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Sai Ram lieve lezers, 
 
Wij weten allemaal dat geloof een belangrijke rol speelt in onze spirituele groei. 
Alle religies benadrukken dat een krachtig geloof de snelweg is naar God. 
Maar hoe ontwikkelen wij zo’n krachtig geloof? Wat maakt ons geloof zo  
sterk en stabiel dat het ons altijd op de juiste weg houdt? 
Dit is het thema van deze nieuwsbrief. 
Het is onze wens dat de aanmoedigende woorden van onze  
Meesters ons zullen helpen in de ontwikkeling van ons geloof. 
 
In liefde en verbondenheid, 
De redactie 
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PREMASWARUPA VAHINI 
Sri Sathya Sai Baba 

 

Ontwikkel je geloof met liefde voor God 
Uit een toespraak van Sathya Sai Baba op 19 juli 1996 
 
Iemand kan zeer begaafd zijn 
een geleerde in de Veda’s,  
de Shastra’s en de Purana’s, 
hij kan een groot heerser zijn, 
een keizer van een enorm rijk, 
maar niemand kan een toegewijde evenaren 
die alles heeft opgegeven voor de Heer. 
Wat kan ik verder nog zeggen  
tegen deze nobele mensen? 
-een gedicht in het Telugu- 
 
Sinds vroeger tijden hebben mensen zich ingespannen om God te bereiken 
door vier soorten verering te beoefenen, zoals door de Indiase cultuur wordt 
voorgeschreven:  
 
- door middel van waarheid 
- op basis van manifestatie 
- door middel van symbolen 
- door middel van de negen paden van devotie 
 

Verering door middel van waarheid 

De eerste vorm is verering gebaseerd op waarheid. In deze vorm van 
aanbidding vereert de toegewijde God met de overtuiging dat Hij aanwezig is 
in ieder minuscuul deeltje van het universum, net als boter in iedere druppel 
melk. Net als olie in sesamzaad is en vuur in hout, zo doordringt God de hele 
schepping. De toegewijde vereert God met het bewustzijn dat de hele 
schepping vervuld is van Hem, en gelooft dat de wereld het gevolg is en God 
de oorzaak. 
 

De elementen als manifestatie van God 

Er is nog een subtiel pad; verering op basis manifestatie. Degenen die dit pad 
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volgen, beschouwen ieder van de vijf elementen (ether, lucht, vuur, water en 
aarde) als de manifestatie van God en vereren deze. Deze vijf elementen zijn in 
het lichaam aanwezig als gehoor, gevoel, zicht, smaak en reuk. Ook nu nog 
vereren mensen water als Moeder Ganges, lucht als Vayu Deva en regen als 
Varuna Deva. Op die manier vereren Indiërs de vijf elementen volgens hun 
oeroude cultuur. 
 

Verering op basis van symbolen 

Het derde pad is verering op basis van symbolen. Mensen die dit pad volgen 
schrijven aan God verschillende namen en 
vormen met specifieke eigenschappen toe, zoals 
de naam Kodandapani1 Rama symboliseert, en 
Gangadhari2 voor Ishwara3 staat. Zo ook draagt 
Vishnu de schelp, werpschijf, knots en lotus in 
Zijn vier handen. Krishna draagt een 
pauwenveer op zijn hoofd en speelt op de fluit, 
en Saraswati wordt ‘Vinapani’ genoemd, ‘zij die 
de Vina4 in haar handen houdt’.  
Op deze manier vereerden de oude Indiërs God 
door verschillende symbolen aan hem toe te 
schrijven. Het ene is de vorm en het andere is de 
naam. Pas wanneer je de eenheid van naam en 
vorm beseft, kun je goddelijkheid ervaren.  
Dit is bijvoorbeeld een lucifersdoosje. Dezelfde vermogens zijn aanwezig in 
zowel het doosje als in de lucifer zelf. Het ene staat voor de vorm en het 
andere voor de naam. Net zoals je vuur kunt maken door een lucifer langs het 
doosje te strijken, zo manifesteert zich het vuur van bewustzijn zich als naam 
en vorm samenkomen. Dezelfde kracht is aanwezig in zowel de naam als in de 
vorm. De naam verwijst naar de vorm en de vorm herinnert aan de naam. 
Hetzelfde principe van eenheid en goddelijkheid is in beide aanwezig. Als 
naam en vorm samenkomen, dan manifesteert het goddelijk principe zich 
daar.  

                                                             
1 ‘hij die de kodanda-boog hanteert’ 
2 ‘hij die de Ganges in zijn vervilte haren draagt’ 
3 Shiva 
4 een snaarinstrument 
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Sinds Vedische tijden hebben mensen uit India dit principe gevolgd en God 
ervaren. Zij hadden een absoluut geloof in de eenheid van 

naam en vorm. Zij geloofden dat er geen voorwerp of 
naam in deze wereld bestond die niet goddelijk was. Is 
er ook maar een enkele naam die niet verband houdt 
met een vorm? 

Neem bijvoorbeeld de naam God. Waar kwam deze 
naam vandaan? Als er geen God is, hoe kan die naam 

dan ooit ontstaan zijn? Daarom hebben, sinds de 
oudheid, mensen geloofd dat er een onscheidbaar 

verband was tussen naam en vorm. Niemand kan 
deze waarheid ontkennen. 
 

De negen paden van toewijding 

Mensen die deze spirituele oefeningen toepassen, volgen 
negen paden van toewijding: luisteren, zingen, 
contemplatie op God, dienen aan Zijn lotusvoeten, 
neerbuigen, rituele verering, dienstbaarheid, vriendschap 
en overgave van het zelf. 
Door het volgen van deze negen paden van devotie 
concentreerden de mensen zich op God en bereikten het 
doel van het leven.  

 
Je kunt het doel van het leven bereiken door de kracht van 
rituelen. Vergeet nooit het doel van het leven en wijk niet af 
van je gekozen pad; bereik het door eenpuntig gerichte 

toewijding. 
De spirituele aspiranten bereikten toen Goddelijkheid 

door het pad te volgen dat de Veda’s hadden 
uiteengezet. Door de invloed van tijd, ruimte en 

omstandigheden verwaarlozen de mensen tegenwoordig die heilige taken. Ze 
redeneren, ‘hoe kunnen stenen, bomen, mierenhopen en dieren nu als 
goddelijk beschouwd worden?’ Dit geeft hun bekrompenheid weer. 
 
