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Sai Ram lieve lezers,  
 
De nieuwe tempel in de Soma Sai Skanda ashram is bijna klaar en wat wordt het 
mooi! De ontwikkeling in onszelf is echter een doorgaand proces. Gelukkig 
hebben we een Meesterarchitect en -beeldhouwer die ons denken opbouwt en 
het goddelijke in onze innerlijke tempel, ons hart onthult. Het is deze Meester 
die onze lampen ontsteekt met vreugde en compassie, en alleen daardoor 
kunnen wij dit delen met alles en ieder om ons heen. 
In deze nieuwsbrief staan voornamelijk Swami’s lezingen, zijn woorden zijn als 
olie voor onze lampen, de olie moet verbrand worden wil het licht geven. Net zo 
zullen deze woorden verteerd en in praktijk gebracht moeten worden om hun 
licht te kunnen verspreiden. 
Laten wij elkaar aanmoedigen om zijn woorden te leven! 
 

De redactie 
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PREMASWARUPA VAHINI 
 

Swami’s Discourse  
Bij het nieuwe, ingewijde Vile Parle GKS Centrum in Mumbai 
 
Belichamingen van goddelijke liefde, 

e intentie (Sankalpa) van Sai is erg krachtig. Welke intentie Hij ook heeft, 
het zal gerealiseerd worden en nooit falen. Maar wie Zijn Sankalpa wil 
saboteren zal falen. Hanuman diende Rama zonder een spoor van 

egoïsme. Alle devotees moeten net als hij werken voor Sai’s Sankalpa. Dergelijke 
onbaatzuchtige dienstverlening is de geweldige kans die Baba ons heeft gegeven. 
Er zijn miljoenen mensen maar slechts een enkeling heeft het voornemen om 
God op deze manier te dienen, slechts een paar door Baba uitverkorenen krijgen 
deze bijzondere kans. Wanneer je gaat solliciteren bij een groot bedrijf, zullen 
daar honderden mensen zijn met hetzelfde doel, maar slechts een paar krijgen 
een baan. Ook Baba zal uit miljoenen en miljoenen mensen slechts enkelen 
selecteren, zij die een zeer zuiver hart hebben, met liefde en mededogen. Jullie 
zijn hier samengekomen omdat jullie allen geselecteerd zijn om de zuiverheid 
van jullie hart, dat vol van liefde is.  

 
Baba let niet op je buitenkant, 
Hij is op zoek naar je innerlijke 
zuiverheid. Je kunt van alles 
doen, maar vanbinnen moet je 
zuiver en puur zijn. Je moet 
altijd leven in de wetenschap 
dat God waarheid is, de 
realiteit is, en de wereld 
onwerkelijk. Waarom moeten 
wij hard werken voor deze 
onwerkelijke wereld? We 
moeten proberen te bereiken 

dat God tevreden is, dat is de waarheid. Leven zonder God is niets. God is alles 
voor ons. Hoeveel jaar hebben wij hier nog te leven, misschien 50 jaar. Daarna 
moeten we teruggaan. Wij besteden ons leven nutteloos als we gaan voor 
wereldse zaken en nooit proberen om te doen waar wij voor bestemd zijn, het 
spirituele in praktijk brengen. Je kunt bijvoorbeeld in Bangalore geld storten en 
het met je bankpas in Mumbai opnemen. De sadhana die je in dit leven doet is 

D 
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als geld dat je op je bankrekening stort, je kunt het tegoed overal opnemen. God 
is waarheid, de wereld is illusie. Om van ons ware Zelf bewust te worden hebben 
we sathsang nodig. Om deze sathsang mogelijk te maken heeft meneer 
Kalyanpur ons dit prachtige centrum gegeven. Sri Sathya Sai zelf heeft meneer 
Kalyanpur hier naartoe gezonden. Hij doet Sathya Sai’s werk. Sluit je bij hem aan 
en doe samen vreugdevol Sathya Sai’s werk.  
 
