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Sai Ram lieve lezers,  
 
Na een koude en donkere winter kwam de lente met het lengen van de dagen en 
het korter worden van de nachten. De natuur ontwaakte, de lentebloeiers 
kwamen moedig met hun kopjes uit de koude aarde. Zij wisten zeker, zonder 
enige twijfel dat het licht zou terugkeren. Ook wij weten dat ons innerlijk Licht er 
altijd voor ons zal zijn. Soms versluierd door een koude donkere tijd, maar toch 
altijd aanwezig. Swami, onze Zon, vanbinnen en vanbuiten. Het Licht dat ons leidt 
en ons tot bloei zal brengen op voor ieder de juiste tijd. Deze 37e nieuwsbrief 
hebben we gevuld met voedsel voor de ziel, om ons te helpen te groeien en te 
bloeien. Hij is gevuld met verhalen van de GKS familie en de opbouwende 
woorden van onze Meesters. Mogen wij allen stralen! 
In liefde en dankbaarheid, 
De uitgevers. 
 
Waar je ook gaat, weet dat Ik altijd bij jullie ben. Bij elke stap die je neemt leid Ik 
je van binnenuit. In de jaren die volgen zullen jullie Mij ervaren in verschillende 
manifestaties van Mijn vorm. Jullie zijn Mijn… zo dierbaar voor Mij. Ik zal jullie 
beschermen zoals je oogleden je ogen beschermen. 
Sathya Sai Baba 
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PREMASWARUPA VAHINI 
 

Word een baken van licht 
Door Sri Sathya Sai Baba 
 
Ananthapur, 30 juli 1987 
Denk serieus na over de oorzaak van chaos, onrecht, 
onwaarheid en wanorde waarin de wereld 
tegenwoordig verwikkeld is. Ouderen mijmeren over 
het verleden en betreuren het heengaan van de 
‘goeie ouwe tijd’. Jongeren maken zich zorgen over 
hoe ze hun toekomst moeten plannen, over hun 
baan, hoe ze het gezin moeten runnen, enzovoort. 

Beiden negeren hun plichten van dit moment. Ze beseffen niet dat het ‘nu’ zowel 
het gevolg is van het verleden als het zaad voor de toekomst. Als je op de juiste 
manier zorg draagt voor het heden, dan zal de toekomst vanzelf goed zijn. Besluit 
om je plicht in het nu te doen. Het zal een koninklijke weg plaveien voor de 
toekomst.  
 

Plicht is God. 

Werk is verering. 

Maak deze twee motto’s de richtlijnen van je leven. Als je van plan bent om iets 
in de toekomst te gaan doen, waar is dan de garantie dat die tijd zal aanbreken? 
Het uitstellen van verplichtingen naar de toekomst is niet rationeel. Leef in het 
nu en besluit om je taken direct uit te voeren. Betuig dankbaarheid aan je ouders 
die je gevoed en gekoesterd hebben, en ook aan je leraren en je partner. Dat is 
de eerste richtlijn om menselijk te zijn. Tegenwoordig is er wreedheid in plaats 
van dankbaarheid. Mensen aarzelen niet om hun begunstigers iets kwaads aan te 
doen. Dat is onmenselijk. In plaats van te proberen om goed te doen, zelfs aan 
degenen die je gekwetst hebben, doe je het tegenovergestelde. Hoe slecht is het 
om mensen te kwetsen die iets goeds voor jou gedaan hebben? 
 
Maak je leven waardevol en zinvol. Er mag geen verschil zijn op basis van taal, 
kaste of geloof. Belangrijk is het aankweken van zuivere en heilige idealen. 
Achter een academische graad aanjagen en om een baan smeken is een treurige 
situatie. Ontwikkel zelfredzaamheid, en bouw je leven op vertrouwen in God. Het 
verval van spiritualiteit heeft de mensheid de puinhoop gebracht waar ze nu in 
zit, met een totaal verlies aan morele waarden. Ouders worden niet 
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gewaardeerd. Er is weinig liefde over tussen de man en zijn vrouw en hun 
kinderen. Wat voor een leven is dat? De eerste vereiste voor kinderen is dat ze 
liefde en waardering hebben voor de ouders waaraan ze alles te danken hebben. 
 
Leren om de kost te verdien is de ene helft van het werk. De andere helft is het 
leven de moeite waard en zinvol maken. Let eens op de ontelbare manieren 
waarop je energie verspild wordt. Slechte dingen zien, horen, zeggen, denken en 
doen… je energie wordt ermee verspild. Het vermogen om te zien is een kostbaar 
geschenk. Bij het kijken wordt goddelijke energie gebruikt. Dat mag duidelijk zijn 
uit het feit dat blinde mensen over het algemeen aanmerkelijke energiereserves 
hebben. Er zijn vele intelligente personen onder de blinden.  
Je zou in staat moeten zijn om de eenheid in gedachte, woord en daad te 
bewaren, en een voorbeeld te zijn voor de wereld. Goed gedrag is essentieel. 
Mensen zonder morele code gaan ten onder. Het is het verval van moraal dat 
verantwoordelijk is voor de problemen in de wereld. Het herstel van normen en 
waarden is de belangrijkste behoefte van deze tijd. Moraal komt niet uit boeken 
of van de markt. Het moet uit het hart komen.  
 
Word nederig, want dat is het kenmerk van ware kennis.  
Ontwikkel zelfvertrouwen, want 
zonder dat kan niets bereikt 
worden in het leven dat de moeite 
waard is. En heb boven alles 
vertrouwen in God.  
Mensen houden allerlei soorten 
rituelen op basis van feestdagen, 
maar ze hebben geen rotsvast 
vertrouwen in God, die de eeuwige 
basis is van alles.  
Leer om een leven te leiden van 
rechtvaardigheid, waarheid, liefde 
en schoonheid. Word bakens van 
licht voor de wereld. Leef zonder 
angst of trots naar je idealen. Laat 
je geweten altijd je gids zijn. Jullie 
hebben Mijn zegen bij alles wat je 
onderneemt.  
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Het principe van Sai, de Sai Tattwa 
Girinagar, 23 november 2014 
Lezing van Sri Gopal Baba 
 
sThaapakaaya cha dharmasya, sarva dharma swaroopiNe 
avataara variShTaaya, raamakrishNaaya tE namaha 
avataara variShTaaya, saikrishNaaya tE namaha 
 
Voor Hem die gekomen is om ons spiritualiteit en recht-
vaardigheid bij te brengen, die de personificatie van alle 
godsdiensten en overtuigingen is, en die de grootste belichaming van het 
goddelijke is. Die Ramakrishna begroet ik, die Sai Krishna begroet ik.  
 
Goddelijke zielen  
Vandaag is een belangrijke, onvergetelijke en immer gedenkwaardige dag. Net 
zoals we feest vieren op de geboortedagen van Rama en Krishna, is vandaag de 
dag waarop Bhagavan Sri Sathya Sai Baba is geboren. We volgen allemaal het pad 
dat Baba voor ons heeft uitgezet. Wij volgen zijn principes, zijn richtlijnen. Hij is 
onze vader, onze guru en onze moeder. In ieder tijdperk wordt God als mens 
geboren en komt hij naar de aarde om de mensheid te verheffen.  
 