De jongen die zojuist sprak, vroeg ‘Swami, zegen ons met een sterk geloof en 
ontwikkel het’. Zo’n gebed wordt uit onschuld geboren. Geloof is niet iets dat 
door anderen in jou ontwikkeld kan worden! Geloof is al in je vanaf het 
moment dat je geboren wordt. Als je die waarheid beseft, zal je geloof zich 
vanzelf ontwikkelen. 
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Als je zegt ‘zij is mijn moeder’, dan is dat puur op geloof gebaseerd. Zonder 
geloof kun je haar niet je moeder noemen. Zo ook zal je geloof zich 
ontwikkelen als je een sterke overtuiging hebt in het aanwezig zijn van God. 
 

Vertrouwen in jezelf, vertrouwen in God - dat is het geheim 
van grootsheid 

Heb allereerst vertrouwen in jezelf. Als je geen vertrouwen in jezelf hebt, kun 
je geen vertrouwen in God hebben. Iemand die God ontkent, ontkent daarom 
zichzelf. De mens is in wezen goddelijk. Daarom verklaren de Veda’s:  

Dat is vol, dit is vol. 
Als het volle uit het volle genomen wordt,  
is wat er overblijft nog steeds vol. 

 
Hetzelfde goddelijke principe is in God aanwezig en in een mens. Jij ziet 
misschien verschillende namen en vormen in deze zichtbare wereld. 
 

Eenheid is God 

Als je God vergeet, is niets in deze wereld nog van belang. Dat heeft de Indiase 
cultuur al sinds de oudheid verkondigd. Ontwikkel daarom vertrouwen in dit 
principe van eenheid. 
Welke vorm je ook waarneemt, er bestaat er maar Een, en dat is God. Je moet 
bepaalde oefeningen doen om God te realiseren. Met oefening kan alles 
bereikt worden. Iemand wordt een zanger door voortdurend te oefenen. Zo 
ook zul je zeker God ervaren door voortdurende contemplatie op God. Richt je 
volledig op God met eenpuntig gerichte concentratie. 
 
Volgens de Indiërs is een boom God, is een steen God, en is zelfs een 
mierenhoop God. Een beeldhouwer maakt een beeld van Rama uit een 
gewone steen. Heeft de beeldhouwer Rama uit de steen gehouwen, of was 
Rama al in de steen aanwezig? Rama was al in de steen aanwezig. De 
beeldhouwer heeft de steen alleen schoongemaakt en gebeiteld om Rama 
eruit naar voren te brengen. Op dezelfde manier is God in alles aanwezig. 
Je zet een beeld van Rama in de tempel en vereert dat; je beschouwt het als 
Rama zelf. Er lagen nog zoveel stenen op die heuvel. Maar vereer je die ook? 
Nee. Waarom niet? Omdat die niet de vorm van Rama hebben. Niettemin 
roepen ook die stukken steen op de heuvel, ‘Dat Ben Jij. Het beeld in de 
tempel en wij zijn een en dezelfde. Maar de beeldhouwer heeft ons 
gescheiden.’ 
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Dezelfde waarheid is te vinden in de grote uitspraak ‘Ik ben Brahman’.  
Door je eigen wereldse gevoelens en misleiding denk je dat je een ander bent 
dan God. De vergissing ligt bij de mens, niet in de goddelijke macht. Waar je 
ook kijkt, is God aanwezig. Heb er een rotsvast vertrouwen in dat God in alles 
aanwezig is. 
 

Ervaar eenheid met God 

Op een dag gooide de oudere broer van Thyagaraja5 het beeld van Rama, dat 
Thyagaraja aan het vereren was, in de rivier de Kauvery. Hij was boos op 
Thyagaraja omdat deze de juwelen en andere geschenken van de koning van 
Thanjavur geweigerd had met de woorden, ‘zeg mij of het geluk ligt in 
rijkdommen of in de nabijheid van God’. 

Toen Thyagaraja ontdekte dat het beeld 
van Rama niet meer op het altaar stond, 

ging hij op zoek. Hij zong: ‘Oh Rama, 
waar zou ik u moeten zoeken? Hoe 
kan het dat ik u zo beperk dat u op 
één bepaalde plek zou zijn?’  
Toen hij lange tijd naar het beeld 
gezocht had, werd hij moe en ging 
naar de rivier de Kauvery voor een 
bad. Op het moment dat hij water in 
de kom van zijn handen ophief voor 
een dankgebed, en het gebed  
Keshavaya Namah, Madhavaya 
Namah, Govindaya Namah 
uitsprak, viel het beeld van Rama in 
zijn handen. Als je zo’n rotsvast 
vertrouwen in de Heer hebt, zul je 

altijd de eenheid met Hem ervaren. Je 
zult nooit denken dat hij afgescheiden is 

van jou. 
 
Als een oude vriend ons bezoekt, spreken we hem informeel aan: ‘Hallo, kom 
binnen!’ maar als een nieuwe vriend naar ons huis komt, dan bieden we hem 
met alle hoffelijkheid en respect een stoel aan, en zeggen beleefd ‘gaat u 

                                                             
5 Thyagaraja (1767-1847) was een verlichte dichter, musicus en mysticus. Hij is 
vooral bekend om zijn vele devotionele liederen over Rama 
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zitten.’  
Een oude vriend spreek je familiair aan, en zegt, ‘Hé, wat ben je aan het doen? 
Wat brengt jou hier?’ Als je een vast vertrouwen in de Heer hebt, dan spreek 
je hem ook niet formeel aan. Thyagaraja beschouwde Rama als zijn oude 
vriend en sprak Hem informeel aan, ‘kom binnen’. Hij sprak Rama op zo’n 
familiaire manier aan en ging zo vrij met Hem om, omdat hij Hem als zeer na 
aan het hart zag.  
Besef dat dit niet je eerste leven is; je hebt hiervoor al vele malen geleefd. God 
is niet nieuw voor jou, Hij is je oude vriend. Behandel God nooit als een 
nieuwe vriend.  
Wat is er dat niet al van Hem is? Zo’n sterk geloof in God moet je hebben. Dat 
is niet iets dat iemand je kan geven of afnemen. Sommige mensen bidden 
‘Swami geef me een diep geloof’. Maar dat is geen kwestie van geven of 
nemen. Je moet zelf dat geloof ontwikkelen. Als je honger hebt, dan moet je 
eten om je honger te stillen. Jij moet het medicijn nemen om je ziekte te 
genezen. 
Zo moet je ook je geloof ontwikkelen met liefde voor God. Liefde is niet iets 
dat iemand je als een cadeautje kan geven. Als je het pad van liefde betreedt, 
dan zal je liefde voor God zich automatisch ontwikkelen. Als je een jong 
boompje plant, en het geregeld 
water en mest geeft, dan wordt het 
een boom. En als je je jonge geloof 
regelmatig voedt met liefde, dan 
wordt het een geweldige boom.  
Maar als je steeds aan het boompje 
blijft trekken om te zien hoeveel 
het gegroeid is, dan zal het breken. 
De groei van het jonge boompje van 
jouw geloof hangt volledig van jou 
af, en van niemand anders. Je moet 
het zelf ontwikkelen. 
 

