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Alleen door te handelen naar Zijn leiding kun je diep in je 
hart de levende aanwezigheid van God voelen. Dan zul je Zijn 
levende tegenwoordigheid vanbinnen ervaren. 
 
Richt je gedachten naar binnen op de aangeboren 
goddelijkheid en geniet van vrede en gelijkmoedigheid. Wees 
doordrongen van die zegening. 

Sri Sathya Sai Baba 
  

 Entree van Swami's kamer in Girinagar 
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Sai Ram beste lezers,  
 
Als ik de opening voor deze nieuwsbrief schrijf is het al herfst, de dagen 
worden korter en kouder. Mensen keren naar binnen, in hun huizen. In 
gedachten is er waarschijnlijk ook wel de neiging om naar binnen te kijken.  
Swami vertelt ons herhaaldelijk dat God in ons hart leeft en als we Hem daar 
ervaren kunnen we God in alles zien. Vanuit ons hart wensen wij dat deze 
nieuwsbrief mag bijdragen aan het voortschrijdende proces om God in onszelf 
te ontdekken. 
Met liefde en dankbaarheid, 
De redactie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sri Sathya Sai Baba 
De beginjaren… 
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PREMASWARUPA VAHINI 
Sri Sathya Sai Baba 

 

Juweeltjes uit een toespraak van Sri Sathya Sai Baba 
21 augustus 1994 

 

Toewijding is pure liefde voor God 
Wat voor kwaad kan Kali iemand aandoen 
wiens hart vol mededogen is, 
wiens woorden door waarheid gesierd worden 
en zijn handen gebruikt om anderen te dienen? 
 

Belichamingen van liefde!  
Ieder mens met compassie voor anderen, die zich 
aan Waarheid houdt en zijn lichaam wijdt aan het 

welzijn van anderen, zal geen ernstige problemen op zijn pad krijgen. De 
belangrijkste reden hiervoor is zijn toewijding aan God.  
Bhakti (devotie) is niet iets wat je zelf kunt verwerven. Het is immers het 
inwonend principe dat jou bezielt. Toewijding manifesteert zich als liefde. 
Deze liefde is jouw grootste schat. Deze schat stelt je in staat om in deze 
wereld te leven. Maar weinig mensen herkennen deze waarheid. Tijd beweegt 
zich als een wervelwind. De toegewezen tijd van leven smelt weg als ijs in de 
zon. Toch sterf de mens, nog voordat hij beseft wat zijn dharma is. Wat is het 
doel van het menselijk leven? Wat is het dharma van de mens? Om hem deze 
waarheid te laten ontdekken heeft God de mens een lichaam geschonken. 
‘Paropakara artham idham shariram’ (Dit lichaam is je gegeven om hulp aan 
anderen te verlenen). Als je niet beseft dat je de plicht hebt om de 
maatschappij te dienen, als je niet zorgt voor het welzijn van de samenleving, 
hoe kan dan toewijding, het 
alomvattende verlangen naar het 
geluk van allen, in jou ontstaan? 
Deze drie zijn nauw met elkaar 
verbonden, als de bloem, het 
vruchtbeginsel en de rijpe vrucht. 
De rijpe vrucht van toewijding 
verschaft de wijsheid die 
onderlinge verschillen teniet doet.  
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Toewijding is goddelijk 
Toewijding is een aspect van God. Zonder toewijding kun je geen besef van 
God verkrijgen. Evenzo kan toewijding zonder Godsbesef alleen maar tot 
egoïsme leiden.  
Verschillende mensen ervaren de gelukzaligheid die je verkrijgt uit devotie op 
verschillende manieren.  
 

Vriend en dienaar 
Bhakthi is afgeleid van de combinatie van het werkwoord ‘Bhaj’ met de 
achtervoegsel ‘thi’: Bhakthi betekent dienstbaarheid (seva). Het betekent ook 
vriendschap gemengd met angst. Zonder angst kan vriendschap niet solide 
zijn. In de Gita verwijst Krishna naar Arjuna als zijn vriend en bloedverwant. 
‘Naast het feit dat je een vriend bent, ben je ook mijn dienaar,’ zei Krishna. 
Daarbij beschouwde Krishna Arjuna als een toegewijde. Wanneer iemand een 
toegewijde is, dan is hij eerbiedig en onderdanig. Als iemand uitsluitend wordt 
behandeld als een vriend en niet als een toegewijde, dan gedraagt hij zich 
waarschijnlijk zoals hij wil. Om het evenwicht tussen deze twee te behouden, 
beschreef Krishna Arjuna als vriend en toegewijde.  
 

Liefde is het medicijn 
Goddelijke liefde houdt zichzelf in stand en is blijvend. Lichamelijke liefde is 
afhankelijk van anderen en is vluchtig. Ieder mens moet trachten deze 
goddelijke liefde te verkrijgen. Goddelijke liefde bestaat voor de geboorte, na 
de geboorte en blijft voor altijd. Mensen doen geen moeite om die ware en 
blijvende liefde te begrijpen. Gehechtheid aan het lichaam is een soort ziekte 
die moet worden behandeld met drie soorten remedies. Een daarvan is, dat je 
je moet houden aan bepaalde beperkingen in je dieet wanneer je het medicijn 
gebruikt. Als je de dieetvoorschriften niet naleeft, zal het medicijn alleen je 
niet genezen van de ziekte. Een dieet volgen zonder het medicijn in te nemen 
zal evenmin effectief zijn. Het volgen van het dieet en het innemen van de 
medicijnen zijn allebei even noodzakelijk om te genezen. Wat betreft de ziekte 
van gehechtheid aan het lichaam; je moet je houden aan de goddelijke 
voorschriften en je trainen in liefde voor God om je te ontdoen van de kwaal. 
Gods geboden opvolgen zonder liefde voor God zal geen effect hebben. Ook 
zal toewijding zonder inachtneming van de geboden nutteloos zijn. Liefde is 
het medicijn en Gods geboden zijn de dieetvoorschriften. De aanwezigheid van 
deze twee kan zorgen dat God zichtbaar wordt in de mens.  
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Dharma is opoffering en devotie is liefde  
‘Je bevrijden van je dharma is Yoga,‘ zegt de Gita. Wat is dit dharma? Men 
neemt aan dat het betrekking heeft op iemands werk of beroepstaken, als 
advocaat, arts, enz. Dat is helemaal geen dharma, omdat deze acties worden 
uitgevoerd om egoïstische redenen, om geld te verdienen. Het Sanskrietwoord 
Karthavyam betekent dat je niet vrij bent om te handelen zoals jij wilt, en dat 
je de rechten van anderen moet respecteren, op dezelfde basis waarop je 
verwacht dat anderen jouw rechten respecteren. De termen plicht en recht 
mogen niet worden misbruikt.  
Ook bij de term bhakti wordt devotie gelijkgesteld met het uitvoeren van 
puja’s, het houden van rituelen, op bedevaart gaan, enzovoort. Maar dit is 
geen echte devotie. Echte devotie is zuivere liefde voor God. Zonder deze 
zuivere liefde zijn bhajans, aanbidding en dergelijke slechts waardeloze 
gekunstelde oefeningen. Ze lijken misschien wel op devotionele handelingen, 
maar ze bevatten niet de essentiële zoetheid van devotie. Het zijn net plastic 
bloemen en vruchten. Een leven zonder liefde is als een dorre woestijn. Ware 
toewijding kent geen verschillen. Het ziet eenheid in diversiteit. Vandaag de 
dag wordt devotie gekenmerkt door diverse verschillen. Hoewel God één is, 
wordt Hij aanbeden in vele vormen. De ene God wordt opgedeeld in 
fragmenten. De mens daarentegen moet de fragmenten verenigen en de Ene 
zien.  
 