Er zijn twee aspecten in het leven, het wereldlijke en het geestelijke aspect. Dit 
centrum moet niet alleen worden gebruikt voor kinderklassen (Balvikas), maar 
ook voor Manovikas, samenkomsten voor de ouderen. Besef dat we moeten 
proberen om de waardering van Baba te krijgen door Zijn werk te doen. We 
moeten gaan onderscheiden wat echt en wat onecht is en proberen ons doel te 
bereiken. Baba woont waar liefde, offerbereidheid en toewijding is. Het is zinloos 
als je een werelds leven leidt zonder enige waarde. Besteed minstens een dag 
van jullie leven aan iets dat goed is voor de hele schepping. Als je miljoenen hebt 
verdiend en je sterft, zal niemand zeggen hier ligt een multimiljonair, ze zien je 
slechts als een dood lichaam. Als dit de werkelijkheid is waarom zouden we dan 
zo hard werken voor die onwerkelijke wereldse zaken? Mahatmas hebben nooit 
geld verdiend, ze verdienden de liefde van God en zij blijven ook na hun dood 
Mahatmas. Zij zijn voor eeuwig in onze herinnering.  
 
Vele belangrijke heiligen werden in India geboren! Deze heiligen hebben ons 
vanuit dit heilige India goddelijke leiding gegeven. We moeten het pad volgen dat 
zij ons voorgingen, en zo steeds hogere niveaus van bewustzijn bereiken. 
 
Ondanks dat ik bergen werk heb en hier twee 
maanden geleden ook al was, ben ik toch 
speciaal voor jullie weer hier teruggekomen. Ik 
moet voor mijn bejaarde moeder zorgen, er is 
veel werk in de tempel en ook mijn gezondheid 
is niet goed. Mijn lichaam is zwak geworden 
door al het harde werken in mijn leven. Ik ben 
niet meer zo sterk. Als je een auto koopt krijgt 
hij na 1.000 kilometer een servicebeurt. Ik heb 
65 jaar gewerkt, maar dit lichaam heeft geen 
service van wie dan ook gehad. Kan het die 
enorme hoeveelheid werk en stress 
volhouden? Het Atma is sterk, maar het huis 
waarin dit Atma woont, dit huis is niet sterk. 
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Het huis, mijn lichaam is door veel mensen beschadigd. Ondanks dat mensen dit 
lijf beschadigd hebben, probeer ik mijzelf nog staande te houden met de hulp die 
ik krijg, zodat Sai’s werk door kan gaan. Er wordt nu door meneer Kalyanpur in 
Maddur een monument gebouwd waar dit lichaam eindelijk tot rust kan komen 
en van waaruit mijn ziel verder kan werken. Het is mijn samadhi, mijn eeuwige 
rustplaats. Daar komt ook een prachtige tempel en 23 november wordt die 
ingewijd. Al mijn volgelingen, overal vandaan, moeten daar dan bij zijn. Op die 
dag zal de tempel geopend worden voor de wereld. Ik ben geboren om Baba’s 
werk te doen, dat is alles. Baba’s werk is niet alleen maar bhajans zingen, het 
omvat alle dienstbaarheid. Jullie moeten het pad van Dharma gaan. Altijd de 
waarheid spreken. Altijd goede gedachten hebben. Vertellen dat ik gekomen 
ben. Vergeet niet dat ik niet gekomen ben voor al deze gebouwen, rijkdom en 
tempels. Die zijn niet van mij. Jullie harten zijn van mij. Zoals een lichaam wordt 
gereinigd met zeep, zo worden jullie harten gezuiverd door sathsang, goede 
gedachten en dienstbaarheid. 
 
In ruil voor wat je van de samenleving ontvangt kun je goede gedachten hebben 
en goede daden doen. Leid een leven met compassie, vul er je hart mee en met 
liefde voor dieren en alles wat leeft. Heb ze allemaal lief. Probeer de hongerige te 
voeden waar en wanneer dat maar mogelijk is. Voedsel aan een beeld van God 
offeren is nutteloos, als je hetzelfde voedsel aan een hongerig dier geeft zal die 
het dankbaar en blij opeten. Hoe weinig je ook hebt, deel het met anderen. Laat 
er liefde in je zijn voor alle schepselen. Hij die juist gedrag (dharma) beschermt 
wordt op zijn beurt zelf hierdoor beschermt. 
 