Jantoonaam nara janma durlabha. 
Van de hele schepping wordt de geboorte als mens het meest geprezen en niets is ermee 

te vergelijken. 

Dit menselijk lichaam hebben wij gekregen, en iedere dag wordt de tijd die ons 
rest korter. Toch hebben we tot nu toe op geen stukken na genoeg bijgedragen 
aan de gemeenschap. Het leven van grote zielen is als een lamp; het verlicht de 
hele wereld. Dat is onzelfzuchtige dienstbaarheid, het pad van rechtschapenheid 
(dharma). Om ons te leiden op het pad van dharma en ons aan te sporen het te 
volgen, neemt Bhagavan in ieder tijdperk een menselijke vorm aan. 
We wachten er het hele jaar op om deze dag te vieren. Maar dat is niet nodig, 
want Swami woont in ons hart. Dus houd je hart zuiver en zo schoon als maar 
kan.  
 
Onlangs gaf de premier van India een boodschap, ‘houd India schoon’. Die 
boodschap gaf Sathya Sai Baba aan de wereld toen hij 14 jaar oud was, ‘houd je 
hart, je huis en je omgeving schoon’. Wat er voor het hele land nodig is, is de 
boodschap waar het om gaat. Als onze omgeving schoon is, dan is ons hart dat 
ook. Voordat je op de stoep gaat zitten maak je eerst een plekje schoon. Je legt 
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een mat op de grond en gaat op de mat zitten. God zetelt in ons hart. Moet dat 
dan niet schoon zijn? Ons hart is vol vuiligheid en besmeurd. Er is veel 
onwaarheid, onrecht en vals spel in de maatschappij. We worden omringd door 
hebzucht en slechte gedachten, maar als we besluiten om deze negativiteit op 
afstand, en ons hart schoon en zuiver te houden, dan zal God in ons hart wonen. 
Je hoeft God niet te roepen om ergens vandaan te komen, hij woont in ons hart. 
Het heeft geen zin om te schreeuwen.  
 
Baba heeft een voorbeeld gegeven. In de Mahabharata zijn de Pandava’s en de 
Kaurava’s in een dobbelspel verwikkeld en de Pandava’s beginnen alles te 
verliezen. Zelfs hun vrouw Draupadi raken ze kwijt. De slechte Kaurava’s sleuren 
Draupadi de vergaderzaal binnen. Dushasana, de broer van Duryodhana sleept 
Draupadi aan haar haren 
naar voren. Duryodhana 
geeft zijn broer Dushasana 
het bevel om haar te 
vernederen door haar de 
sari af te nemen. Voor 
vrouwen is kuisheid en 
karakter heel waardevol. 
Dushasana begint 
Draupadi te ontkleden. 
Dan houdt Draupadi de 
knoop van haar sari zo 
stevig mogelijk vast 
Terwijl ze zo aan haar sari 
vasthoudt, smeekt zij haar 
vijf echtgenoten die daar 
in die ruimte zitten om 
haar te redden. Ze vraagt 
haar schoonvader 
Dhritarashtra en haar 
schoonmoeder Gandhari 
om haar te redden. Ze 
smeekt zelfs haar grootvader Bhishma. Ze smeekt de leraren Dronacharya en 
Kripacharya om haar te helpen. Maar niemand komt haar redden. Op dat 
moment geeft ze het op. Uiteindelijk heft ze haar handen op en geeft zich over 
aan God en roept Heer Krishna. Eerst roept ze ‘Oh Krishna die in Brindavan is, 
kom alsjeblieft en red mij!’ Hij komt niet. Dan roept zij ‘Krishna die in Mathura is, 
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kom toch!’ Zelfs dan komt hij niet. Dan roept zij, ‘Oh Krishna die in mijn hart 
woont, kom toch en red mij!’ Onmiddellijk verschijnt Krishna vóór haar. Haar sari 
wordt langer en langer, het blijkt onmogelijk om haar te ontkleden.  
 
Zolang we nog blijven vasthouden aan de knoop van arrogantie, ego en de 

nadruk op ‘ik’, ‘mij’ en ‘mijn’, zal er geen 
troost zijn. We zullen niet loskomen van 
deze wereld.  
Je hoeft geen heilige plaatsen te bezoeken 
of op bedevaart te gaan om God te zien. Hij 
woont in je hart. Maar als je het wel doet, 
koester dan God die je daar ziet in je hart. 
God is dicht bij je, net zo dicht als Sai Baba 
bij ons was. Door zijn spel (leela) verhief hij 
de hele wereld. Hij toonde het juiste pad. 
Baba zei, ‘mijn leven is mijn boodschap’. 
Sommige mensen blijven preken, maar 
brengen niets daarvan in de praktijk. Wij 
moeten het in praktijk brengen. Het is niet 

genoeg om te zeggen ‘we zingen bhajans, we nemen deel aan de sathsang, of 
lezen goede boeken’. We moeten het ook in praktijk brengen door goede daden 
te verrichten.  
 
De tijd is oneindig en de wereld is uitgestrekt, maar ons denken is zo beperkt. 
Maak je blikveld alsjeblieft zo wijd mogelijk, wees ruimdenkend. In deze tijdelijke 
wereld is God geïncarneerd en heeft ons verheven. Hij toonde ons het pad van 
waarheid. Baba zei ‘ik doe goed noch kwaad, ik ben slechts de getuige van al 
jullie daden’. Wat je zaait zul je ook oogsten! Laten we daarom alleen goede 
dingen doen. Baba zei altijd, ‘doe goed, wees goed, zie goed. Dat is de weg naar 
God’.  
 
Baba is vol liefde, mededogen en geluksgevoel! De dagen met Swami zijn de 
gelukkigste van mijn leven. Swami is niet langer in zijn lichaam. Het lichaam is 
tijdelijk. Maar het Atma, de ziel, is eeuwig. Baba is aanwezig in ieders hart. 
Daarom is het nodig om ons hart zuiver te houden zolang Hij er verblijft. Vul het 
niet met vuiligheid. Vul het in plaats daarvan met nectar en ambrozijn. Zolang 
ons hart met nectar gevuld is, zal al ons werk vrucht dragen en goddelijk zijn; de 
staat van ons hart zal zijn weerslag hebben op ons werk. Voor dit doel kwam 
Baba naar deze wereld en adviseerde hij ons om de mensheid te dienen. Hij gaf 
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water waar droogte heerste. Hij bouwde ziekenhuizen zodat er medische 
voorzieningen geboden konden worden aan de armen. Hij bouwde vele 
onderwijsinstellingen. Na dit alles had Baba een heel koninkrijk voor zichzelf, het 
koninkrijk van de ziel. Mensen gebruikten alle materiële voorzieningen, maar 
niemand kwam opdagen om zijn voordeel te doen met het koninkrijk van de ziel. 
Dat ‘koninkrijk van de ziel’ houdt in dat je verenigd bent met God, dat je 
verzonken bent in God.  
 