Love all, serve all  
Tegenwoordig is er een groot aantal individuen, 
maar de Geest die in hun allemaal woont is één 
en dezelfde. God is één, maar wordt met 
verschillende namen aangeroepen. Uit 
eigenbelang wordt God aanbeden onder 
verschillende namen en vormen door 
verschillende mensen.  
Wat je moet beseffen als mensen over toewijding 
praten, is de eenheid van God. De liefde voor God 
moet ontwikkeld worden. Liefde voor alle andere 
wereldse zaken zal altijd veranderen. Alleen 
liefde voor God kan onveranderlijk zijn. De 
Bhagavatham verkondigt de glorie van goddelijke 

liefde. De Bhagavatham wordt beschreven als een heilig boek over Bhagavan 
(God). Een andere interpretatie is dat de Bhagavatham zich bezighoudt met de 
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grootsheid van toegewijden van God. Nog een 
andere verklaring is dat de Bhagavatham de 
intieme relatie tussen God en de gelovigen 
beschrijft.  
Deze relatie moeten alle toegewijden 
ontwikkelen. Mensen zijn verdrietig als iemand 
van hun familie ziek is. Als dat de genegenheid 
is die zij voelen voor verwanten waarmee ze 
maar kort verbonden zijn, hoeveel meer liefde 
zou je dan moeten hebben voor de God? Je 
zou liefde voor God moeten beschouwen als de grootste schat die je kunt 
hebben. Als je God liefhebt, dan voel je liefde voor alles, omdat God in 
iedereen is. Houd daarom in gedachten: love all, serve all (houd van iedereen, 
dien iedereen). De beste manier om God te dienen is om allen lief te hebben 
en iedereen te dienen.  
Het vereren van de Heer moet gepaard gaan met het leiden van een goddelijk 
leven. Alleen dan kun je gelukzaligheid ervaren. Mensen lezen geschriften 
zoals de Gita of de Bijbel uit gewoonte. Dit dient geen enkel doel, tenzij ze 
zuivere en heilige levens leiden. Zij moeten hun hart vullen met liefde voor 
God en die liefde delen met anderen.  
Als je hart vol is met liefde voor God, zal alles binnen je vermogens zijn. Leef 
daarom in liefde. Bevrijd je leven door liefde. Laat liefde je levensadem 

worden en het enige doel van je leven.  
 
Dompel je onder in Liefde en zuiver je 
gedachten en daden met Liefde, dan zal God 
Zelf jouw hoger bewustzijn laten ontwaken!  
Sathya Sai Baba  
 
 

Ook kwam ik in zwakheid, met veel 
vrezen en beven tot u; mijn spreken 
en mijn prediking kwam ook niet 
met meeslepende woorden van 
wijsheid, maar met betoon van 
geest en kracht, opdat uw geloof 
niet zou rusten op wijsheid van 
mensen, maar op kracht van God. 

Korintiërs 2:3-5 
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Toespraak in het Sri Kshetra Jyothir-klooster1 
Door Swami Sri Gopal Baba 
26 april 2013 
 

’Sthapakaya cha dharmasya, Sarva Dharma Swarupine, 
Avathara varishtaaya Shri Ramakrishnaya te Namaha’ 

 
‘Hij die kwam om spiritualiteit te vestigen, Hij die de verpersoonlijking is van 

alle godsdiensten en religies, Hij die de grootste belichaming van het goddelijke 
is, de grootste onder de Avatars, die Ramakrishna begroet ik.’ 

 

Belichamingen van het goddelijke Atma   
Vandaag is een zeer gunstige en zeer 
speciale dag. Van alle geboorten is de 
menselijke geboorte het zeldzaamst te 
verkrijgen. De mens heeft een bijzondere 
kwaliteit gekregen en dat is kennis en 
bewustzijn, die zul je niet aantreffen in 
andere wezens. Als God de mens dit 
bijzondere vermogen heeft gegeven, 
moet de mens dan zijn leven net als ieder 
ander schepsel leiden? God heeft de 
mens de kracht van kennis gegeven, 
zodat hij zichzelf kan verheffen en zijn 
doel bereiken, en om zich bewust van 
God te worden, iets wat onmogelijk is 
voor andere belichamingen. Hiervoor is 
een gids in de vorm van een Guru 
noodzakelijk. Als er geen Guru is, dan zal 
er geen Guri (doel) zijn. 
 

Het belang van de Goeroe 
Helaas vind je in dit kalitijdperk veel foute mensen die zich kleden als goeroes. 
Deze zogenaamde goeroes die okerkleurige kleding dragen zijn eigenlijk de 
kuru's (pijnlijke steenpuisten) van de maatschappij. Een ware Goeroe is 
iemand die ons leidt van duisternis naar licht. Hij heeft geen kaste of religie, is 

                                                           
1 Sri Kshethra Jyothir Math ligt in de stad Harihara, in de deelstaat Karnataka, op ongeveer 285 km afstand 
van Girinagar richting Mumbai. Swami hield deze toespraak bij gelegenheid van Bhîmaratha Shanthi, en de 
viering van de zeventigste verjaardag van Shri Virendra Swamiji, die daar verbleef op 24 april 2013. 
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alomvattend en vertegenwoordigt alle vormen van de samenleving. Is de zon 
er voor een bepaalde kaste of religie? Nee. Een Goeroe is net zo. 
 