Swami geeft een klein voorbeeld. 
Lang geleden was er een klein gezin bestaande uit een moeder en haar zoon. De 
zoon was de bevelhebber van een koning. Zijn moeder maakte elke dag chapati’s 
en deelde deze met bedelaars. De zoon was een vrek en vroeg zijn moeder 
waarom ze op deze manier zoveel eten verspilde. 
De moeder zei, ‘zoon, het is onze plicht, ons dharma, om de mensen die honger 
hebben te voeden, in de toekomst zal dit ons beschermen’. 
 
Op een dag brak er oorlog uit en de zoon ging weg om te strijden. Telkens 
wanneer de vijand pijlen op hem afschoot verscheen er een schild in de vorm van 
chapati’s om hem te beschermen. ‘Het maakte niet uit hoeveel pijlen er op mij af 
kwamen’, vertelde hij aan zijn moeder, ‘verrassend genoeg verscheen iedere 
keer het schild van chapati’s om mij te beschermen’. ‘Kijk jongen’, antwoordde 
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zijn moeder, ‘alles wat ik heb gedaan, zoals het voeden van de armen, was jou 
beschermen’.  

 
Dus is het altijd onze plicht om ons voedsel met 

anderen te delen. Het zal je ook een goed 
gevoel geven. Je kunt een maaltijd die voor 
10 personen bereid is niet in je eentje 
opeten, maar als je iets alleen voor jezelf 
gemaakt hebt, kun je dat met tien anderen 
delen en dat zal je altijd blij maken. Dit 

gaat over het voedsel voor je lichaam, maar 
waar we hier over spreken is de sathsang die 

je met allen delen moet. Om een sathsang te 
houden heb je een ruimte zoals deze nodig, je 

kunt het niet midden op de weg of een kruispunt 
doen. Deze ruimte, gebouwd door meneer Kalyanpur, is Sai Brindavana. 
Hier woont Krishna. Hier kijkt de liefhebbende Baba glimlachend naar ons. Kijk 
naar Baba! Hij is hier. Zijn lichaam kan verdwenen zijn, maar Baba is hier. Maak 
daarom goed gebruik van dit leven dat je op je genomen hebt.  
 
Baba bracht me hier voor Zijn werk. Mijn werk is bijna afgelopen. Het is bijna tijd 
voor mij om dit lichaam te verlaten. Maak je geen zorgen, ik zal hier nog een paar 
jaar zijn. Ik zal de plaats en de tempel klaarstomen voor zijn toekomstige 
goddelijke rol als een spirituele arena (kshetra) en dan zal ik dit lichaam verlaten. 
Wanneer je als mens geboren bent kun je niet voor altijd in dit lichaam blijven. 
Op een dag zul je dit lichaam moeten loslaten en daarna weer een ander goed 
huis moeten vinden. Richt je op het vinden van een paleis en niet op een hutje. 
Als je shirt gescheurd is, zul je een andere shirt van een goede kwaliteit proberen 
te krijgen. Op welk moment onze tijd ook komt om dit lichaam op te geven, we 
moeten bidden tot God. God geef ons een lichaam geboren uit een moeder die 
zich toelegt op Sathsang, geef ons een goede wedergeboorte, zodat we hoger en 
hoger kunnen rijzen.  
Wanneer een heilige geboren wordt als Avatar, zal hij zijn spirituele familie 
meenemen naar de aarde, net als een groot cruiseschip dat duizenden mensen 
met zich meevoert. Samen kunnen wij de oceaan van dit leven oversteken. Als 
God weer geboren wordt, neemt Hij Zijn familie mee voor Zijn werk. Wanneer 
Sathya Sai terugkomt zal Hij miljoenen en miljoenen mensen meenemen.  
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Net als Rama, die toen hij uit Ayodhya vertrok iedereen meenam, inclusief alle 
dieren, zelfs het kleinste muisje, ben ook ik bereid om iedereen mee te nemen. 
Iedereen mag met mij meekomen. Toen Rama wegging ging iedereen met hem 
mee, maar hoe triest is het dat wij Baba weggestuurd hebben. Dat is niet goed. 
Swami is Paramatma, God! Het is onze plicht om met liefde, compassie en een 
zuiver hart Baba te vragen terug te komen. We moeten dat doen en Hij zal zeker 
komen; maar zoals de situatie nu is kan dat nog wel tien tot twintig jaar duren. 
Wij moeten dit mogelijk maken door onze liefdevolle inspanningen en Sathsang.  
 