Liefde en geloof zijn al in je aanwezig 

Liefde en geloof zíjn al in je aanwezig. Wat je moet doen is ze naar God keren. 
Dan zal werk veranderen in bidden. Wat je ook doet, beschouw dat als Gods 
werk. Beschouw iedere vorm die je ziet als de vorm van God. God heeft een 
oneindig aantal vormen. Deze hier is er ook een van. Maar je zou maar één 
vorm van God in je hart moeten plaatsen. Dan zul je beseffen dat alle vormen 
aan God toebehoren. Op die manier volgden de oude wijzen en zieners de vier 
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paden om God te vereren en bereikten zij bevrijding. Zij waren niet gek. In 
werkelijkheid verrichtten zij veel onderzoek en diepe studie, ervoeren geluk en 
deelden dit met anderen. Alleen de geleerde dwazen van tegenwoordig 
trekken de wijsheid van onze oude wijzen in twijfel.  
 
Niemand kan zeggen God is zus of zo. Als er iemand naar je toe komt en vraagt 
‘waarom praat je over God? God is nergens’, zeg dan ‘God is nu hier!’ Als je 
een sterk geloof in God hebt, wat zou dan je antwoord tegen hem moeten 
zijn? ‘Ach dwaas, je kunt wel zeggen dat jouw God niet bestaat. Maar wie ben 
jij om het bestaan van mijn God te ontkennen? Ik heb mijn God.’ 
Als je zo’n sterk geloof hebt, dan kun je alles in dit leven bereiken. Als je geloof 
van slag is bij alles wat een ander zegt, dan bereik je niets. 
Je kunt zelf zien dat mensen tegenwoordig niet in God geloven, maar ze 
geloven wel in de weekbladen, betekenisloze verhalen, en ze zijn bereid om 
een doodgewone astroloog te geloven. Er zijn tegenwoordig mensen die een 
gewaad als het mijne dragen, een wilde haardos hebben, en beweren dat Sai 
Baba hen bijzondere vermogens heeft gegeven. Dat zijn echt dwazen. De 
vermogens van Sai Baba kunnen niet worden gegeven of ontvangen. Ga er 
nooit heen. 
 
Goddelijke macht is niet iets dat gegeven of genomen kan worden. Je bereikt 
het met je geloof. Als je geloof rotsvast blijft van het begin tot het eind, dan 
heet dat ware devotie en overgave. Dat is onwrikbare en eenpuntige devotie. 
Als je zo’n sterke toewijding hebt, dan zul je een onwrikbaar denken en diep 
vertrouwen bereiken, en die zijn essentieel op het spirituele pad. Je kunt alles 
bereiken als je een onwankelbaar geloof hebt. 

 
Als je bhajans 
zingt met liefde, 
dan kun je God 
bereiken, waar je 
ook bent. 
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Vertrouwen op Swami 
Uit een interview dat Swami in juli 2012 gaf aan 
buitenlandse devotees 
 
Swami vertelde over respect in de Indiase cultuur. 
‘In de Indiase cultuur is het de gewoonte om van 
ouderen, leraren, geleerden, priesters, heiligen en 
vooral onze ouders, hun zegen te vragen door aan 
hun voeten te buigen. Het is niet gebruikelijk om 
onze voeten aan deze mensen te tonen, we 
vouwen onze voeten onder ons als we op de vloer 
zitten. Als we op een stoel zitten, hebben we 
nooit onze benen over elkaar, uitgestrekt of 
gekruist. In gewone huiselijke situaties is het gebruikelijk om, zelfs als je zo zat, 
zodra een ouder iemand of een gast binnenkomt, je benen neer te zetten en 
naar achteren te doen, of op te staan van je stoel als teken van respect.’ 
 
Een devotee vroeg Swami over angst. ‘Kunnen we zonder angst leven en 
tegelijkertijd nederig en zonder arrogantie blijven?’ 
 
Swami antwoordde, Het belangrijkste is dat je jezelf volledig overgeeft aan 
Hem. Ook is het nodig dat je gelooft dat Hij binnenin je is, en dat wat je ook 
doet een daad van God is. Hij is de Doener. Als je eenmaal dat gevoel hebt, 

accepteer dat dan, en 
handel er ook naar. Dan zal 
er geen ruimte zijn voor ego. 
Denk niet dat jij iets doet, Hij 
is het die handelt.  
Begrijp dat en vertrouw op 
Swami . Alle daden zijn van 
Hem. Wij zijn slechts 
instrumenten – Hij laat het 
door ons gebeuren. Als dat 
vertrouwen er eenmaal is, 
kun je nooit de verkeerde 
kant opgaan. Hij zal je 
leiden. Heb vertrouwen en 
geloof in God, alle angst zal 
je automatisch verlaten.  
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Net zoals alle regen uiteindelijk zal opgaan in de oceaan, zo zullen ook al onze 
gebeden op dezelfde wijze, aan wie zij ook worden geofferd, (Krishna, 
Ganesha, Shiva, Jezus, Allah, Sai – welke naam of vorm je het ook geeft) de 
Allerhoogste Heer bereiken. 
 