Hier hebben jullie het geluk om Shri Virendra Swamiji als je Goeroe te hebben. 
Er is een gezegde in het Kannada: Als Hari boos wordt, is Hara2 er om je te 
redden. Als Hara boos is, dan is je Goeroe er om je te redden. Maar als je 
Goeroe boos is, ben je hulpeloos en kan niemand je redden. 
 

Vishwa Karma: werken voor universeel welzijn  
Hoewel ik een heleboel werk te doen heb, ben ik hier gekomen vanwege de 
wederzijdse liefde tussen jullie en je Goeroe hier. Je vraagt je misschien af 
waarom ik over mijn werk praat; omdat jullie allemaal werk te doen hebben. 
Er is een verschil. Ik werk voor het welzijn van het Universum in tegenstelling 
tot jullie, die alleen vanuit het standpunt van jullie familie denken. De meesten 
van jullie horen bij de Viswakarma-gemeenschap. De Vishwakarma-
gemeenschap werkt ten behoeve van de wereld. Dit universum is het werk van 
Brahma, de Schepper. Dus is Brahma ook een Vishwakarma. Ik houd erg veel 
van tempelarchitectuur. Wanneer ik verschillende tempels bezoek, kijk ik naar 
de beelden en bewonder hun vormgeving. Volgens mij is elk werk een 
onderdeel van Vishwa Karma: Universeel karma.  
 

De Goeroe corrigeert  
Lieve kinderen, doe je werk voor het welzijn van jullie land. Werk eerlijk, 
beheers je wensen en dien de samenleving integer en eerlijk. Een echte 
Goeroe toont zijn toegewijde het rechtvaardige pad en wijst op de fouten van 
zijn toegewijde als die zich inlaat met corrupte praktijken. Helaas blijven 
sommige Goeroes zwijgend toekijken hoe hun volgelingen zich overgeven aan 
corruptie. 
 
Neem het voorbeeld van Krishna. Hij wees altijd op de fouten van Arjuna en 
zette hem op het pad van gerechtigheid. Maar Shakuni prees de Kaurava's 
altijd, zelfs als ze het verkeerde pad betraden, wat resulteerde in hun 
vernietiging. Daarom heeft de samenleving echte Goeroes als Krishna nodig. 
Shri Virendra Swamiji is hier om jullie te begeleiden. Laat God hem een goede 
gezondheid en een lang leven geven om jullie allemaal te dienen. Vandaag 
hebben alle sprekers die mij voorgingen heel mooi gesproken, met name de 
heer Ashok, de advocaat wiens toespraak snel en scherp was als de Jog-
watervallen. De heer Bhaskar, de IAS- officier, sprak kalm als de rivier Kaveri. 

                                                           
2 Hari is Vishnu, Hara is Shiva 
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Nu is het erg laat geworden. Jullie hebben allemaal je honger genegeerd om 
jezelf te vullen met het voedsel van goddelijke kennis dat is hier geserveerd. Ik 
ben erg blij. 

Laat deze plek jullie kennis, vertrouwen en geloof geven. 
Guru Krupa Pavo mere Bhai. 

 
Oh mijn broeder, kom!  
Ontvang in overvloed de goddelijke zegen van je Goeroe. 
Ontvang allemaal de goddelijke zegeningen van de Goeroe. 
Werk allemaal verenigd en bescherm de verblijfplaats van deze Goeroe. 
Leef allemaal in vrede, voorspoed en geluk. 
 
Mijn zegen aan allen. 
 
Jai Sai Ram! 
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Juweeltjes uit toespraken van Swami Gopala Krishna Baba 
 
Wie opoffert uit liefde zal nader tot God 
komen. Vermengen we daarentegen liefde 
met persoonlijke hebzucht, voldoening en 
pleziertjes, dan zal het ons nergens toe 
leiden. Dergelijk gedrag zal ons kapotmaken. 
Als ik, omdat ik er zo dol op ben, een hele 
bak snoep leeg eet in plaats van er slechts 
een of twee te nemen, dan zal ik mezelf ziek 
maken met die hebberigheid.  
 
Liefde, in combinatie met opoffering, schept 
de mogelijkheid om onvoorwaardelijk te 
geven. Door zo te geven zullen we ook in 
ruime mate voldoening ervaren. Wanneer je 
geeft zonder een spoor van zelfzucht, is het 

geven gebaseerd op opoffering. Omdat het onzelfzuchtig is ervaar je vrede en 
tevredenheid. 
 

Verander je hart in een prachtige lotusbloem 
Overal waar eenheid bestaat kun je God vinden. Als we God zien, voelen we 
gelukzaligheid. Om die gelukzaligheid te krijgen moet je liefde ontwikkelen in 
je hart. Goddelijke liefde (Prema) is als een prachtige lotusbloem. Die 
lotusbloem is nergens aan gehecht. We moeten de bloem in die pure staat in 
ons hart bewaren. 
God komt als een 
honingbij naar de 
bloem in ons hart 
en zuigt er de 
honing uit. Wees 
zo'n mooie bloem. 
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Laat onze harten reageren op de problemen van anderen  
We hebben gezien hoe Jezus een lam optilde en het streelde. Dit is een 
symbool van liefde en een uiting van medeleven. Laat onze harten reageren op 
de problemen van anderen. 
 
Denk niet 'waarom spreekt Swami zo positief over het christendom?' We 
kunnen goede dingen leren van elke religie. Krishna is in Christus en Christus is 
in Krishna. Jezus was een belichaming van liefde. Hoe kan iemand de 
hoeveelheid liefde en vriendelijkheid berekenen die deze vorm bezat? We 
kunnen de zieke en gehandicapte mensen die Christus heeft gewassen en 
behandeld niet tellen. Er is een les voor ons in elke handeling die Jezus deed. 
 

