeggen dat we vrede willen en blijven dat buiten 
onszelf zoeken. Vrede is hier, in onszelf. Deze vrede is verdwenen als je 
fouten in anderen zoekt. Stop met slecht spreken over anderen, dan zul je 
zeker vrede ervaren. Baba vertelt ons dat gedachten de oorzaak zijn van 
alles wat ons overkomt. Houd je gedachten zuiver en schoon. Maak er geen 
vuilnisbak van, maar vul de gedachten met de juwelen die Baba in Zijn 
boodschappen geeft; volg Zijn lessen en breng ze in praktijk. 
De GKS is opgestart door Pankaj Fozdar als ‘Gopala Krishna Swami Sa-

thsang’. Ik zei Pankaj 
mijn naam niet te ge-
bruiken want ik wilde 
alleen op de achter-
grond werken. Ik zal 
uitleggen wat de letters 
GKS betekenen; de G is 
van Ganges en staat 
voor Jnana of kennis en 
de K staat voor Kaveri of 
karma.  
Als Jnana en Karma sa-
menkomen, wordt het 
een Sangam (samen-
vloeiing). Het is dit GKS 
principe dat we in ons 
moeten opnemen en in 
ons dagelijks leven han-
teren. 
 
 
 

I 
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Deze Swami (hij wijst 
naar zichzelf) houdt er 
niet van om zijn tijd te 
zitten verdoen. Ik hou 
niet van meditatie en 
tapas (verwijzing naar 
spiritueel lijden). Ik 
geloof in karma en 
daarom beoefen ik 
karma yoga – dat is 
karma gecombineerd 
met jnana. Wat is het 
nut van je ogen sluiten 
en stil zitten? Na twee 
minuten mediteren 
gaat je aandacht al 
aan de haal, dus wat 
heeft het voor zin? 
Wees niet lui en ga 
werken.  
 
 
 
 
 
 

India zal ontwikkelen en gedijen als wij karmayoga beoefenen. Lakshmi 
verschijnt als je de intentie hebt om te werken en je plicht te doen. Zij die 
dapper en moedig zijn zal geluk ten deel vallen. Lakshmi houdt niet van lui-
heid. Lakshmi betekent niet alleen weelde. Kennis, opleiding, gezondheid, 
nageslacht, dit alles betekent Lakshmi. In onze geschriften wordt Lakshmi 
‘Astalakshmi’ genoemd. Astalakshmi staat voor werklust, moed, actie en 
levenslust. 
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Alles wat in mij is, is ook in jou 
k heb alles in mij. Ik ben geboren om aan de 
maatschappij te geven, niet om te nemen.  
 

Een echte godsdienstoefening bestaat niet uit het her-
halen van mantra’s, het zingen van bhajans of 
mediteren. De enig echte godsdienstoefening is de 
maatschappij dienen, seva doen (onbaatzuchtige dienstverlening). 
 
Als je niet een eenvoudig leven kunt leiden, als je geen offers kunt bren-
gen, als je ogen zich niet met tranen vullen als je andere schepsel ziet 
lijden... dan vraag ik je, wat heeft je leven voor zin? Ik zeg je, je zult geen 
grotere kans krijgen dan deze. Maak er goed gebruik van! Zie God in ieder 
schepsel en dien Hem op die manier, dat is de mooiste godsdienstoefening. 
Dan zal er meer zijn dan alleen maar het aanhoren van mijn woorden. 

I 
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Devotie doet wonderen  
et is intens geloof en onwrikbaar vertrouwen 
dat wonderen laat plaatsvinden. Wie ben ik 
om ook maar iets te doen? Wie ben ik dat ik 

ook maar iets kan claimen? Ik ben een gewoon mens 
net als ieder van jullie. Ik zou echter één ding willen 
claimen en dat is dat ik het werk doe dat Baba voor ons 
heeft uitgestippeld. Ik zie Baba in iedereen. Ik ontdek Baba in al het werk 
waarmee ik me bezighoud. 
 
Wanneer je verder komt op het pad van devotie zul je je al snel realiseren 
dat het doen van goed werk veel belangrijker is dan bhajans zingen of 
bloemen schikken voor de dienst. Neem de ware boodschap van Baba’s 
leven in je op en integreer deze in je eigen leven. Maak het een deel van 
jouw dagelijkse leven. Als je één stap naar voren zet komt Baba jou met 
tien stappen tegemoet. 

H 
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De boodschap van Shirdi Sai Baba 

Koken voor de armen 
ai Baba van Shirdi, die niemand 
anders is dan Bhagawan Sri Sathya 
Sai Baba in een vorige incarnatie, 

besteedde al zijn tijd en energie aan het 
welzijn van alle schepselen. Hij gaf in zijn 
dagelijks leven het voorbeeld door zijn 
toegewijden te tonen hoe zij anderen 
moesten behandelen. In het volgende 
verhaal uit de Sri Sai Satcharita, het belangrijkste boek over zijn leven, kun-
nen we zien hoe hij voedsel bereidde voor een groot aantal mensen en 
daarvoor alles zelf deed. Op die manier toonde hij, zonder te oordelen, het 
belang van dienstbaarheid en het belang van respect voor ieders waarden 
en gewoonten. Ook kunnen we een glimp opvangen van de onbegrijpelijke 
kanten van Shirdi Sai, die boven alle dualiteiten van pijn en plezier stond. 
 