Kijk maar naar Heer Hanuman. Hij gaf zich volledig over aan heer Rama en je 
zult hem dan ook altijd aan zijn voeten vinden. Als er angst is om iets te doen 
dat tegen de wens van God ingaat, dan kan het ego er nooit omheen hangen. 
Ja, er zal ego zijn in betrekking tot God; het gevoel van ‘God is in mij, ik behoor 
Hem toe, ik ben een zuivere ziel, ik moet goede daden verrichten, ik moet 
blijven werken en nader tot Hem komen’. Maar dit soort ego is niet 
gerelateerd aan trots. Dit goede gevoel van ego is nodig bij het streven naar 
volledige overgave aan God en om jezelf als Zijn dienaar te zien, door de 
daarbij passende activiteiten te verrichten. 
 
Ramakrishna Paramahamsa zei gewoonlijk dat er twee soorten kennis zijn. 
Goede kennis en verkeerde kennis (vidya en avidya). Het ego dat betrekking 
heeft op het bereiken van God is vidya. Het ego dat zich niet bezighoudt met 
deze daden en dat draait om materialistische dingen als mijn huis, mijn geld, 
mijn vrouw, mijn kinderen, mijn spullen enzovoorts, is avidya. In plaats 
daarvan zouden we de kwaliteiten van vidya moeten hebben,  mijn God, ik 
behoor Hem toe, Hij voltrekt alle daden door mij, ik moet me bezighouden 
met goede daden, mensen helpen, enzovoorts. 
 
Wees nederig, en geef je over aan God; er moet geen slecht ego zijn. Dan 
zullen zelfs negatieve aspecten die binnensluipen je geen kwaad doen. Heb 
gewoon vertrouwen en geloof in Hem, de Heer binnenin je en de positieve 
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energie die je hebt gekregen door je ego op te geven. Door jezelf aan Hem 
over te geven, zullen het geloof en vertrouwen dat je in Hem gesteld hebt, en 
je gebeden, negativiteit van buitenaf op afstand houden. 
 
We moeten blijven werken aan onze sadhana 
Je moet een doel hebben en proberen dat te bereiken, oftewel richten om te 
raken. Daarvoor heb je discipline nodig. Dat betekent dat het inspanning 
vraagt om te begrijpen wat je in praktijk moet brengen, en dat volgen om je 
doel te bereiken. Probeer dat strikt te beoefenen. Toch moeten we ook 
verantwoordelijke burgers zijn. We moet niet afzien van onze basale plichten. 
Omdat we gewone mensen zijn, en geen heiligen of monniken, hebben we 
onze eigen wereldse verantwoordelijkheden; gezin, kinderen, enzovoort. Maar 
raak er niet in verstrikt. We moeten onze reis naar het doel voortzetten.  
 
Het is alsof je van A naar Z reist. Je hebt van die mensen die geen zijweggetjes 
bewandelen, maar recht op hun doel afgaan. Het is prima als je ergens stopt 
om iets te eten of drinken; voor ons is het zelfs onze plicht en 
verantwoordelijkheid. Dat is nodig. Maar wat er uiteindelijk echt belangrijk is, 
is om weer op het spoor te zijn en de route te volgen. Sommige mensen zullen 
heel vaak onderweg stoppen, anderen veel minder. Hoe minder 
onderbrekingen, hoe eerder we onze bestemming bereiken.  
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Sri Ramakrishna De Ongekende 
Door Swami Bhajanananda 
 
Tijdloze Aanbidding 
Als de zon achter de westelijke horizon zakt, 
schaduwen dieper worden en in een alles 
omhullende duisternis opgaan, wanneer het 
tapijt van stilte zich vanuit de horizon over de 
schemerige wereld uitspreidt, wordt er ter 
aanbidding van iemand in de wereld bekend  
als Sri Ramakrishna, in tal van ashrams en in 
duizenden huizen een eenvoudig ritueel 
uitgevoerd. In een aparte ruimte, of een speciaal voor zijn onzichtbare 
aanwezigheid afgezonderde hoek van een kamer, wordt er wierook gebrand 
en met licht gezwaaid. Vaak zingen enkele mensen liederen, lofzangen en 
smeekbeden. 
 
Een religieus ritueel is een sacrament. Daarachter schuilt een heiligmakende 
vorm wiens macht eeuwenlang standhoudt. Door middel van het ritueel 
worden gebeurtenissen uit het verleden opnieuw in de beleving van 
toegewijden opgeroepen en komt men opnieuw met goddelijke verschijnselen 
in contact. Wanneer toegewijden van Sri Ramakrishna in hun verblijfplaats 
puja (rituele verering) of arati (aanbidding in de avonduren of vespers) doen, 
wordt iedere plek waar aanbidding plaatsvindt in mystieke zin Sri 
Ramakrishna’s kamer in de tempeltuin van Dakshineswar. Tijd staat als het 
ware stil en geschiedenis wordt overstegen als Sri Ramakrishna, zo geloven zijn 
volgelingen, hun aanbidding dag na dag aanvaardt. Op dat moment bestaat 
alleen een eeuwig nu. Zo wonderbaarlijk; geloof werkt door religieuze rituelen. 
 
Een ritueel is hoe dan ook slechts een tijdelijke uitdrukking voor de tijdloze 
ambitie van de menselijke ziel. Geboorte na geboorte gedurende vervlogen 
tijden heeft de mens bewust of onbewust het Goddelijke in een of andere 
vorm aanbeden. In reactie op dit tijdloze streven van de menselijke ziel 
incarneert dit Goddelijke keer op keer op aarde. De naar God hunkerende ziel 
eigent zich deze manifestaties toe en probeert daaruit een nieuwe betekenis 
en richting, in relatie tot zijn eigen voortgang in het leven, af te leiden. Ieder 
door een incarnatie uitgesproken woord wordt een boodschap van licht, ieder 
gebaar een belofte van hoop, iedere handeling een sacrament en iedere plaats 
die de incarnatie bezoekt een bedevaartsoord. Dit geldt voor alle grote 
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incarnaties uit het verleden, te weten Rama en Krishna, Boeddha en Christus 
en het geldt nu voor Sri Ramakrishna. 
 