Het verhaal van de twee zonen 
Hier is een prachtig voorval in het leven van Jezus.  
Jezus zwierf gewoonlijk van het ene dorp naar het andere. In een van die 
dorpen had de dorpsoudste twee zonen. De oudste zoon was een zeer 
verantwoordelijke persoon. Hij werkte op het land. Hij zorgde voor de familie. 
Hij beschermde en respecteerde de familie. De jongste zoon daarentegen was 
onverantwoordelijk. Hij bracht zijn tijd door in de stad en verkwistte al het 
geld dat het gezin verdiende. Toen Jezus dat dorp bezocht, nodigde de 
hoofdman, de rijkste man in het dorp, hem uit in zijn huis. Hij zei: 'Kom 
alstublieft, en zegen ons huis.' Jezus bleef een paar dagen bij hem.  
 
Gedurende die tijd kwam de 
tweede zoon van deze rijke man tot 
besef. Hij had spijt van zijn daden 
en besloot terug te komen naar 
huis. Zijn vader was erg blij met de 
verandering in zijn zoon en besloot 
om een feestmaal aan te richten ter 
ere van hem, waarvoor hij al zijn 
familieleden en vrienden 
uitnodigde. De oudste zoon werd 
boos op zijn vader en zei: 'Ik heb 
mij altijd verantwoordelijk 
gedragen, maar je hebt nog nooit 
een feestje gegeven voor mij!' 
Jezus, die hem dat hoorde zeggen, 
zei tegen de oudste zoon: ' Je bent 
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altijd een goed en verantwoordelijk persoon geweest. Het is niet nodig om je 
goede karakter te vieren. De jongste was de weg kwijtgeraakt en is 
teruggekeerd. Dat is reden voor een feestje.' 
 

Swami besteedt aandacht aan de behoeftige  
Dit verhaal is ook hier van toepassing. Veel mensen denken, 'Swami praat 
meteen op een unieke en prachtige manier met de rijke mensen, de mensen 
die veel geld hebben verdiend. Ik ben al gedurende lange tijd een zeer 
oprechte toegewijde van deze Swamiji en Hij kijkt zelfs nooit naar me.' Veel 
mensen denken zo, maar weten jullie waarom ik dit doe? Ik geef medicijnen 
aan degenen die lijden. Ik geef geen medicijnen aan mensen die normaal en 
gezond zijn. Jullie zijn normale mensen. Jullie zijn gezonde mensen. Jullie zijn 
toegewijden. Er is niets wat ik moet doen voor jullie. Er zijn veel mensen die 
mijn wonderen nodig hebben…, die mijn onmiddellijke aandacht nodig 
hebben…, die mijn begeleiding op elk moment nodig hebben. Daarom doe ik 
zo. Ik roep jullie allemaal op om je hart te openen voor Liefde en die Liefde in 
je hart te laten groeien. Zoek geen fouten in anderen. 
 

Seva is voor je eigen vooruitgang 
Ik wil dat je dit onthoudt. God heeft ons een kans gegeven. Hij heeft ons de 
kans gegeven om met Hem te werken. Ik heb mijn werk te doen en ik ben 
betrokken bij de voortzetting en de verspreiding van het werk dat ik op me 
heb genomen. 
Niemand kan het werk stoppen dat Sathya Sai Baba begonnen is. Wie zijn wij 
immers om bezwaar te maken tegen de voortgang van deze werkzaamheden, 
of het te vertragen? Het is onmogelijk dat een mens een struikelblok wordt dat 
de voortgang van de werkzaamheden Sathya Sai Baba's hindert. 
 
Als we werk doen in de naam van God, dan is het voor onze eigen persoonlijke 
vooruitgang. Het is niet voor iemand anders. Wat wil God? Hij is het Alles. Hij 
verlangt nooit iets. We gaan naar God voor onze eigen vooruitgang. Daarvoor 
nemen wij deel aan het werk dat Hij ons heeft toevertrouwd. Als we God 
voedsel aanbieden, moeten we bedenken dat het God is die de hele wereld 
voedt. Als we met lampen zwaaien voor Hem, moeten we niet vergeten dat Hij 
het is die de hele wereld verlicht. 
 

Seva is jouw geschenk aan God 
Wat kunnen wij Hem geven? Hij heeft geen vorm. Hij is de energie in ieder 
wezen. Hij is belichaamd in mensen die honger hebben…, die ziek zijn…, die 
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getroffen zijn door ellende en armoede. God laat Zich in dergelijke vormen 
kennen. 
Daarom dringt Swami aan op het doen van seva, dienstbaarheid aan de 
mensheid, dienstbaar aan de 
samenleving. Daarom heeft Sathya Sai 
Baba gezegd: 'Als je een goede 
volgeling wilt zijn in dit kalitijdperk, 
dan is alles wat je hoeft te doen de 
mensheid en de maatschappij waarin 
je leeft helpen.' 
 
Terwijl je seva doet kun je moe 
worden en je geest kan afgeleid 
worden. Je zou dan dingen kunnen 
zeggen die schadelijk zijn voor je 
eigen lichamelijke en geestelijke 
gezondheid. Om zo’n situatie te 
voorkomen, kun je alle negativiteit 
vervangen met het woord 'Rama' of 
'Bhagavatha' op het moment dat het 
opkomt. De naam van God zal meteen 
een genezend effect op je 
dienstbaarheid hebben. 
 
Draag te allen tijde de naam van God op je tong. Allebei je handen moeten 
worden betrokken bij het dienen van de mensheid. De woorden die uit je 
mond komen moeten aangenaam en liefdevol zijn voor degenen tot wie zij 
gericht zijn. Je woorden moeten als kostbare robijnen, diamanten en parels 
zijn. Voed mensen in nood met zulke. Veeg de tranen af van mensen die 
bedroefd zijn. Help hen die zichzelf niet kunnen helpen. 
 
Als je niet bezig bent met dienen van de mensheid kun je niet dromen van 
geluk of vrede. Ik heb geen rijkdom. Ik heb geen speciale vaardigheden. Hoe 
kan een eenvoudige persoon als ik alle dingen doen die je hier ziet? Dat is 
omdat Sathya Sai Baba in mij is en Hij motiveert jou om deel te nemen aan de 
activiteiten hier. 
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Verspil de rijkdom niet  
Verspil geen tijd. Verspil geen geld en middelen. Verspil geen voedsel. Als je 
deze drie principes vergeet zal je leven vruchteloos zijn. Dit zijn waardevolle 
adviezen. Luister hier alsjeblieft naar en breng het in praktijk. Ik gooi geen eten 
weg dat over is. Ik verwerk het in een ander gerecht en eet het de volgende 
dag. 
 