Baba zei vaak, ik zoek… ik zoek of er ergens een ware toegewijde is. We blijven 
steeds maar vragen naar meer, onze verlangens zijn oneindig. De een vraagt om 
een baan, de ander om rijkdom. Sommigen vragen een villa, een paar om een 
nieuwe Mercedes, en sommigen willen zelfs een Duitse herder! Mensen die naar 
een huis verlangen zijn toegewijden van een huis. Degenen die om een goede 
vrouw vragen zijn de toegewijden van een vrouw, zoekers naar rijkdom zijn 
toegewijden van rijkdom en zij die om een hond vragen zijn toegewijden van een 
hond. Mensen die Swami zoeken zijn Swami’s toegewijden. Daarom moeten we 
voorzichtig zijn met wat we vragen. Materiële zaken zijn nodig om te leven, maar 
er moeten grenzen zijn. Laat je verlangen uitgaan naar God. In iedereen woont 
Baba in de vorm van zijn energie. Ontdek dat. Deze viering is er om ons te helpen 
dat te ontdekken. 
 
Dit is het 23e jaar dat we Sathya Sai Baba’s verjaardag vieren in de tempel in 
Girinagar. Er komt een nieuwe ashram in Maddur. Volgend jaar zullen we dit 
waarschijnlijk vieren in de nieuwe ashram. 
Voor mij is deze dag, de verjaardag van 
Sathya Sai Baba, de mooiste dag van 
allemaal; de dag dat ik de waarheid 
ontdekte. Ik heb alleen de waarheid nodig. 
Daarom is dit de heiligste dag voor mij.  
 
Op dit moment is het werk aan de nieuwe 
tempel in volle gang in de ashram in 
Maddur. Zodra die klaar is verhuis ik naar 
de nieuwe ashram. Ik heb daar nog wat 
werk te doen. Mijn samadhi komt daar te 
staan. Maar voor die tijd heb ik nog wat 
taken te voltooien die me zijn toegewezen 
door Swami (Sathya Sai Baba). De reden 
daarvoor is net als wanneer een auto oud 
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wordt, dan werkt hij niet meer. Je zult hem naar een garage moeten brengen. En 
zo is het ook met mij; hoe lang kan het Atma nog in deze oude auto blijven? Het 
is goed, ook als de auto niet meer rijdt, dan gaat hij naar de garage en begint 
weer te werken.  
 
Al ben ik dan niet meer hier op aarde, ik zal jullie verlangen vervullen. Er is geen 
geboorte of dood. God bracht mij naar deze aarde en ik voer de taken uit die Hij 
mij heeft opgedragen. Wanneer Hij me 
terugroept, dan zal ik moeten gaan. Dit is 
mijn taak. Ik heb geen gehechtheden in 
deze wereld. Ik ben alleen gehecht aan 
waarheid (sathya) en rechtschapenheid 
(dharma). Wat ik in jullie allemaal 
verwacht te zien zijn de vijf waarden - 
sathya, dharma, prema, shanti en ahimsa 
(waarheid, rechtschapenheid, liefde, 
vrede en geweldloosheid). Als we deze 
vijf waarden in ons opnemen, dan zullen 
we allemaal als Baba worden. Sai Baba is geen individu. Sai Baba is een principe 
(tattwa). Zelfs als we onze fysieke gedaante, het lichaam, verliezen blijft dit 
principe bestaan. Houd je aan deze principes en ga verder. Loop richting Sathya 
(waarheid). Vul je hart niet met tijdelijke wereldse pleziertjes of onwerkelijke 
dingen. Alleen God is waarheid, de wereld is een illusie.  
 
Laat je hart altijd gevuld zijn met mededogen. Het moet niet star of verhard zijn. 
Je moet een moederlijk hart hebben, gevuld met liefde, mededogen, tederheid 
en vriendelijkheid. Dit zijn de waarden van Sai, Sai Tattwa. Laat wat je nu 
gehoord hebt alsjeblieft niet hier achter als je vertrekt. Houd het in je hart. Baba 
heeft verschillende toespraken en verhandelingen gegeven, maar niemand 
luisterde naar hem. Als je van de duizenden lessen die Baba gaf, tenminste één in 
je opneemt en toepast, is dat op zich al bewijs genoeg dat je een ware 
toegewijde van Swami bent. Om het Atma te verheffen is het niet nodig om de 
hele Bhagavad Gita te lezen en te bestuderen. Het is al genoeg als je volgens één 
van zijn lessen leeft. Je hebt geen hele doos lucifers nodig om één lamp aan te 
steken. Een enkele lucifer is genoeg. En zo is het ook met de duizenden lessen 
van Swami; kies er gewoon één en beoefen die oprecht. Geef het ego op. Zodra 
het ego weg is word je God. Bij de viering van Sathya Sai Baba’s 89e geboortedag 
is het mijn wens dat God Zijn licht in ieders hart ontsteekt, zodat Hij in jou straalt. 
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Word een dienaar als Hanuman 
Hoe vredig is deze omgeving nu! Er is zoveel vreugde in deze ruimte. Zodra je 

hier een paar stappen vandaan gaat kom je in 
een totaal andere wereld. Net zoals een 
wierookstokje zijn geur verspreidt, zo breiden 
de positieve trillingen zich ook uit naar de 
omgeving. Net als die trillingen zegen ik jullie, 
opdat het goddelijke licht van Swami ieders 
hart zal warmen. Ik benadruk steeds weer 
hetzelfde, vraag God om de kracht om je ego 
tot het laatste kruimeltje los te laten. De weg 
naar de ondergang is ego. Wees als Hanuman 
en zoek toewijding. Er is geen tweede zoals hij. 
Hij is de Brahma van de toekomst. Die 
ongeëvenaarde Hanuman zei altijd, ik ben de 
dienaar van Rama. Ik wil dat iedereen onthoudt 
dat hij Swami’s pada sevaka is: de dienaar van 
Swami’s voeten. Volg de lessen van Swami, 
vervul alle taken die Swami je heeft toebedeeld 

en houd je hart schoon en zuiver.  
 
Deze bijeenkomst zal met de vuurceremonie (arathi) eindigen. Vanavond zal er 
een ceremonie zijn waarin Baba op de schommel wordt gewiegd, de jhoola seva. 
Er zullen ook bhajans gezongen worden. Neem hier alsjeblieft allemaal aan deel 
en mogen de zegeningen altijd in je hart weerklinken zoals de OM-klank. Houd in 
gedachten wat je hier allemaal hebt gehoord. Mediteer op Hem en houd de 
goede gedachten vast. Zelfs het voedsel dat straks wordt opgediend is nodig; het 
is Swami’s prasad. Het hele lichaam moet het 
lichaam van Sathya Sai worden.  
 