Wie is die Godheid aan wie wij offeren? 
Wie is deze Sri Ramakrishna met de aanbidding van wie duizenden mensen 
tegenwoordig instemmen? Wie is Sri Ramakrishna wiens onsterfelijke 
werkelijkheid thans nauw met het leven en het lot van talloze mensen over de 
hele wereld is verbonden? Als deze vraag aan zijn volgelingen en aanhangers 
wordt gesteld, brengt dit waarschijnlijk een flink aantal van hen in 
verlegenheid, terwijl degenen die proberen om een antwoord te vinden snel 
tot de ontdekking komen dat zij niet erin slagen hun diepste overtuiging over 
hem duidelijk onder woorden te brengen. Het verhaal gaat dat toen Girish 
Chandra Ghosh Swami Vivekananda eens verzocht het leven van Sri 
Ramakrishna te beschrijven, de grote Swami haastig ervoor terugdeinsde en 
tegen hem zei: ‘Vraag mij de oceaan droog te leggen en ik zal dat doen; vraag 
mij de bergen te verpulveren en ik zal dat doen; maar vraag mij alsjeblieft niet 
om het leven van Sri Ramakrishna te beschrijven.’ 
 
Als zelfs iemand van Swami Vivekananda's kaliber over zijn begrip van zijn 
Meester zoveel terughoudendheid 
betoont, is het niet verwonderlijk dat 
gewone toegewijden van Sri Ramakrishna 
erin tekort schieten zijn ware aard te 
vatten. Maar het is vaker wel dan niet 
waar dat de aanvaarding van Sri 
Ramakrishna door zijn volgelingen niet 
het gevolg van ampel overwegen of diep 
overpeinzen is. Bij velen gaat het 
hoofdzakelijk hierom dat het goddelijke 
het toegewijde hart binnendringt, ook al 
schrijft men het aan het lezen van een 
boek of het toevallig horen van een preek 
of een vluchtig bezoek aan een ashram 
toe. En met deze gebeurtenis voelen zij 
zich gedwongen het wonder dat zij niet 
volledig begrijpen te accepteren en te aanbidden. 
 
Een onbewuste aanvaarding van een geestelijk ideaal is echter zelden sterk 
genoeg om een spirituele aspirant ver op het geestelijke pad te helpen. Geloof 
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in God is een te kostbaar goed om in de donkere krochten van de geest te 
mogen blijven. Ervaring verheldert geloof, en toewijding moet een volledig 
bewuste, zelfgestuurde benadering worden. 
 
De vroege Vedische Ariërs aanbaden verschillende goden. Al snel begonnen 
enkele onderzoekende geesten onder hen zich af te vragen: ‘Wie is die God 
aan wie wij offeren?’ Vragen van deze aard spoorden hen ertoe aan onderzoek 
te doen naar de aard van de werkelijkheid achter de wereld van 
verschijnselen, en in de Oepanisjads vinden wij hoe deze zoektocht, in de 
ontdekking van Brahman als de ultieme waarheid, zijn hoogtepunt vindt. 
Volgelingen van Sri Ramakrishna of indien van toepassing van welke 
persoonlijke God of avatar ook zien beslist de grenzen van hun begrip rond het 
object van hun aanbidding zich verwijden als ook zij een dergelijk onderzoek 
doen. 
 
Wat vind je van mij? 
Sri Ramakrishna schijnt zelf bij zijn vertrouwdste leerlingen een dergelijk 
geesteshouding van onderzoeken te hebben aangemoedigd. Zo nu en dan 
heeft hij hen gevraagd wat zij over hem dachten. Zo vinden wij in The Gospel 
of Sri Ramakrishna dat de Meester bij M., de auteur van het boek, bij diens 
derde bezoek informeert: ‘Ik wil je iets vragen. Wat denk je van mij? Hoeveel 
annas aan kennis heb ik over God?’ 
 
Het stellen van deze vraag heeft een tweeledig doel. Ten eerste geeft het 
gekregen antwoord hem inzicht hoe de geest van de leerling werkt alsook wat 
voor patronen zijn geloof vertoont. Ten tweede wil hij met de vraag de geest 
van de leerling stimuleren tot een poging de persoon die hij aanbidt te 
begrijpen en zijn relatie met hem een steeds weer frisse en bewuste ervaring 
te laten zijn. Ware liefde wordt nooit statisch, berekenend of verschaald. Het 
is altijd een verse en bewuste ervaring waarbij de totale persoon is betrokken. 
Dit wordt alleen mogelijk wanneer liefde op begrip is gebaseerd en de minnaar 
voortdurend de geliefde tegenkomt. 
 
De overgrote meerderheid van de mensen verliest het contact met de 
werkelijkheid omdat zij zich op de stroom van het leven laten meedrijven. Een 
waar spiritueel mens ondergaat echter het leven en staat elk moment van zijn 
bestaan oog in oog met de Werkelijkheid. Gelovigen lopen vaak het risico de 
relatie met hun gekozen God als vanzelfsprekend te beschouwen. Zij stellen 
zich dikwijls tevreden met de gedachte dat zij al genoeg liefde voor hun 
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gekozen God hebben. Ook bij mediteren gaan zij vaak ervan uit dat het 
onderwerp van de meditatie hun welbekend is.  
Als zij ten volle weten waarop zij zich in hun meditatie richten, waarom dan 
überhaupt mediteren? Een dergelijke uit onwetendheid geboren 
vooringenomenheid vernietigt bij voorbaat de zoektocht naar Waarheid en 
blokkeert de weg om vooruit te komen. Daarom leert de Oepanisjad ons; 
Waarheid wordt gekend door iemand aan wie Het onbekend is; niemand weet 
aan wie Het bekend is. Het is onbekend voor wie Het wel weet en bekend bij 
degenen die niet weten. (Kena Oepanisjad 2.3.) 
 
Sri Ramakrishna placht te zeggen: ‘De toegewijden die hier komen kunnen in 
twee groepen worden verdeeld. De ene zegt: 'Oh God, geef mij bevrijding.’ De 
andere, waartoe de intimi behoren, spreekt niet op deze manier. Zij zijn 
tevreden als zij achter twee dingen komen; wie ik ben (zichzelf bedoelend), 
wie zij zelf zijn en wat hun verhouding tot mij is.’ Dit is een belangrijke 
uitspraak die met de definitie van Swami Vivekananda over ware religie 
strookt, De eeuwige relatie tussen de eeuwige ziel en de eeuwige God. De 
verhouding tussen de toegewijde en het gekozen Ideaal wordt alleen eeuwig 
als deze op ware kennis aangaande de echte aard van de aanbidder en het 
object van aanbidding is gebaseerd. 
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Dit alles (geschapen universum) openbaart slechts een vierde van Purusha’s 
heerlijkheid, het overige driekwart ligt in het onsterfelijke hemelse.  
[Rg Veda: 10.90.3.] 
 