Egoïsme en bedrog vernietigen een mens. We moeten heel voorzichtig zijn 
met alles wat we doen. Mensen die voor de Heer werken moeten geen geld 
weggooien of onvoorzichtig uitgeven. Alles wat je hier ziet is van Baba. Alle 
rijkdom behoort aan God. God is almachtig. Ik ben een dienaar aan Baba's 
voeten. 
Wat hier ook gebeurt, wat er is gebeurd en wat er zal gebeuren in de 
toekomst, is uitsluitend te danken aan de inspiratie die ik van Hem heb 
gekregen. Ik ben als een heldere spiegel. Je ziet wat je ook bent in de reflectie 
van deze spiegel. 
 
Baba spreekt over 'reactie, reflectie, en weerklank'.  

Je krijgt wat je verdient. Je ziet wat je bent.  
Je hoort wat je tot jezelf mompelt. 
 
Sai Baba is naar deze wereld gekomen om jullie allemaal onsterfelijk te maken, 
niet om door te gaan met je binding aan de dood. Alles hier, zelfs het kleinste 
molecuul is Baba. Wanneer je hier binnengaat, laat dan je ego bij de deur 
achter en ga pas daarna naar binnen. Wie zijn wij om voor de machtige Heer 
ons ego te demonstreren! 
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Vestig liefde in je hart  
Toen het bewustzijn van Sanathana Dharma3 afnam, heeft Baba een lichaam 
aangenomen. Hij heeft ons getoond dat we allen één zijn. Geen kaste, geen 
religie, maar één God. We hebben te veel gemeenschappen en religies, we 
hebben veel te veel goden. We voelen haat en jaloezie voor elkaar. 
Swami is in een lichaam geboren om ons te laten begrijpen dat we allen één 
zijn, om deze boodschap over de wereld te verspreiden en de hele wereld in 
vrede te doen leven. Daarin hebben jullie allemaal een rol te spelen. Ieder van 
jullie moet de liefde in je hart vestigen; doe het werk van Sathya Sai op die 
manier. 
 
Kom met een hart dat zuiver en vrij is. Dit is de kans die God aan ieder van 
jullie gegeven heeft. Richt je gedachten op God. De dingen die je aan God 
moet geven zijn niet de bloem die verwelkt of het fruit dat morgenochtend 
verrot is. Geef aan God je eigen liefde. 
 

Ieder hart moet vol zijn van goedheid en goede bedoelingen. 
Laten we allemaal samen leven en werken. 

Laten we allemaal samen werken aan het welzijn van de hele wereld. 
Laat er vrede en welvaart zijn in elk deel van de wereld. 

  

                                                           
3 Sanathana Dharma: eeuwige leer van Juist Gedrag. Rechtschapenheid 
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De lessen van Shirdi Sai Baba 
Deel 14: Het gebruik van positieve 
emoties om een schat te verzamelen 
Door Satrughna 
 
Het zijn verlangens en andere beperkte 
emoties, zegt Shirdi Sai Baba, die ons 
gebonden houden aan het materiële 
leven. Hij noemt in feite zes ondeugden 
die ons gebonden houden, namelijk lust, 
woede, hebzucht, gehechtheid, trots en 
jaloezie. Ook zijn er emoties, zoals angst, 
die ons in lager bewustzijn houden. 
 
Maar hoewel de negatieve emoties ons 
gebonden houden, zijn dat niet echte emoties. Ze zijn de weerslag van 
ingesleten patronen, die moeten worden losgelaten om ons ware zelf te 
ervaren, het Atma. Het loslaten van beperkingen, heb ik ontdekt, hoeft niet 
moeilijk of lastig te zijn. Het vraagt maar een klein beetje werk van onze kant, 
maar het belangrijkste werk wordt gedaan door Baba. 
 
De methode bestaat uit het herkennen van je beperkende emoties, en je 
bewust worden van hun lagere vibratie. Vervolgens, als je gevoeld hebt dat 
deze trillingen niet overeenkomen met je hoger bewustzijn, vraag je Swami 
om die weg te nemen. Het is niet nodig om te weten wat het is (ja, ik blijf 
mezelf herhalen, maar ik vind dit belangrijk). Neem de Atmische positie van de 
waarnemer in, en blijf gewoon bij deze lagere trilling, totdat het weg is. Geen 
oordelen, geen emoties toevoegen aan deze verwarring, gewoon stil blijven 
zitten. 
 
Onze echte emoties daarentegen zijn blijvende emoties: liefde, mededogen, 
vreugde, dankbaarheid, sereniteit, ontzag, toewijding, geloof, vertrouwen 
enzovoort, die kunnen worden gebruikt om ons bewustzijn en dat van onze 
omgeving te verheffen. Want deze emoties stralen van je uit als bakens van 
licht, en zijn besmettelijker dan een ziekte. Net als beperkende emoties 
kunnen deze worden getraind. Door een bewuste poging om van vreugde, 
toewijding, liefde, en dergelijke te ervaren en erin te investeren, kun je een 
spirituele schat aanleggen. 
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Baba's eigen emoties  
Sai Baba was omringd door zijn toegewijden en zei tegen hen: ‘Mijn kinderen. 
Gedachten en uitingen van jaloezie, wraak, 
haat en afgunst zijn uiterst schadelijk. Geef ze 
geen ruimte. Deze slechte kwaliteiten sleuren 
de menselijke ziel keer op keer omlaag naar 
lagere levens en kwellen hem met geboorte en 
dood. We kunnen de genade van de Heer 
alleen winnen als we deze gevoelens kwijt zijn.’ 
 
Sai Baba gaf zelf vaak uiting aan heftige 
emoties, alsof Hij er zelf door was gebonden. 
Maar in werkelijkheid was hij altijd vrij, en was 
hij de baas over zijn emoties, in plaats van 
andersom, zoals bij de meeste mensen. 
Misschien was dit zijn manier om ons de kracht 
van emoties te tonen. Het was in ieder geval 
zijn manier om zijn volgelingen te veranderen. 
 