Hier heeft Sathya Sai Baba mij persoonlijk 
gezegend met de Atma Linga, die Hij 
materialiseerde. Die wordt hier bewaard. 
Volgend jaar is dat 24 jaar geleden. De 
inhuldiging zal plaatsvinden in Maddur en jullie 
moeten allemaal deelnemen aan dat gebeuren. 
Swami’s aanwezigheid zal daar altijd zijn in de 
Chandra-moulishwara tempel.  
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Breng in praktijk wat Baba leert - al is het maar één ding 
Girinagar 24 november 2014 
Lezing van Sri Gopal Baba 
 
Je zegt, mijn vader heeft een probleem, mijn vrouw heeft een probleem, mijn 

broer is een probleem. Dergelijke 
problemen komen als we geboren 
worden. Zet ze allemaal aan de kant en 
denk aan God. 
Je bent hier gekomen om een helpende 
hand te krijgen, teneinde het rijk van God 
te bereiken. Maak je niet druk over 
menselijke zwakheden. Dit lichaam is, 
zoals je weet, samengesteld uit vijf 
elementen. Dus moet het wel het een of 
andere hinderpaal hebben. Als er 
voorspoed is, dan deelt niemand dat. 
Maar als er rampspoed of problemen zijn, 
dan zoeken mensen elkaar op en praten 
erover.  
Al zeggen mensen dat Sai Baba een 

belichaming van God is, zijn lichaam heeft evengoed beperkingen. Zodra de vijf 
elementen erbij zijn betrokken, zal het lichaam pijn en lijden ondergaan. Maar 
wij zijn niet het lichaam, wij zijn zielen. Dat wil zeggen dat wij niet belichaamde 
zielen zijn, maar de Ziel zelf. Als we in een huis gaan wonen, dan zien we dat er 
na verloop van tijd slijtage optreedt. We zullen het moeten onderhouden, anders 
zal het huis instorten en moeten wij eruit. Zo is het ook met het lichaam. De ziel 
gaat een lichaam binnen en met het ouder worden verlaat de ziel het lichaam en 
vindt een nieuw tehuis.  
 
Vraag uit het publiek: Komt hier een einde aan? 
 
Gopal Baba: Er komt geen einde aan. Dit is een vicieuze cirkel, een doorgaand 
proces, deze kringloop van geboorte, dood en wedergeboorte.  
 

Bhaja Govindam, bhaja Govindam 
Govindam bhaja mudhamate 
samprapte sannihite kale 
nahi nahi rakshati dukrinj karane 
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Dit vers werd gecomponeerd door Sri Adishankaracharya. Het betekent dat men 
altijd de naam van God moet reciteren. Houd vast aan Zijn lotusvoeten en geef je 
over aan Hem. Dan is het mogelijk om aan deze cyclus te ontkomen. Als je altijd 
bezig bent met wereldse zaken, dan is het niet mogelijk om uit deze cyclus te 
komen.  
 
Vraag: Ik heb Gopal Baba gezien en Sathya Sai Baba. Dit geldt voor velen van ons. 
En toch hebben we onze voor- en afkeur niet overwonnen. Wat moeten we 
daaraan doen? 
 
Gopal Baba: Zoals ik al eerder uitlegde, als we iemand willen bezoeken om daar 
zo’n drie maanden te blijven, dan merken we dat we gastvrij worden ontvangen 
en de eerste twee of drie dagen van ons bezoek welkom zijn. We beginnen het 
prettig te vinden. Maar na drie dagen verandert de behandeling en dan krijgen 
we automatisch het gevoel dat we daar weg willen. Zouden we dan niet moeten 
overwegen om de eer aan onszelf te houden en weg te gaan, in plaats van te 
wachten tot ze ons vragen om te vertrekken?  

Sathya Sai Baba kwam hier voor onze groei. Hij 
is een leraar. In Zijn leven heeft Hij talloze 
toespraken en verhandelingen gehouden. 
Echter, bij de mensen gaat het ‘t ene oor in en 
het andere weer uit. We hebben niets gedaan 
met wat Hij ons leerde. Waarom zou Sathya 
Sai Baba dan weer opnieuw komen? Als wij 
willen dat Hij weer terugkomt naar deze 
wereld, dan moeten wij deze wereld geschikt 
genoeg maken om Hem te ontvangen. Baba 
heeft niets van ons nodig. Wat verwacht een 
Guru van zijn leerling? Hij is verheugd als zijn 
leerling goed opgeleid is, een goed 
wereldburger wordt, de mensheid dient en 
voor de samenleving zorgt door die te 
beschermen, als hij probeert door de barrière 

van het lichaam te breken en van zijn leven een afspiegeling van de Guru te 
maken. Wij gaan naar de leraar om te leren. Maar helaas komen we niet verder 
dan de basislessen. We blijven op het punt waar we begonnen. We zijn nog 
steeds bij ‘de a is van appel’. We hebben niet geleerd dat de ‘a van atma’ is! 
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Swami kwam naar deze wereld om ons van appel naar atma te brengen. Maar wij 
kiezen voor appel, en blijven daaraan vasthouden. We lijken niet door te groeien.  
 
‘Jantunam Nara Durlabha’. Van alle scheppingen is de menselijke geboorte de 
meest bijzondere en niets kan daarmee vergeleken worden. Alleen de gelukkigen 
lijken het te krijgen. God heeft ons het vermogen van kennis gegeven, het 
vermogen om te denken, te begrijpen en te leren. Baba observeert ieders daden. 
Hij is de eeuwige getuige – niet een deelnemer aan enige actie, maar alleen de 
toeschouwer.  
Als je goede daden verricht, dan zullen de beloningen ook goed zijn. Als je slechte 
daden verricht, dan zal hetzelfde weer bij je terugkomen. Maar Baba doet goed 
noch kwaad. We zeggen allemaal dat we toegewijden van Baba zijn, maar geen 
van ons is bezorgd om Hem. We zijn alleen bezorgd en piekeren als het over 
wereldse zaken gaat. Tot het laatste moment voor Hij Zijn lichaam verliet bleef 
Baba zeggen, ‘ik zoek nog steeds of er één ware, oprechte toegewijde is’. Zijn 
zoektocht naar zo’n toegewijde gaat nog steeds door! Die bestaat niet!  

 
Sta in het wereldse leven, maar 
denk niet dat dat de waarheid is. 
Purandara Dasa zei altijd, ‘wij zijn 
hier maar tijdelijk, maar ons ware 
thuis is God’. Jullie komen uit 
Mumbai en van overzee. Jullie 
zullen hier tot de middag zijn, of 
in ieder geval voor een korte tijd. 
Zodra het doel bereikt is zullen 
jullie terug naar huis gaan. Van de 

miljoenen mensen op de wereld zijn er maar een paar hierheen gekomen die 
naar sathsang verlangen. Maar om dit verlangen beantwoord te zien moet er ook 
de zegen van God zijn. Tenzij en totdat Hij dat wil gebeurt er niets.  
Jullie hebben veel van jullie taken terzijde gelegd, en bewust gekozen om je 
verlangen om hier heen te komen tot je prioriteit te maken. Verspil deze kans 
alsjeblieft niet. Neem dit in je op, breng het in praktijk en maak er goed gebruik 
van.  
 
Als je je hele leven doorbrengt met het stellen van vragen, zal er geen tijd zijn om 
antwoorden te vinden. Eén simpele waarheid moeten jullie allemaal kennen, 
‘Brahma Sathya, Jagannitya’, God is de ultieme Waarheid. Al het andere is illusie 
en heeft geen betekenis. Deze Mandir, tempel of welke plaats dan ook, is niet 



Sri Sai Mandiram nieuwsbrief mei 2015 pagina 15 

blijvend of eeuwig. Alleen het Atma en de Paramatma, de ziel en de Kosmische 
Ziel, is blijvend. Niets anders! Als de afzonderlijke ziel opgaat in de Kosmische 
Ziel, dan zijn zij Eén. Verder is er niets te vragen of te zoeken.  
 