Shirdi Sai Baba had wei-
nig voedsel voor zichzelf 
nodig, het beetje dat hij 
nodig had verkreeg hij 
door bij een paar huizen 
te bedelen. Maar wan-
neer hij zich had 
voorgenomen om aan 
de dorpelingen voedsel 
uit te delen, trof hij alle 
voorbereidingen van be-

gin tot eind helemaal zelf. Hierbij was hij van niemand afhankelijk en hij 
viel er ook niemand mee lastig. Eerst ging hij naar de bazaar en kocht daar 
alle benodigdheden zoals graan, bloem, specerijen en dergelijke. Hij maal-
de het graan ook zelf. Op de open binnenplaats van de moskee stookte hij 
dan een groot vuur waarop hij een grote pot met water zette. Hij had twee 
kookpotten, een kleine en een grote. In de eerste kon eten voor vijftig en in 
de tweede voor honderd man. Soms kookte hij zoete rijst, andere keren 
een gerecht met schapenvlees. Soms deed hij in de kokende soep kleine 
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balletjes brood of tarwebloem. Hij stampte de specerijen fijn op een steen 
en deed de kruiden in de kookpot. Hij besteedde veel aandacht aan het 
eten zodat het echt lekker werd. 
Hij maakte 'ambil' door bloem van sorghum in water te koken en het met 
karnemelk te mengen. Deze ambil gaf hij iedereen bij het eten. Om te zien 
of het eten goed gaar was, rolde Baba de mouw van zijn mantel op, stopte 
zonder enige angst zijn blote arm in de kokende pot en roerde de hele 
massa van de ene kant naar de andere. Er was geen brandplek op zijn arm 

en geen angst op zijn gezicht. Wanneer het eten klaar was, liet Baba de 
potten naar de moskee dragen en daar door de mullah (Islamitische 
Schriftgeleerde) zegenen. Eerst stuurde hij een deel van het voedsel als 
prasad naar enkele geliefde volgelingen en daarna serveerde hij persoonlijk 
alle arme en hulpbehoevende mensen tot ieder ruim voldoende had. De 
mensen die zo het voedsel door hem opgediend kregen, waren werkelijk 
gezegend en bevoorrecht. 
 
Je zou je hier kunnen afvragen of Baba plantaardig en dierlijk voedsel als 
prasad gaf aan al zijn toegewijden, ongeacht wie. Het antwoord is eenvou-
dig. Degenen die altijd al vlees aten kregen de vleesgerechten uit de 
kookpot als prasad, maar degenen die geen vlees aten mochten het dan 
niet aanraken. Hij creëerde nooit het verlangen in hen om dit voedsel ook 
te eten. 

 Sri Sai Mandiram nieuwsbrief - 30 -                 november 2010  

Shirdi Sai Baba over zichzelf  
hirdi Sai Baba praatte zelden lang, maar bij sommige gelegenheden 
legde hij belangrijke zaken uit. Soms zette hij een bepaald voorval in 
scène waardoor de lessen werden overgebracht en op andere momen-

ten bracht hij de lessen verbaal over aan zijn toegewijden. Op een dag sprak 
hij met hen over zichzelf. 
 
'De mens die mij het meest liefheeft ziet mij altijd. De hele wereld is voor hem 
troosteloos en verlaten zonder mij. Hij vertelt niet anders dan verhalen over 
mij, hij mediteert onophoudelijk op mij en herhaalt altijd mijn naam. Ik sta in 
het krijt bij hem die zich volledig aan mij overgeeft en altijd aan mij denkt. Ik 
zal mijn schuld terugbetalen door hem bevrijding te schenken. Ik ben afhanke-
lijk van degene die altijd aan mij denkt, die naar mij hongert en niets eet 
zonder het eerst aan mij te offeren. Iemand die op deze manier tot mij komt 
wordt één met mij, net als de rivier die bij de zee komt en erin opgaat. Daarom 
zou je alles moeten opgeven en jezelf zonder een spoor van trots of zelfzucht 
moeten overgeven aan mij.' 
 
'Je hoeft niet ver te gaan om mij te zoeken. Los van je naam en vorm bestaat 
er in jou, net als in alle andere schepselen, een gevoel van Zijn, of het bewust-
zijn van Zijn. Dat ben ik. Besef dit en zie mij in jezelf en ook in alle levende 
wezens. Als je dit doet, zul je beseffen dat ik overal ben en zo zul je eenheid 
met mij bereiken.' 
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Gopal Baba 
 
Bhagawan Baba zegt: ‘Mijn Leven is Mijn boodschap’. Hij heeft ook altijd 
gedaan wat Hij zegt. Zijn woord is Waarheid. Hij volgt het pad van 
Dharma. Als wij Hem een plezier willen doen moeten we het pad van 
Waarheid en Dharma volgen. Alleen dan zullen onze levens zinvol zijn.  
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Dit lichaam is sinds de geboorte gericht op dienstverlening. 
Jullie zouden ook je leven ten dienste van anderen moeten inzetten. 

Dit is Mijn boodschap. 
Ik doe wat Ik zeg. 

Ik heb allen lief en dien allen en Ik spoor jullie aan om hetzelfde te doen. 
 

Sathya Sai Baba 
 