Op een keer was Baba buitengewoon kwaad. Zonder enige angst ging 
een toegewijde die Uddhavesh heette naar Baba toe, boog aan zijn voeten en 
vroeg: ‘Baba, ik moet naar huis. Geeft u mij uw toestemming?’ Binnen een 
seconde werd Baba uiterst kalm en zei liefdevol: ‘Mijn kind, ga je weg? 
Wanneer kun je terugkomen? Je hoeft hier niet elke twee weken te komen. 
Kom wanneer je kunt. Ik ben altijd bij je, vergeet dat niet.’ Baba zegende hem 
en gaf hem toestemming om te vertrekken. Baba bewees hiermee dat hij alle 
emoties volledig beheerste en Uddhavesh liet zien dat een toegewijde nooit 
angst voor moeder Sai hoeft te hebben. 
 

Overgave 
Volgens mij is overgave ook iets dat kan worden getraind, net als de hierboven 
genoemde positieve emoties. Dit is een les die rechter Regey heel goed kende. 
In het boek van  Narasimha Swamiji, genaamd ‘Ervaringen van Sri Sai Baba 
toegewijden', vertelt hij: 

Vele jaren nadat ik Baba voor het eerst ontmoette, overleed een van 
mijn kinderen. Mijn vrouw was heel verdrietig en begon te huilen. Ik verzekerde 
haar dat Baba alleen maar deed wat goed voor ons was. Dat hij ons kind had 
weggenomen, en we dus niet moesten huilen en daarmee aandacht trekken. Ik 
vroeg haar om te gaan slapen tot de volgende ochtend, tot de begrafenis zou 
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plaatsvinden. Ze kon de aanblik van het lichaam niet verdragen, en dus nam ik 
het bij me en zij ging rusten. 
Toen ik met het lichaam op mijn schoot zat, verscheen Baba en zei: ‘Wil je mij 
of het dode kind? Kies. Je kunt niet allebei hebben. Als je wilt dat ik het kind 
weer tot leven wek, dan doe ik dat, maar dan zul je mij niet meer bij je te 
hebben. Als je niet wilt dat ik dit kind tot leven wek zul je in de toekomst veel 
kinderen krijgen.’ Ik aarzelde geen moment om hem te vertellen dat ik hém 
wilde. ‘Treur dan niet', zei hij, en verdween. 
 
Zo moedigt hij me aan als dat nodig is, zelfs door zijn aanwezigheid. Aan al 
mijn behoeften wordt voldaan door Baba's genade. Ik val hem niet lastig met 
gebeden voor wereldse gunsten of steun. Ik heb mijn inkomen en 
eigendommen en ik ben tevreden met hoe alles voor het heden en de toekomst 
is geregeld. Als er zich ooit een eventuele noodzaak voordoet, dan merk ik dat 
het geld er op de een of andere manier komt. Ik heb niets te klagen. Tot slot, 
als je mij vraagt wat ik iemand zou aanraden die wil weten hoe hij (die niet Sai 
Baba in leven ontmoet heeft) zichzelf een toegewijde van Sai Baba kan maken 
en zijn hulp kan krijgen, dan zou mijn antwoord zijn dat hij zou moeten gaan 
zitten en proberen om zijn hart te laten overstromen met liefde voor Sai Baba. 
Het is niet noodzakelijk dat hij daarvoor naar Shirdi gaat - hoewel 
Shirdigroepen ongetwijfeld nuttig zijn. Alles wat hij moet doen is de zintuigen 
overstijgen en zich met liefde op Sai Baba concentreren. Hij zal zeker Sai Baba’s 
hulp bereiken en verkrijgen, en alles krijgen waar hij klaar voor is om te 
bereiken of te ontvangen. 
 
Ik heb gemerkt dat 
overgave niet een 
eenmalige gebeurtenis is. 
Het is een keuze waarop wij 
vaak worden getest, en 
soms zullen we slagen en 
de andere keer zullen we 
zakken voor de test. Dit is 
op zich de training die we 
doormaken. Je 
vastberadenheid kan, naar mijn mening, worden versterkt door bewust voor 
overgave te kiezen op momenten dat dat eenvoudig is. Op deze manier zal een 
gewoonte ontstaan, waarop je terug kunt vallen op een moment dat overgave 
je erg moeilijk valt.   
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Devotie - Het verliezen van je ego in werk  
Door Swami Vivekananda 
20 maart 1898 
 
Wat betekent het om te werken zonder 
oogmerk? Tegenwoordig menen velen dat het 
betekent dat we moeten werken op een 
zodanige wijze dat noch genot noch pijn ons 
raakt. Als dit de werkelijke betekenis is, dan 
kan van dieren worden gezegd dat ze werken 
zonder oogmerk. Sommige dieren verslinden 
hun eigen kroost en ze lijken helemaal geen 
knagende pijn voelen als ze dat doen. Rovers 
ruïneren mensen door hen te beroven van hun 
bezittingen, maar als ze volkomen onverschillig 
staan tegenover plezier of pijn, dan zouden 

ook zij werken zonder oogmerk. Als dat de betekenis ervan zou zijn, dan zou 
iemand met een stenen hart, de ergste van alle misdadigers, kunnen worden 
beschouwd als werkend zonder oogmerk. De muren voelen geen plezier of 
pijn, maar het kan niet gezegd worden dat ze werken zonder oogmerk. 
 
In de bovenstaande betekenis is die stelling een krachtig instrument in de 
handen van de goddelozen. Ze zouden doorgaan met het verrichten van 
slechte daden, en zichzelf betitelen als werkend zonder oogmerk. Als dat de 
betekenis van het werken zonder een oogmerk was, dan verkondigt ook de 
Gita een angstaanjagende stelling. Natuurlijk is dit niet de betekenis. 
Bovendien, als we kijken naar de levens van degenen die verbonden waren 
met de prediking van de Gita, ontdekken we dat zij  een heel ander leven 
leidden. Arjuna heeft Bhishma en Drona in de strijd gedood, maar toch offerde 
hij ontelbaar veel keren al zijn verlangens en eigenbelang; zijn lagere zelf. 
 