Voor de mensheid duurt het eeuwen om een incarnatie te begrijpen. 
Eeuwenlang zijn miljoenen mensen door het leven en de leer van Boeddha en 
die van Christus geïnspireerd en zijn er honderden boeken over hen 
geschreven. Toch stimuleren zij nog steeds tot nieuwe studies, en worden er 
nog altijd boeken uitgebracht om nieuw licht op de hedendaagse relevantie en 
betekenis van deze oude Meesters te werpen. Toen een directe leerling van Sri 
Ramakrishna een keer bij Swami Vivekananda klaagde dat zijn manier van 
preken en maatschappelijk werk westers en onverenigbaar met Sri 
Ramakrishna's leer waren, nam Swamiji het vol vuur voor zichzelf op: ‘Het zit 
zo; Sri Ramakrishna is veel groter dan zijn volgelingen denken. Hij is de 
belichaming van oneindige geestelijke ideeën die op eindig veel manieren tot 
ontwikkeling kunnen komen. Zelfs al kan iemand aan de kennis van Brahman 
een grens ontdekken, niemand kan de onpeilbare geestelijke diepte van onze 
Meester meten.’ 
 
De incarnatie die de belichaming van oneindige geestelijke ideeën is, heeft 
eeuwen nodig om tot ontplooiing te komen. Door talloze instellingen en 
religieuze tradities, door de creatieve geest van heiligen en wijzen, 
kunstenaars, denkers, filosofen en leiders in de samenleving komen zijn ideeën 
gedurende een zeer lange periode tot uitdrukking; inspirerend, troostend, de 
lijdende mensheid de weg wijzend, totdat iedereen tot aan de laatste persoon 
toe zich door de poorten van onsterfelijkheid veilig weet. In die zin is het leven 
en de missie van Sri Ramakrishna nog maar net begonnen. 
 
Voor een volgeling van Sri Ramakrishna is het belangrijkste levensthema de 
zoektocht naar de werkelijke Sri Ramakrishna. Een echte toegewijde van 
Ramakrishna stelt zich niet tevreden met lezen of horen over zijn leven en 
leer. Gebruikmakend van verworven kennis probeert de toegewijde de 
Werkelijkheid, waarvan deze kennis slechts een afschaduwing is, te zoeken. De 
toegewijde komt al snel erachter dat deze mystieke queeste hem of haar naar 
de diepte van zijn ziel leidt; dit is de toegangspoort tot de wereld van de 
Geest. Daar moet de werkelijke Ramakrishna worden gezocht. 
 
De werkelijke Sri Ramakrishna is ongekend, maar niet onkenbaar. Hij kan 
alleen worden gekend als hij zich openbaart. Aan wie oprecht het hogere 
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nastreeft toont hij zich in de geheime diepte van zijn hart; hij vervult het 
beginloze smachten van zijn ziel. Verschillend en mysterieus zijn de wegen 
waarlangs de incarnatie zich aan de gezegende openbaart en hem van het 
onwerkelijke naar Werkelijk, van duisternis naar Licht en van dood naar 
Onsterfelijkheid leidt. Wat deze gezegende zielen over hem voelen is door 
Swami Abhedananda, die zeker een van hen was, in het volgende vers geuit: 
‘Oh Heer, ik ken Uw ware natuur niet. Wat ook de Waarheid waarin U zich 
openbaart mag zijn, Dat groet ik keer op keer.’ 
 
Swami Bhajanananda is van 1979 tot 1986 redacteur van het tijdschrift 
Prabuddha Bharata geweest en hij heeft aan veel artikelen in diverse Vedanta-
tijdschriften bijgedragen. Swami Bhajanananda is assistent-secretaris en 
penningmeester van de Ramakrishna Orde geweest. Dit artikel is voor het eerst 
in het maart 1979 gepubliceerd. Het voorgaande is een verkorte versie van het 
originele artikel. 
 

  
Dakshineswar Kāli tempel, waar Ramakrishna een belangrijk deel van zijn leven verbleef. 
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Het beeld van Sai Baba in Shirdi 
Het verhaal van de beeldhouwer  
Verzameld door Satrughna 
 
Op zoek naar verhalen over Shirdi Sai Baba voor 
in het boek ‘Zeven dagen Shirdi Sai’, vond ik op 
internet het onderstaande verhaal. 
Het vertelt hoe, meer dan 30 jaar nadat Hij uit 
deze wereld heenging, Shirdi Sai Baba nog steeds 
door zijn toegewijden kon worden gezien, als hun 
liefde, toewijding en geloof sterk genoeg was. Een 
van de redenen waarom het mij speciaal 
aansprak is omdat ik er zoveel van herken. Het is 
het verhaal van een beeldhouwer, en daar ik zelf 
een beeldhouwer ben zijn veel aspecten van dit verhaal en het werk mij 
vertrouwd. Zelfs het onderwerp van het beeld. Zoals sommige lezers wel 
weten, verzamel ik deze verhalen over Shirdi Sai Baba als onderdeel van mijn 
spirituele oefening. Ik wil Hem graag beter leren kennen, zodat mijn 
toewijding aan Hem kan groeien. In 1997, inmiddels al wat jaartjes terug, 
vroeg Swami Gopala Krishna mij om ook een beeld van Shirdi Sai Baba te 
maken. Daarom geven de gebeurtenissen in dit verhaal mij veel steun. Het 
geloof en de overgave van Talim zijn een inspiratiebron voor mij. Als we in 
wanhoop uitroepen ‘Baba!’, dan antwoordt Hij met ‘Ja!’ Baba’s hulp en leiding 
is er altijd, en als ons geloof sterk is, dan beantwoordt Hij dat, en blaast zo de 
vonk aan tot een laaiend vuur.  
Tot slot kunnen we in dit verhaal nog Baba’s spel aan het werk zien, als Hij zelf 
voor een prachtig blok marmer zorgt! 
 