Een heel belangrijk ding: nadat Baba Zijn lichaam had verlaten verschenen er veel 
mensen die beweren net als Baba te zijn, of zelfs Baba zelf zijn, incarnaties van 
Baba. Ze proberen allerlei wonderbaarlijke dingen te doen, zoals het schijnbaar 
materialiseren van objecten die ze stiekem bij zich hebben. Wees erg voorzichtig! 
Als ze komen, schop ze er uit, praat zelfs niet met ze en laat ze nooit in je huis 
toe. Baba heeft geen bemiddelaar nodig. Jij en Baba zijn een! Als er mensen 
komen die beweren dat ze Baba zijn, geloof ze niet, houd ze op afstand. We zijn 
allemaal hier gekomen om Baba’s werk te doen. Ik ben ook een dienaar van 
Baba, net als iedereen in dit huis. Wees dus heel erg voorzichtig.  
 
Zelfs Ramakrishna Paramhansa zei dat wonderen niet goed maar slecht zijn. 
Geloof niet in wonderen. Baba zei ook ‘geloof niet in mijn wonderen, zij zijn 
alleen maar mijn visitekaartje om je te laten weten dat ik speciaal ben’. Als 
volgelingen eenmaal aangetrokken waren door wonderen, leerde Baba hun het 
pad der gerechtigheid en vertelde ze wat echt en wat onecht is. Er zijn veel 
mensen die zeggen dat ze allerlei dingen van Baba gekregen hebben zoals ringen, 
horloges, kettingen enz. en verkondigen dat ze daarom dichtbij Baba staan. Als zij 
zo praten dan gaat dat niet over dichtbij zijn, hun geest is afgesloten voor de 
realiteit.  
 
Er is een verschil tussen een gewoon lichaam en het lichaam van een heilige. Het 
lichaam van een heilige werkt als een magneet, zelfs nadat het Atma het lichaam 
heeft verlaten. Het zal goede energie aantrekken. Doordat ze Baba’s lichaam 
probeerden goed te houden tot een maand na zijn sterven hebben ze deze 
heiligheid aangetast. We moeten een leven van zuiverheid en liefde leven. Vul je 
hart met liefde voor Baba.  
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Zoals Meerabai intens verlangde naar Krishna, 
zo moet jij intens verlangen naar Baba, en leef je 
leven met liefde. Maak je geen zorgen over het 
verleden, leid nu een leven van liefde en 
zuiverheid! Organiseer in de toekomst sathsangs 
opdat Baba hier zal komen en blijven. Dit is mijn 
tempel, het is een centrum voor het houden van 
sathsangs, klassen voor de jeugd en dergelijke. 
Jullie hebben een locatie voor die activiteiten 
nodig en dit centrum is daarvoor bedoeld. 
Incognito zal ik zal hier zijn. Van hieruit zal ik 
ieder huis bezoeken en weer terugkomen. Een 
sanyassin moet niet bij een familie wonen. Zij moeten alleen in een tempel 
wonen. Zelfs als hij naar het huis van een devotee gaat moet het voor slechts een 
paar uur zijn en dan moet hij weer teruggaan naar zijn tempel. Voor een 
toegewijde die een gezinshoofd is, is leven met mij als leven met vuur! Als het 
vuur dichtbij komt brandt hij zich. Het is gevaarlijk. Het is ook mijn advies aan 
jullie, om niet voor een lange periode in mijn buurt te zijn. We moeten sathsangs 
houden, daarna keer ik weer terug naar de tempel en jullie blijven hier jullie taak 
vervullen. Ik ben een zinderend vuur, geen smeulend vuurtje. De hitte van mijn 
vuur is erg sterk. Mijn lichaam is verouderd en dat is het karma van dit lijf; maar 
de Atma binnenin is als Agni, dat is heel, heel helder. Welke opdracht Baba mij 
ook heeft gegeven, ik zal die uitvoeren en dan teruggaan.  
 