God komt voor onze groei en neemt ons mee naar Zijn woning. Helaas zijn we 
niet bereid om met Hem mee te gaan. Alleen om de tijd te doden komen er 
mensen naar me toe en zeggen, ‘Swami, ik wil bevrijding (moksha)’. Als ik dan 
zeg, ‘kom maar mee’, hebben ze onmiddellijk een uitvlucht en gaan ze weg. 
Iedereen heeft het druk met wereldse pleziertjes. Er wordt gezegd dat Rama in 
de Treta Yuga, toen al zijn taken vervuld waren, aan de mensen vroeg, ‘ik ga naar 
Vaikuntha (de hemelse verblijfplaats van Vishnu), wie gaat er mee?’. Het hele 
koninkrijk, alles en iedereen, mensen en dieren, leek ermee in te stemmen en 
met Hem mee te willen gaan. En nu? Willen wij nu met Baba meegaan? In plaats 
daarvan hebben we Hem weggestuurd! Hoe langer Baba hier bleef, des te meer 
probeerde Hij ons te onderwijzen. Wij wilden Baba’s instructies niet volgen of 
zijn leringen uitvoeren.  
 
Baba zei vaak, ‘Er kwamen regelmatig mensen om een gunst vragen. Ze vroegen 
Mij om het een of ander. Maar nooit vroegen zij naar Mijn welzijn’. Hij was 
weliswaar een belichaming van goddelijkheid, Hij had wel een lichaam dat zijn 
eigen pijn en moeilijkheden had. Toch nam niemand de moeite om te vragen hoe 
het met Hem ging of hoe Hij zich voelde! Hij was God en had geen enkele vorm 
van gehechtheid. Maar toch, hoe had onze houding moeten zijn…? We hadden er 
niet vanuit moeten gaan dat Baba gezond en wel zou zijn.  
 

In deze context haalt Gopal Baba een voorval rond Sri Ramakrishna aan. 
Het gebeurde in de tijd dat Ramakrishna in Kashipura was en aan kanker 
leed. Hij was een goddelijke incarnatie. Hoewel hij op zijn sterfbed lag, 
gaf hij geen uiting van de pijn en leefde in gelukzaligheid. De ernst van de 
ziekte was duidelijk te merken aan het feit dat hij zelfs geen water kon 
doorslikken. Op het moment dat al zijn leerlingen om hem heen stonden, 
wilde een van zijn leerlingen dat Ramakrishna van die dodelijke ziekte 
verlost zou zijn en het daarom van Hem overnemen. Ramakrishna hield 
hem tegen en zei, ‘Nee, doe dat niet! Dit is mijn karma, ik moet het 
ondergaan’. Hoewel hij een incarnatie van God was, wilde hij aan de 
leerling duidelijk maken dat wij, zodra we dit lichaam aannemen, door al 
deze fasen heen moeten gaan.  
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We krijgen dit mensenleven alleen vanwege het karma dat we met ons 
meedragen. Er zijn twee soorten karma, goed karma en slecht karma. Het goede 
karma geeft ons immens geluk, maar daar zal op een dag een eind aan komen. 
Sommige mensen hebben een combinatie van deze twee. Die mensen worden 
Yogabhrashta genoemd. Zij verheffen de wereld. Zij zijn degenen die de taken 
vervullen die God ze gegeven heeft. De echte yogi’s die in eenheid met God zijn, 
zijn hier niet. Alle heiligen zijn druk met het vervullen van de taken die hen 
toevertrouwd zijn. Ze wachten tot ze zich van die ketenen kunnen losmaken en 
weggaan. Vivekananda ging vroeg heen. Zijn werk was gedaan en daarom wilde 
hij hier niet langer blijven. 
 
Wij hebben deze kostbare geboorte als mens gekregen. We zijn ons bewust van 
goed en slecht. Dus is het belangrijk dat we dat beseffen en er goed gebruik van 
te maken, en dat we trachten deze cyclus van geboorte en dood te doorbreken. 
Je kunt bevrijding niet in één leven bereiken. Laat je vastberadenheid om dit te 
bereiken voortdurend groeien. Het is als in een voetbalwedstrijd; een speler 
probeert een doelpunt te scoren, maar de tegenstander probeert dat te 
voorkomen door de bal weg te trappen. Toch blijft hij het proberen. En zo 
moeten ook wij blijven proberen.  
 
Iemand sterft en wordt weer 
opnieuw geboren, dus moet ons 
doel heel duidelijk zijn; proberen 
om de cyclus te doorbreken en 
eraan te ontsnappen. In elk leven 
moeten we zo dicht mogelijk bij 
God zien te komen. God zal voor 
onze groei in verschillende 
gedaanten blijven komen. Baba 
heeft mij naar deze wereld 
gebracht en ik ben een dienaar van Zijn huis. Ik voer de taken uit die Hij me 
toevertrouwt. Zodra de taken zijn volbracht en Hij me terugroept, zal ik met Hem 
meegaan. Dat is wat het is. Er is geen gehechtheid. Mijn gehechtheid is alleen 
aan God, waarheid en rechtschapenheid (Baba, sathya en dharma). Hieraan zijn 
we gebonden. Ik zal onze taken blijven uitvoeren.  
 
Ik zal niemand zeggen zijn ogen te sluiten en te mediteren. Dat is luiheid. Karma 
yoga houdt in dat we werk te doen hebben. Je kunt je ogen een half uur 
dichtdoen, maar als de geur van alle lekkernijen uit de keuken komt dan zijn we 
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alle concentratie kwijt. Het is beter om altijd aan God te denken door Zijn naam 
te herhalen of Zijn glorie te bezingen in bhajans. Sathya Sai Baba zei ons op de 
volgende manier te bidden; Laat ons hart steeds groter worden, net als een 
chapattibrood dat groter wordt naarmate je het deeg met een roller uitrolt. 
Terwijl je de groente snijdt, vraag dan dat onze slechte eigenschappen en het 
egoïsme in stukjes gehakt en kleiner wordt. We moeten God zien in ons werk, 
want werk is verering.  
 
‘Kayakave Kailasa’. Werk is de hemel. Zelfs een heilige of een monnik moet 
werken voor zijn eten. Lui zijn en gratis eten staat gelijk aan diefstal. Nabij 
Tumkur (district in de buurt van Bangalore) is het Siddhaganga Matha klooster. 
Veel basis- en middelbare scholen zijn ondergebracht in dit klooster. Het is een 
internaat en er studeren ongeveer 8.000 kinderen. Alles is gratis, eten, onderdak, 
voedsel, opleiding, enzovoort. Deze voorzieningen worden verschaft zonder enig 
sociaal onderscheid. Studenten uit alle kasten en geloofsrichtingen krijgen het. 
De heiligen bekostigen het klooster met hun aalmoezen. Zelfs de bezoekers en 
reizigers, gemiddeld 10.000 per dag, krijgen te eten. De kinderen krijgen allemaal 
drie maaltijden per dag en alle noodzakelijke middelen om hun opleiding te 
volgen. Zijn verlenen een geweldige dienst aan de samenleving.  
 