De Gita onderwijst Karma Yoga. Al het werk moeten met concentratie (yoga) 
worden gedaan. Als je met zulke concentratie werkt (karma yoga) is er geen 
bewustzijn van het lagere ego aanwezig. Het bewustzijn van 'ik doe het werk’ 
is nooit aanwezig wanneer je vanuit yoga werkt. Westerlingen begrijpen dit 
niet. Ze zeggen: ‘Als er geen bewustzijn van het ego is, als dit ego is 
verdwenen, hoe kan iemand dan werken?’ Maar wanneer we met 
concentratie werken, en alle bewustzijn van ons zelf verliezen, dan is het werk 



Sri Sai Mandiram nieuwsbrief november 2013 pagina 22 

dat gedaan wordt oneindig veel beter. Ieder mens zal dit weleens in zijn eigen 
leven hebben ervaren. 
We doen veel dingen onbewust, zoals het verteren van voedsel, enz. We doen 
andere dingen bewust, en sommige dingen doen we door ons onder te 
dompelen in Samadhi, alsof er geen bewustzijn van het ego meer is. 
 
Als kunstschilders het bewustzijn van hun ego verliezen en volledig worden 
ondergedompeld in de schilderkunst, 
zullen ze in staat zijn om 
meesterwerken te produceren. 
Goede koks concentreren zich 
volledig op het voedsel dat ze 
bereiden; ze verliezen elk ander 
bewustzijn zolang ze daarmee bezig 
zijn. Maar om op deze manier perfect 
te werken zijn mensen alleen in staat 
op het gebied waarin ze 
gespecialiseerd zijn. De Gita leert dat 
ieder werk op die manier moet 
worden gedaan. Zij die door yoga één zijn met God doen al het werk terwijl ze 
ondergedompeld zijn in concentratie. Ze zoeken geen enkel persoonlijk 
voordeel. Op zo’n manier je werk doen brengt alleen goeds voort voor de 
wereld, er kan geen kwaad van komen. Degenen die zo werken doen dus nooit 
iets voor zichzelf. 

 

De liefde is geduldig en vol 
goedheid. De liefde kent geen 
afgunst, geen ijdel vertoon en 
geen zelfgenoegzaamheid. Ze is 
niet grof en niet zelfzuchtig, ze 
laat zich niet boos maken en 
rekent het kwaad niet aan, ze 
verheugt zich niet over het 
onrecht maar vindt vreugde in de 
waarheid.  
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, 
alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 
De liefde zal nooit vergaan. 

Korintiërs 13: 4-8  
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Mijn Gurumaharaj Shri Gopal Baba 
Door Smt Lakshmi Ramanan 
 
Het is de krachtige 
samenvloeiing van de drie 
stromen die tot 
gelukzaligheid leidt, die 
talloze inzichten oproept 
en uiteindelijk niet te 
beschrijven vrede schenkt. 
De Prayaga4 in de mens 
brengt die drie: de 
Sadhaka, de Ishta en de 
Guru, samen. (De zoeker, 
de gekozen vorm van God 
en de Meester) 
Vele jaren geleden, tijdens darshana, sparsana en sambhashana (zien, 
aanraken en horen) van Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, klonk een stem in mij 
om Hem darshan van mijn persoonlijke goeroe Maharaj te vragen. Er kwam 
geen antwoord of reactie van Bhagavan, maar Hem zien gaf mij de 
geruststelling dat Hij zou terugkomen om het mij te zeggen.  
Het maakte dat ik Baba deze vraag opnieuw stelde in het jaar 2002. 
 
Het lichtpuntje kwam in 2005, bij mijn eerste darshan van Gurudeva Gopal 
Baba in Girinagar, Bangalore. Ik ging met de nodige aarzeling. Achteraf kon ik 
mijn weldoener niet genoeg bedanken voor het feit dat hij mij bijna 
meesleepte. De aanwezigheid van twee mooie beelden van Sri Ramakrishna 
en Sarada Ma in de Sai Mandiram aan weerszijden van het beeld van Shiva, 
was zo totaal onverwacht dat ik mijn metgezel moest vragen wie dat waren. 
 
Met de ritmische muziek van Shri Lakshman op de achtergrond liep ik naar 
binnen en zag Shri Gopal Baba, die met haastige maar afgemeten passen liep 
om de aanwezigen te begroeten. Ik weet zeker dat hij niet naar mij heeft 
gekeken, maar ik hoorde fluisterend 'Manchiti' - zeer goed - hetzelfde woord 
dat Baba in 2003 in Parthi gebruikte terwijl Hij wat vibhuti in mijn uitgestoken 
handpalmen strooide. 
 

                                                           
4 Prayag in de hindoe-traditie betekent de samenvloeiing van de rivieren waar religieuze riten worden 
uitgevoerd. 
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Er viel niets meer te zeggen… de rest van die ochtend bracht ik door in een 
roes! Een paar weken later fluisterde Hij: 
‘Don’t worry, be happy.’ Deze woorden 
blijven naklinken, vooral als er af en toe 
problemen op mijn pad komen. De 
overweldigende invloed van de golven van 
extase en ontelbare inzichten laten het 
materiele stof wegspoelen. 
Het verlangen om mijn goeroe Maharaj te 

zien bereikt nog steeds waanzinnige hoogten of diepten; ik weet het niet 
meer! Ik moest het Hem vragen. ‘Wanneer kan ik u zien?’ terwijl ik Gopal Baba 
bleef aankijken. Hij bevestigde noch ontkende toen ik hem ‘mijn goeroe 
Maharaj’ noemde.  
 
Ik zou veel, veel later gaan inzien dat alle namen en vormen van Hem zijn, 
terwijl Hij in werkelijkheid  boven alle namen en vormen is! 
Hij, op Zijn unieke wijze, maakte dat ik de Sai Satcharita in Tamil ging vertalen. 
Ik leefde de waarheid van Mulay Shastri's 5 ervaring.  
Toen ik mijn impressionistische samenvatting van de Sai Satcharita voor Hem 
legde, eindigend met Zijn (Gopal Baba's) woorden: Jij en ik zijn een, 
schreef Hij eenvoudig - 
 

Allen zijn een!  
en ondertekende... 
 
De Guru Purnima van 2008 bracht de 
Goeroes genade als een stortbad! 
  