Iets over het ontstaansproces 

Zoals we in de afbeeldingen kunnen zien, begint de beeldhouwer met het 
maken van een kleimodel dat hij vervolgens in gips afgiet. Dit gipsafgietsel 
dient vervolgens als basis voor metingen, die een voor een worden overgezet. 
Voor ieder punt dat hij meet, zet de beeldhouwer een stip op het gips. 
Vandaar dat die gipsmodellen er altijd zo gestippeld en sproetig uitzien. Voor 
kwetsbare delen laat de beeldhouwer altijd een steun zitten, zodat het niet 
kan afbreken door trillingen bij het hakken en polijsten. Die steun haalt hij pas 
op het allerlaatst weg. Dit was nu juist een probleem bij het beeld van Shirdi 
Sai Baba, zoals we hieronder kunnen lezen. 
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Het houwen van het beeld van Sai Baba in Shirdi 

Het beeld van Sai Baba in Shirdi, dat zovelen al diep geraakt heeft, werd 
onthuld op 7 oktober 1954, de dag van Vijayadashami, 36 jaar na het 
heengaan van Shirdi Sai Baba. 
 
In 1952 werd een blok wit Italiaans marmer afgeleverd in de haven van 
Bombay, maar voor wie het bestemd was of waarom, was iedereen een 
raadsel. Omdat niemand het opeiste, werd het door de havenautoriteiten 
geveild en de koper gaf het vervolgens ten geschenke aan de Shirdi Sai 
Stichting in Shirdi.  
De Stichting was onder de indruk van de kwaliteit van het Italiaanse marmer 
en besloot het te gebruiken voor een beeld van Sai Baba. Daarom gaven zij de 
beeldhouwer Balaji Vasantrao Talim uit Bombay de enorme opdracht om het 
beeld te vervaardigen.  
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Balaji Talim bestelde zijn gereedschap op maat bij smeden en timmerlieden en 
begon met het maken van een kleimodel. Maar het viel hem moeilijk om een 
goed gelijkend beeld te maken zonder de precieze details te weten van het 
gezicht van Baba, omdat hij alleen een zwart-witfoto van Baba tot zijn 
beschikking had. Daarom bad hij en zei: ‘Als Sri Sai Baba aan me verschijnt 
terwijl ik dit beeld maak, dan zal dit standbeeld waardig zijn en zullen de 
toegewijden ook devotie voelen.’ 
En zo gebeurde het dat op een ochtend, toen Balaji om zeven uur zijn atelier 
binnenkwam er, nog voordat hij de lichtschakelaar had omgezet, een helder 
wit licht in het atelier te zien was. Baba verscheen in het licht en gaf hem 
darshan6 in het atelier. Baba vertelde dat hij wist van Talims problemen en liet 
hem vanuit verschillende hoeken zijn gezicht zien. Hij moedigde Talim aan om 
het grondig te bestuderen en het goed in zijn geheugen op te slaan. Dat was 
de aanmoediging die Talim nodig had, en daarna verliep het werk soepel en 
gemakkelijk. Het resultaat overtrof alle verwachtingen. 
Balaji Talim vertelde later tegen Sai Narayan Baba hoe Baba zelf hem geleid 
had bij het houwen van het beeld en hoe hij bij elke fase duidelijk de 
goddelijke stem van Baba kon horen die hem leidde. 
De Shirdi Sai Stichting keurde het kleimodel van Baba onmiddellijk goed, en dit 
werd dan ook de basis van waaruit het marmeren beeld van Sai Baba 
gehouwen werd.  
 

Een wonder 

In 1954 was het marmeren beeld van Sai Baba bijna klaar. Balaji Talim was met 
zijn medewerkers het beeld aan het afwerken en polijsten. Hij stond op het 
punt om de steun tussen de linkerknie en de rechtervoet te verwijderen, toen 
hij daar een luchtbel in het marmer vond. Het zag er gevaarlijk uit, want er was 
kans dat het hele stuk met de voet naar beneden zou komen, waardoor het 
hele beeld beschadigd zou worden, en een beschadigd beeld mocht niet 
gebruikt worden voor de verering. Daarom stopte het werk, want Balaji Talim 
aarzelde om de hamer en beitel op te nemen. Hij was bang dat het hele beeld 
vernield zou worden en al zijn werk en tijd voor niets was geweest. Hij werd 
nerveus en bad tot Baba ‘Baba, heb genade met mij. Uw beeld is klaar. 
Alstublieft Baba, heb mededogen met mij.’ 
Op dat moment hoorde hij een stem vanbinnen die antwoordde ‘Balaji, ga 
verder’. Daarop gaf Balaji zijn medewerkers opdracht om door te gaan en de 

                                                             
6 letterlijk: ‘zelfde adem ademen’. De zegening die uitgaat van het ervaren van 
de aanwezigheid van een heilige 
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verbinding weg te beitelen, maar zij weigerden omdat ze bang waren dat de 
hele voet zou vallen. Uiteindelijk pakte Balaji heel nerveus zelf de beitel en 
hamer op, en terwijl hij bad ‘Baba, help me’, gaf hij een kleine tik. Tot zijn 
grote verrassing kwam alleen het verbindingsstuk los, en bleef de rest van 
Baba’s beeld intact. Toen hij dat zag, rolden de tranen over zijn wangen en hij 
boog voor Baba, begon te dansen en deelde snoep uit aan iedereen, omdat hij 
zo’n schitterend wonder van Baba had ervaren.  
 
Het 1,65 meter hoge voltooide beeld van Sai Baba werd met veel ceremonieel 
door het dorp gedragen. Het was zo levensecht dat toegewijden als Swami Sai 
Sharanananda en Lakshmibai, die Baba nog persoonlijk hadden gekend, het 
gevoel hadden dat Baba levend was teruggekomen in de vorm van het beeld. 
Op de dag van Vijayadashami, 7 oktober 1954, werd dit levensechte 
marmeren beeld van Sai Baba door Swami Sai Sharanananda met alle rituelen 
onthuld, op het podium achter het graf van Shirdi Sai Baba, in de Samadhi 
Mandir in Shirdi.  
 
Tijdens het werk aan het beeld van Sai Baba verscheen Baba op een dag aan 
Balaji Talim en zei: ‘Voltooi dit werk en je zult in de toekomst nooit meer een 
beeld maken.’ Sindsdien heeft Talim nooit meer een beeld gemaakt. Op 25 
december 1970 blies hij, op de leeftijd van 82 jaar zijn laatste adem uit. 
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Ben je klaar voor de snelweg? 
Door Sita 
 
Hoe zit het met mijn vertrouwen of geloof, is dat echt in ontwikkeling? 
Werkend aan deze nieuwsbrief heb ik daar veel over nagedacht. Wat zie ik als 
ik kijk naar mijn eigen geloof en vertrouwen?  
 