Een heilige, Shivakumara Swami 
genaamd, is 106 jaar en hij 
verzorgt daar de administratie. 
Hij heeft geen bril en kan nog 
steeds lezen met de ogen die God 
hem gegeven heeft. Hij staat 
iedere morgen om 2 uur op. Na 
zijn bad zegt hij zijn gebeden op 
en doet hij puja. Hij is oud en zijn 
lichaam is helemaal krom maar 
toch gaat hij overal heen waar hij 
wordt uitgenodigd. Toen hij jong 
was had hij een Guru. Er kwam eens een groep mensen en volgens de traditie 
kregen ze allemaal te eten. Na de maaltijd vroeg de Guru deze mensen om te 
helpen bij het malen van de ragi (een soort oergierst) en brandhout te hakken. 
Shivakumara Swami (toen nog een jongen) zag dit gebeuren hij vroeg zijn Guru 
waarom hij deze mensen vroeg om dit werk te doen nadat hij ze zo hartelijk had 
ontvangen en een overvloedig maal had gegeven. Daarop zei zijn Guru dat een 
mens niet moet eten zonder ervoor te werken.  
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We hebben dit lichaam, dat uit vijf elementen is opgebouwd, gekregen. Nu we 
hier eenmaal zijn moeten we bijdragen aan de groei van de samenleving en 
alleen goed doen. We moeten de schuld aan Moeder Aarde, waar we alles aan te 
danken hebben, terugbetalen door haar te onderhouden en te beschermen. 
Iedere morgen worden we wakker door het geluid van vogels, zij doen het werk 
van de wekker. We moeten ze terugbetalen, maar we doen bijna niets. De 
straten worden ’s nachts door de straathonden bewaakt. Zelfs zij moeten gevoed 
worden. Gooi geen stenen naar ze en jaag ze niet weg. Dat is allemaal een soort 
schuld die we aan de maatschappij verschuldigd zijn. Wanneer we eenmaal als 
mens geboren zijn, moeten we altijd goed doen. Dat zal ons beschermen. Dat is 
ook wat Sathya Sai Baba zei: 

‘Wees goed, doe goed, zie goed, dat is de weg naar God’ 
 
Je kunt niet het zaad van een bittere neemboom zaaien en verwachten dat je er 
mangovruchten van kunt plukken! Wat je doet zal naar je terugkeren. Wat je 
zaait zul je oogsten! Laat je hart niet alleen met licht gevuld zijn, maar ook met 
mededogen. Mededogen en vriendelijkheid, zijn eigenschappen waarop Gods 
genade rust. Ontwikkel en voed die eigenschap alsjeblieft. Er zijn zoveel vogels 
en dieren die dorst en honger hebben. Geef ze voedsel en water. Als je aanzit bij 
een uitgebreid heerlijk diner, sta er dan een klein deel van af. Leer te geven en te 
delen. Wij hebben ontvangen, dus is het tijd om te gaan delen. Blijf niet altijd je 
hand ophouden. Mededogen, vriendelijkheid en geven zijn goddelijke 
eigenschappen. Stelen en mensen pijn berokkenen zijn demonische 
eigenschappen. 
 
Vraag: Hoe vaak moet je ‘Bhaja Govindam’ reciteren? 
 
Gopal Baba: Je kunt het zo vaak zingen als je wilt maar dat is niet genoeg. Het 
aantal is niet erg belangrijk. Je moet de betekenis ervan begrijpen en die in je 
opnemen en toepassen. Je moet je de inhoud eigen maken en volgen. Gods 
naam moet altijd op onze lippen en in ons hart zijn. De uitdrukking ‘Bhaja 
Govindam’ betekent zelf al, ‘blijf Zijn naam zingen’. Dat alleen is waarheid.  
 
Vraag: Swami, we zien u met veel fysieke pijn en mentale spanningen. Maar als 
we u zien en vragen ‘Hoe gaat het met u?’, dan zegt u altijd, ‘Ik ben gelukkig’. 
Maar als u dat aan ons vraagt, dan doen we onze rugzak open en leggen al onze 
ellende aan uw voeten. We zeggen dan, ‘Swami, dit is verkeerd en dat is 
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verkeerd’. We weten niet hoe we zoals u moeten leven! Vertel ons alstublieft het 
geheim.  
 
Gopal Baba: Ik heb dit punt al beantwoord. Deze 
wereld is niet de waarheid. De waarheid is een 
andere wereld, het Brahman, de wereld van 
God. Zolang we hier zijn, moeten we onze taken 
verrichten. Je hebt een plaats waar je werkt of je 
hebt een bedrijf. Je gaat erheen, werkt, verdient 
je geld en gaat naar huis. Net zo ben je alleen 
naar deze aarde gekomen om goede daden te 
verrichten. Als je goede en edele daden verricht 
zul je het goede verdienen en als je zonden 
begaat, zal het je kwaad opleveren.  
 
Ik zou dit nog willen zeggen, als ik naar Mumbai 
ga, dan reis ik via Haveri. Er is daar een begraafplaats die ik bezoek. Mensen 
dragen het lichaam naar de begraafplaats en verzorgen er de laatste riten - 
begrafenis of crematie. Veel mensen begeleiden het lichaam. Er is daar een 
inscriptie met de volgende tekst,  

Tot hier toe hebben jullie mij vergezeld. Ik dank jullie hiervoor.  
Vanaf dit punt vergezelt alleen mijn karma mij nog -  

al de goede en slechte dingen die ik deed. 
 
Niemand zal met ons meegaan. De vrouw zal meegaan tot de drempel, de zoon 
zal meegaan tot de begraafplaats en de laatste rituelen voltrekken. Daarna zal er 

niemand achterblijven. De menigte die meeging 
keert terug naar huis. De ironie is dat we ergens 
geloven dat ons menselijk lichaam niet eindig is, 
dat er geen dood is. Daar draait het in de hele 
wereld om. God is onze enige metgezel, een 
Vriend die altijd bij ons blijft. God is de belichaming 
van rechtschapenheid (dharmaswarupa) en van 
waarheid (sathyaswarupa). Hij volgt ons en neemt 
ons overal mee naartoe. Het huis, je vrouw, de 
kinderen, de rijkdom die je verdient... niets gaat er 
met ons mee. Baba alleen is waarheid (Sathya).  
 
Niet Baba’s lichaam maar Baba Zelf is Waarheid. 
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Met Baba’s lichaam hebben ze ook een flater begaan. Er is een groot verschil 
tussen het lichaam van een normaal mens en dat van een heilige of Avatar. Van 
een huis dat Gandhi bezocht maken we een monument. Zelfs een steen waarop - 
naar verluidt - Swami Vivekananda heeft gezeten, is in de ashram geplaatst. We 
kunnen ons heel goed voorstellen hoeveel kracht er in het lichaam van 
mahatma’s aanwezig moet zijn. Daarom zijn er voor die mensen, als zij 
heengaan, bepaalde procedures die gevolgd moeten worden als de laatste 
rituelen worden voltrokken. Er is een specifieke manier waarop de samadhi-
tombe moet worden geïnstalleerd. In Shirdi werd Shirdi Sai Baba’s samadhi 
geplaatst en Hij heeft gezegd, dat, hoewel hij niet in fysieke vorm aanwezig zal 
zijn, zijn beenderen vanuit zijn samadhi zullen spreken.  
 