                                                           
5 Mulay Shastri: karakter uit de Sri Sai Satcharitra, hoofdstuk 12 
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Zie goed, doe goed, wees goed 
Zomersathsang 2013 
Door Sita 
 
Het begon op een zondagochtend 
in mei toen wij in de tempel 
spontaan onze favoriete verhalen 
uit de Mahabharata uitwisselden. 
Wij vertelden elkaar wat ze voor 
ons betekenden en al snel werden 
we zo enthousiast dat we 
besloten in augustus daar een 
meerdaagse sathsang aan te 
wijden. Ik keek er naar uit!  
 
Gek genoeg voelde ik de eerste avond van de sathsang een soort angst. Een 
vreemde onrust sloop bij mij binnen en mijn hart klopte onrustig, alsof de 
oorlogstrommels niet alleen op het filmdoek roffelden maar ook in mij. Ik bad 
tot Swami en besloot rustig achter in de tempel te gaan zitten. Dat was echter 
niet de bedoeling, want Kannaiah vond het fijn als ik voorin zat om samen met 
hem en Reynold de gebeurtenissen toe te lichten. Al gauw werd ik gegrepen 
door de heftige beelden van de Mahabharata. 
 
Drie avonden lang keken wij naar de Mahabharata en hadden mooie inzichten 
en gesprekken. Toch verdween de spanning niet helemaal uit mijn lichaam en 
denken. Op die momenten snap ik niets van mijzelf. Ik ben in een omgeving 
waar ik van hou, met mensen waar ik van hou en waar ik mij veilig bij voel. 
Waarom gooit mijn onderbewuste dan angst door die ervaring???  
Goed het was wat het was, en één ding heb ik inmiddels geleerd; voor 
verandering kan plaatsvinden is acceptatie voorwaarde nummer één. Mijn 
acceptatie van dit soort onverwachte emoties is een stukje van mijn 
persoonlijke strijdtoneel, dus wel toepasselijk tijdens het inleven van de 
Mahabharata. Kon ik weer even oefenen… accepteer wat is… oordeel niet… 
 
Nadat de laatste filmbeelden van het scherm verdwenen waren voelde ik mij 
intens verdrietig. Alle strijd, wanhoop en verdriet van de Pandavas gaven mij 
het gevoel van; wat is het nut van dit alles? De geschiedenis van de mensheid 
is al eeuwen geschreven in bloed. Waarom zal ik mij verdiepen in een oorlog 
van duizenden jaren geleden, als ook nu nog mensen elkaar de meest 
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vreselijke dingen aandoen? Elke dag lijden en sterven onschuldige kinderen 
door al het onrecht en de disbalans op onze aarde. En niet alleen 
mensenkinderen maar zoveel van Haar schepping lijdt onder ons ego-geweld. 
Tranen sprongen in mijn ogen en ik voelde mij leeg en boos. Stilletjes nam ik 
mij voor om nooit meer hiernaar te kijken… 
 
Ik snapte echter ook wel dat ik niet in deze emotie moest blijven hangen. Dan 
is altijd maar één uitweg, Swami in mijn hart, oftewel naar binnen gaan en 
bidden. 
Ik herinnerde mij (gelukkig) ineens dat wij deze sathsang georganiseerd 
hadden vanuit een gevoel van vreugde toen wij onze verhalen deelden. De 
verhalen die wij toen deelden gingen over Liefde met een hoofdletter en de 
kracht die voortkomt uit vertrouwen en devotie. Kan ik in alle strijd liefde 
vinden. Kan ik de schaduw accepteren als een onderdeel van Licht. Kan ik 
mijzelf zijn, met mijn hart vol liefde en tegelijk accepteren dat angst ook een 
deel van mij is?  
 
See good, do good, be good6, zegt Baba. Kan ik het goede zien in geweld?  
Nee, ik niet. Wel kan ik het goede zien voorbij het geweld. Ik kan zien dat er 
lessen worden geleerd, helden geboren (die niet wisten dat zij het in zich 
hadden), saamhorigheid ontstaan en mededogen ontwikkeld. Ik kan zien dat 
de mensheid stapje voor stapje groeit naar een liefdevollere samenleving. Zou 
Swami dat bedoelen als Hij zegt, see good? 
 
Als ik mij richt op geweld in het nu of in het verleden, geef ik dat energie. Ik 
voel boosheid en verdriet in mij opborrelen. Dat beïnvloedt hoe ik mij nu voel 
en dit gevoel zal mijn toekomst gaan kleuren.  
Als ik mij richt op Krishna’s liefde voor de Pandavas en hun liefde voor Hem, 
dan voel ik ontroering, vreugde en kracht. 

See good… 
 
Welke gedachten en gevoelens wil ik mijn ‘hier en nu’ en mijn toekomst laten 
bepalen? 
Plotseling, als een engel van troost, schieten mij de prachtige woorden van 
Yudhistira binnen. Als zijn vader hem bij het meer vraagt wat onvermijdelijk is, 
en hij antwoordt dat geluk voor alle wezens onvermijdelijk is. Wat een 
heerlijke gedachte. Uiteindelijk zullen alle wezens gelukkig zijn. Dat is pas SEE 
GOOD! 

                                                           
6 See good, do good, be good: Zie goed, doe goed, wees goed. 
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En hoe de sathsang verder ging?  
De vierde dag gingen wij met elkaar varen en na weken prachtig weer 
daarvoor was het uitgerekend die zondag koud, nat en winderig. Op het water 
was het nog kouder. Maar moedig voeren wij meer dan een uur en picknickten 
daarna ook nog buiten, tot het moment kwam dat wij van de kou onze kopjes 
nog amper konden vasthouden. Wij gingen op weg naar de tempel waar wij de 
sathsang zouden afsluiten met een bhajandienst. Wij hadden samen in de kou 
een stukje ongemak gedeeld. Een stukje strijd met de Hollandse elementen.  
Het contrast met de tempel was groot, hoe 
verwelkomend voelde onze (inmiddels 
warmgestookte) vertrouwde tempelruimte na 
de kou buiten. Buiten was het somber en donker 
maar hier brandden de kaarsen. Swami en Baba 
keken glimlachend op ons neer. Het was heerlijk 
om hier weer binnen te zijn! Dit extra warme 
thuisgevoel hadden wij nooit kunnen ervaren 
zonder ook eerst de kou te hebben 
meegemaakt. De schaduw maakt het Licht 
herkenbaar. We zongen als één familie, intens 
en met hartstocht. Het was een van de mooiste 
Kirtans ooit. 
Een perfect slot van een nieuw begin!  
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