Mijn denken maakt mij bewust van ontelbare technieken 
om mijn vertrouwen krachtiger te maken. Maar op de 
een of andere manier is het verwarrend omdat het 
zoveel is. Het is alsof ik een zeer gedetailleerde 
wegenkaart, in een vreemde taal, in mijn handen heb. Er 
staan te veel wegen en weggetjes op! (Net zo als boeken 
in mijn boekenkast over spiritualiteit, self-help, coaching, 
healing enz.) Waar moet ik beginnen? Waar begint de 
weg die ‘geloof’ heet? En waar leidt die weg naar toe? 
Het is dus essentieel dat ik mijn beginpunt vind voor ik op 
reis ga. 
  
Mijn beginpunt zou zijn: geloof ik in mijzelf? Volgens onze Meesters is dit waar 
de weg van geloof begint. 
Laten we deze weg op gaan. Het is alsof ik op de fiets op een fietspad rijdt. 
Terwijl ik fiets kom ik allerlei hindernissen tegen. Ik heb al mijn vaardigheden 
nodig om deze hindernissen te overwinnen en tegelijkertijd mijn evenwicht op 
de fiets te bewaren. Maar met elke berg die ik beklim en elke storm die ik 
trotseer ontwikkel ik sterkere spieren en mijn zelfvertrouwen ontwikkelt mee!  
 
Op een wonderbaarlijke 
dag bevind ik mij ineens 
op een motorfiets! 
Wow! Nieuwe wegen 
om te ontdekken, 
nieuwe hindernissen om 
te overwinnen, 
beangstigend, 
opwindend, uitdagend… 
 
Nu zou ik willen dat ik je 
kon vertellen dat al mijn 
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Het Universum is doordrenkt van het goddelijke, er is hier niets wat niet 
goddelijk is. Onthoud altijd dat God de basis en opbouw is, de innerlijke 
motieven en de uiterlijke beweging. Het lichaam is de tempel van God; 
de sfeer van deze tempel is door zijn aard vervuld van liefde voor alle 
wezens. De geschriften verklaren duidelijk dat dit begrip kan worden 
bereikt door het uitvoeren van iemands plicht en God aanbidden, door 
die plicht te wijden aan Hem. Iemands intelligentie wordt ontdaan van 
vervuiling als twijfel en begoocheling, door plichtsbetrachting en 
toewijding. 

- Sathya Sai Speaks, Vol 6, Ch 13 

studie en onderzoek geleid hebben tot het vinden van een geheime formule 
waardoor wij ineens konden reizen met een straaljager, of dat ik een super 
truc had ontdekt die ons geloof onmiddellijk zo sterk zou maken dat we 
bergen konden verplaatsen (zoals beloofd in de Bijbel). 
 
Zoiets heb ik niet kunnen 
vinden maar ik vond iets 
dat beter is! 
Ik heb ontdekt dat ik nooit 
alleen reis. Iemand reist 
met mij, en als ik wankel, 
is Hij daar. En als ik de 
weg kwijt raak, laat Hij me 
zien hoe ik weer terug op 
de hoofdweg kom.  
 
 
Hij geeft me moed als ik dat verlies, en herinnert mij er zelfs aan om op tijd te 
tanken zodat ik niet halverwege stil kom te staan. 
 
Als al die hindernissen op mijn pad mij dit gebracht hebben… deze herkenning 
van wie er echt altijd met mij meegaat, de hele weg, tot we het doel bereikt 
hebben, dan durf ik wel ‘ja’ te zeggen. Ja, mijn geloof ontwikkelt zich.  
Langzaam, geleidelijk, gestaag… 
Het reisschema veilig in Zijn handen. 
 
Jai Sai Ram. 
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Girinagar, 24-10-2012 Durga pooja 
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Universele Wijsheden 
 
Heb vertrouwen in jezelf, je eigen bekwaamheid om 
te blijven bij een strikt schema van sadhana, en je 
eigen  mogelijkheden om het doel van realisatie te 
bereiken. Als je geen vertrouwen hebt in de golf, 
hoe kun je dan de oceaan vertrouwen? Luister niet 
naar wat anderen zeggen. Geloof je eigen 
ervaringen; wat jou vrede en plezier geeft, de zegen 
van jouw innerlijke Zelf. Geloof daarin, dat is de 

ware basis voor vertrouwen. 
Sathya Sai Baba - 8 September 1966 

 
Vertrouwen betekent leven met onzekerheid – voelend jouw weg door het leven gaan, 
jouw hart je laten leiden als een lantaarn in het donker. 

Dan Millman 
 
Ondanks dat je Hem nog nooit gezien hebt, hou je van Hem; en alhoewel je Hem nu 
niet ziet, geloof je Hem en ben je vervuld van een onuitsprekelijke en roemrijke 
vreugde, want je bereikt het doel van je geloof, de verlossing van je ziel. 

Petrus 1:9, Bijbel 
 
Al zou ik de gave van helderziendheid hebben en alle mysteries en kennis kunnen 
verklaren, en al zou ik geloven dat ik bergen kon verplaatsen, zonder liefde zou ik niets 
zijn. 

1 Korinthiërs 13:2, Bijbel 
 
Als je vertrouwen hebt in Mij, kun je krijgen wat je vraagt. 
Als het niet komt moet je uitzoeken wat er ontbreekt en dat aanvullen. Ontdek welke 
toestand in jou aangepast dient te worden en handel daarnaar. 

Gopal Baba 
 
Aan diegenen die standvastig zijn in geluk en devotie, geef ik spirituele wijsheid, zodat 
ze bij mij kunnen komen. Zonder medelijden vernietig ik de duisternis van hun 
onwetendheid. Ik ontsteek de lamp van kennis vanuit hun innerlijk en verjaag alle 
duisternis uit hun leven. 

Bhagavad Gita 10:10-11 
 
Verlangen is als een rooskleurige zonsopkomst. Na de schemer komt de zon. 
Verlangen wordt gevolgd door een visioen van God. 

Ramakrishna 
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