Het is zo triest dat ze in zijn volgende incarnatie (Sathya Sai) het lichaam 
geschonden hebben. De noodzakelijke procedures en het respect werden niet 
gehanteerd. Mogelijk is dit een ramp voor de wereld. De samadhi, die bedoeld 
was om de mensen te helpen en hun verdriet op te lossen, is nu krachteloos 
geworden. Daarom moet dit lichaam (Swami wijst naar zichzelf) ook in de grond 
begraven worden. Dat is jullie plicht. Zelfs als ik het lichaam verlaat zal ik Baba’s 
werk blijven doen (wat Hij me heeft opgedragen). Het is dan veel makkelijker 
voor me. Ik hoef dan niet de last van mijn lichaam te dragen. Ik heb dan geen 
trein, bus of vliegtuig nodig om rond te reizen. Ik kan overal heengaan waar ik 
wil. Daarom moet de samadhi gewaarborgd en beschermd worden.  
 
Vraag: Wie kent de laatste riten? 
 
Gopal Baba: Jij moet dan komen en mijn werk doen!  
Het was niet zo dat de Indiërs of de volgelingen rondom Baba zich niet bewust 
waren van de procedures, die vanaf onheuglijke tijden in gebruik zijn, als het gaat 
om de laatste riten van dergelijke goddelijke zielen. Ze waren alleen nogal 
gemakzuchtig en namen niet de moeite om het correct te doen. Dus is het je 
verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat de traditionele praktijken worden 
toegepast zodat de kracht behouden blijft zoals dat al sinds mensenheugenis 
gebeurt. 
 
We gaan naar plaatsen als Shirdi, Ganagapura en Akkalkot om de samadhi van 
goddelijke zielen te bezoeken en hun zegen af te smeken, om onze zonden en de 
kwaadaardigheid in ons denken weg te wassen, en voor onze groei door te 
zuiveren en verlicht te worden. Daarom worden dergelijke plekken als heilige 
plaatsen beschouwd. Alsof je jezelf weer oplaadt (als een accu). Dat is het doel 
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van het bezoek aan zulke heilige tempels. Dus kom een of twee keer per jaar en 
laad jezelf weer op. Verwijder de kwaadaardigheid in je hart, en zet dan het werk 
van Baba voort.  
 
Moge God je zegenen en laat er voorspoed zijn! 
 
Gopala Baba eindigt Zijn toespraak met een verwijzing naar de inhuldiging van de 
nieuwe ashram en Hij hoopt dat het dit jaar zal plaatsvinden bij de gelegenheid 
van de viering van Sathya Sai’s geboortedag, op 23 november 2015.  
 
Dan komt er nog één vraag van een van de toegewijden: ‘Kan onze batterij ook 
hier worden opgeladen?’ 
 
Gopal Baba: Zeker! Ook 
dit is onze werkplaats.  
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De perfecte beeldhouwer... 
Door Kannaiah 
 
Lieve vrienden en familie, 
 
Soms is het leven niet gemakkelijk, zeker als je eenmaal op het pad bent naar 
jezelf. Het mag dan prachtig klinken om dicht bij een heilige te zijn. maar het 
kan zowel moeilijk als pijnlijk zijn, aangezien Hij wil dat je groeit. Overgave lijkt 
eerst makkelijk, maar gaandeweg kunnen er twijfels opkomen. 
 
Stel jezelf voor als een stuk steen dat ergens al eeuwen ligt. Er is nauwelijks enig 
bewustzijn dat jij die steen bent. Op een dag komt er een beroemde 
beeldhouwer langs en hij ziet de schoonheid van die steen. Hij ziet de 
mogelijkheden van lijnen, rondingen en details die in jou verborgen liggen. 
Andere mensen hebben dit nog niet waargenomen. 
 
De steen gaat op transport naar de werkplaats, waar de beeldhouwer met krijt 
de lijnen trekt van het beeld dat hij uit de steen wil gaan houwen. De steen is 
verrukt en opgewonden dat hij gaat zien wat er in hem verscholen ligt, als een 
herinnering aan een lang vergeten verleden dat eeuwenlang verborgen was.  
 
De beeldhouwer begint te beitelen, eerst geleidelijk, dan krachtdadiger, en 
tenslotte zelfs met een slijpmachine. De scherven en het puin dat op de grond 
valt is afval, alleen nog geschikt om een weg mee te verharden.  
Ondertussen lijdt de steen en vraagt zich af wat er met hem gebeurd is. Het was 
zo vredig toen hij nog langs de kant van de weg lag, en nu krijgt hij er dagelijks 
van langs. Hij vergeet helemaal de belofte, de afbeelding die de beeldhouwer op 
hem getekend heeft op de dag dat hij de werkplaats binnenkwam. Hij klaagt ‘Hoe 
kom ik hier weg? Kan iemand me niet terugleggen waar ik vandaan kwam, ik was 
daar zo vredig...’  
Geleidelijk komt er een stukje van het beeld tevoorschijn en zo krijgt de steen 
weer hoop en herinnert zich een deel van de eerste tekening. Dan komt er op 
een dag een eind aan het beitelen. Vanaf dat moment begint het polijsten. Met 
tien soorten polijstschijven, elke keer een fijnere korrel, wordt de steen gepolijst 
tot hij glanst. Het is een lang en schijnbaar oneindig proces.  
 
Dan begint het op een dag hevig te regenen, het water spoelt langs de 
werkplaats. Tegen de tijd dat de zon eindelijk doorbreekt staan er grote plassen 
water voor de werkplaats. De steen ziet de plassen en ook zijn weerspiegeling in 
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het water, en hij is verrukt met wat hij ziet. Er is een prachtig beeld uit hem 
voortgekomen. Pas dan beseft hij dat het hele proces van hakken, slijpen, 
beitelen en polijsten nodig was om dit schitterende beeld uit hem te maken.  
 
Ooit zei Swami tegen mij: ‘Om een prachtig beeld uit jou te maken, zal ik aan je 
moeten beitelen.’ Het is alweer lang geleden dat ik de verrukking voelde toen ik 
een glimp opving van mijn werkelijke beeld. Dat gebeurde de eerste keer toen ik 
mijn Swami Gopal Maa ontmoette.  
Het hak- en slijpproces dat daarna kwam is zwaar en er lijkt geen eind aan te 
komen. Op de momenten dat ik het beeld vergeet dat me getoond werd, voel ik 
zo’n verlangen naar innerlijke vrede en roep ik om een kortere weg erheen. Er 
waren momenten dat ik erover dacht om weg te rennen.  
 
Hoewel we nooit weten hoever het proces van hakken, beitelen, slijpen en 
polijsten gevorderd is, kunnen we er beter aan vasthouden dan half afgewerkt 
rond te lopen. Als je je eenmaal hebt overgegeven aan de handen van de 
‘Perfecte Beeldhouwer’, weet dan dat er geen fouten worden gemaakt. Het 
duurt alleen een tijd. Maar wat er in je ligt zal op een dag naar buiten moeten 
komen, dat is de belofte! 
 
Liefs,  
Kannaiah 
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Gopal Baba’s bezoek aan Mumbai en Shirdi 
Door Prema Kalyanpur 
 
Gopal Baba bereikte Sai Brindavan 
laat in de avond van 2 februari. We 
stonden vol ongeduld te wachten op 
onze Swami. Het was rond tien uur ’s 
avonds en behoorlijk donker toen 
Swami eindelijk arriveerde.  
Slechts een paar van ons stonden 
onderaan het gebouw te wachten om 
Hem te ontvangen. Zodra Swami uit 
de auto stapte keek Hij ons allemaal liefdevol aan en na Zijn zegen zijn we naar 
binnen gegaan. Mijn neef Mihir, een verlegen tiener, stond in het donker omdat 
de plaats niet goed verlicht was. Swami riep hem en vroeg wat hij studeerde. 

Liefdevol klopte Hij hem op zijn 
hoofd en toen zei Swamiji hem, 
verklein je vriendenkring. Mihir was 
echt verbaasd, want dat is precies 
wat zijn ouders hem hadden 
gezegd! Hij vraagt zich nog steeds 
af hoe Swami over zijn vrienden kan 
weten. Na pada puja, de 
voetenwassing, ging Swamiji naar 
Zijn kamer. 
 

De volgende dag was er geen programma. 
Swamiji was ontspannen en een paar volgelingen 
kwamen hem begroeten. Latchoumy Mohan en 
de zanger Krishnamurthy bezochten Baba. 
Krishnamurthy zong een lied dat door Latchoumy 
was geschreven. Mevrouw was zo overweldigd 
door emoties dat ze flauwviel! Iedereen was in 
paniek, maar Swamiji bleef kalm, Hij gaf opdracht 
om haar wat gezoet water geven waarna ze 
herstelde. 
 
Op woensdag de 4e vertrok Swamiji naar Shirdi. 
Een paar kilometer voor Shirdi vroeg Swami 
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ineens aan Ajit om de auto te stoppen. Hij stapte 
uit en vroeg iedereen om Hem te volgen. Hij ging 
een kleine hut binnen, waar een zeer oude dame 
op Hem wachtte. Ze had zelfs voor Hem gekookt. 
Op onze vragen vertelde ze dat Shirdi Baba in 
haar droom was gekomen en gezegd had dat Hij 
naar haar huis zou komen. Het was een geweldig 
moment, en vol liefde gaf ze haar Baba te eten. 
Gopal Baba at het voedsel blij en gelukkig en 

vroeg de anderen om ook te eten. Iedereen genoot van het voedsel.  
 
De samadhi darshan van Shirdi verliep vlot en iedereen 
keerde op dezelfde dag weer terug. Die nacht had mijn 
dochter Amrita een droom. In de droom kwam Gopal 
Baba naar haar kamer en langzaam groeide en 
veranderde Hij in swami Samartha van Akkalkot. Ze was 
overweldigd en dankbaar voor dit visioen. 
Donderdag 5 februari was er ‘s avonds een 
bhajanssessie geregeld. In de ochtend hadden we eerst 
een goddelijke sessie met Mahesh Maharaj en Gopal 
Baba. De liefde tussen de twee was zo ontroerend. 
Maheshji instrueerde ons hoe wij Gopal Baba moeten 
dienen. Hij vertelde over enkele ervaringen met Sathya 
Sai Baba, die ons in de ban hielden. 
 
De bhajans in de avond waren opwindend. Zangers van 
het Mulund-centrum scandeerden de Rudra en de toon 
was gezet voor de bhajans. Goede zangers maakten de avond onvergetelijk. 
Gopal Baba hield een toespraak en gaf ons richtlijnen welke activiteiten Hij van 
ons verwachtte in het Mumbai-centrum.  
Al snel was de reis voorbij en Swamiji vertrok de volgende dag. We waren 

verdrietig, maar weten dat Baba 
opnieuw zal komen. In de 
tussentijd hebben we een hoop 
werk te doen volgens Baba’s 
instructies.  

Sai Ram!  
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Hier en Nu 
Door Linda 
 
Rivieren van vluchtigheden 

vloeien samen met de zee 

van eeuwigheid 

Blijf buiten het verhaal 

Hier is het, hier 

Proef de vreugde van het eeuwige NU 

Devotie is slechts de brug die je oversteekt 

om bij eeuwige vrede te komen 

Als er geen land is om op te landen 

waar is dan de noodzaak van een brug 

om op te stranden 

Vergeet de verhalen,  

de aarde en de zee;  

wees gewoon Mij 

 

 

 

'Why fear when I am here’ 

betekent niet dat er iemand is 

die mij komt redden 

Het betekent, als Ik hier ben in het eeuwige  

is er geen noodzaak voor angst 

Wanneer er geen verhalen zijn 

om aan vast te houden, geen verhalen 

om te geloven, is er geen noodzaak voor 

vreugde of verdriet, slechts dit leven 

gewoon gelukkig zijn in Het Hier 

Gewoon Liefde 

Geen zorgen, geen spijt,  

niets om aan vast te houden... 
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Wijsheid van over de gehele wereld 
 
Wat liefde is, hebben we geleerd van Jezus Christus 
die Zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom 
moeten ook wij ons leven geven voor onze broeders 
en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die 
meer dan genoeg heeft om van te leven, maar zijn 
hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek 
ziet lijden? Kinderen, we moeten niet liefhebben 
met de mond, met woorden, maar waarachtig met 
daden.  
De bijbel, 1e brief van Johannes 3:16-18 
 

 
 
De deur van mogelijkheden en de deur van 
vrijgevigheid zijn één en dezelfde.  
Bryant McGill 
 
 
 
 
De Barmhartige zal liefde scheppen in de harten 
van hen die geloven en goed werk doen. 
Koran, Surah Maryam 19:96 

 
 
 
Uiteindelijk zijn deze dingen het 
belangrijkst: 
Hoe totaal heb je liefgehad? 
Hoe intens heb je geleefd? 
Hoe volledig kon je loslaten? 
Gautama Boeddha 
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Leef je leven dus zo dat de angst voor de dood nooit in je hart kan komen.  
Val niemand lastig over hun geloof, respecteer anderen in hun visie, en eis dat zij 
die van jou respecteren. Heb je leven lief, vervolmaak je leven, maak alles in je 
leven mooi. Streef ernaar dat je leven lang wordt en tot doel heeft om je volk te 
dienen. Bereid een waardig doodslied voor, voor de dag waarop je over de grote 
scheidslijn gaat. 
Opperhoofd Tecumseh 
 
 
Een gelukkig leven is gewoon een reeks van gelukkige momenten, maar de 
meesten laten het gelukkige moment niet toe, omdat ze te druk zijn met het 
najagen van een gelukkig leven. 
Abraham - via Esther Hicks 
 