Werk met Pankaj en meneer Kalyanpur samen, bespreek met elkaar wat er nodig 
is en gedaan moet worden voor het succes van onze sathsangs. Zing Bhajans, 
houd Balvikas klasjes, Narayan Seva en andere dienstverlenende activiteiten. Doe 
al deze activiteiten oprecht, met hart en ziel. Als jullie iets nodig hebben is 
Kalyanpur er om jullie te helpen. Kalyanpur heeft op veel plaatsen 
dienstverlenende activiteiten gedaan en hij bouwt een prachtige tempel in 
Maddur. Baba heeft hem voor dat doel naar mij gezonden. Zijn hele familie is 
voorbestemd om Baba’s werk te doen. Ze leven met elkaar in eenheid en liefde. 
Ik heb zoveel gezinnen gezien met één zoon die veel slechte gewoontes heeft. 
Maar kijk naar de zoon van Meneer Kalyanpur, hij is zo zuiver als goud, hij is een 
juweeltje.  
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Pankaj zegt vaak dat Swami’s ogen als een röntgenstralen zijn. Inderdaad ik kijk 
alleen naar het hart van de mensen. Als ik het kan vermijden zal ik niet in de 
nabijheid komen van iemand wiens hart niet zuiver is en zal hem ook niet 

toestaan om mij te benaderen. Wees altijd als 
Anjaneya, nederig! Je moet dat egoïstische 
gevoel van ‘ik’ niet in je hart toelaten. Verbeeld 
je niet dat jouw woord wet is. Laat dat los en leef 
in liefde. Baba zal jullie allen zeker zegenen. 
 
Vanavond zullen er Bhajans en sathsang zijn. Ik 
zal weer spreken en ook iemand uit jullie groep 
moet spreken. Morgen zal ik teruggaan naar 
Lonavala. Dinsdag zullen daar Bhajans zijn op 
Akshay Tritiya dag, de devotees uit Thane 
hebben een nieuwe Arathi voor mij geschreven, 
die zij mij die dag willen aanbieden, zoals jullie 

mij in Shirdi Parama Purusha aangeboden hebben. Ik wil dat iedereen daar is. 
Akshay Tritiya dag is een zeer gunstige dag. Er wordt gezegd dat alles wat we die 
dag doen zal vermenigvuldigen, ook wanneer wij sathsang en goede dingen doen 
zal dat zich op die dag vermenigvuldigen. Helaas hebben mensen Akshay Tritiya 
op de verkeerde manier begrepen. Ze kopen goud. Wat een waanzin. Waarom 
zou goud verdubbelen? Dharma moet eeuwigdurend worden, devotie 
verdubbeld. Vroeger deden ze aan dienstverlening en liefdadigheidswerk, ze 
deelden voedsel en kleding uit. Niets is belangrijker dan liefdadigheid. Welk nut 
heeft het om die dag goud te kopen? Een dief zal je ervan beroven. Niemand kan 
Gods genade van je stelen. Kom dus allemaal die dag naar Lonavala. Hier is een 
centrum en er is een centrum in Lonavala. Al jullie harten en zielen zijn mijn 
centrum, ik zal komen en in al jullie harten wonen. 
 
Organiseer sathsangs op zondag omdat mensen op andere dagen moeten 
werken. Je kunt ook bij de mensen thuis bijeenkomsten organiseren. In mijn tijd 
hadden we verschillende wekelijkse sathsangs bij mensen thuis en we 
organiseerden bovendien feesten als Baba’s verjaardag. Doe dat hier ook op die 
manier. Leef altijd in liefde; er mag nooit enige jaloezie in onze groep zijn. Kom 
hier ook op feestdagen om samen sathsang te houden. Nu is dit GKS centrum 
hier geopend. 
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Kom vanavond ook, neem prasad en kom opnieuw in Lonavala. Daarna ga ik 
terug naar Bangalore omdat ik daar nog veel werk heb. Doen jullie je werk ook 
oprecht. Wie je ook kent, betrek ze bij de sathsang. Zelfs als je wat druk moet 
uitoefenen, doe dat en breng ze naar de sathsang, omdat het goed is, het is voor 
een goede zaak. In het begin zal hij nee zeggen, maar uiteindelijk zal hij aarzelend 
naar de sathsang komen. Daarna zal het voor hem een gewoonte worden. Alleen 
na herhaaldelijk oefenen zullen wij éénheid met God en realisatie (Sakshatkar) 
bereiken. Baba is geboren om jullie al deze dingen aan te bieden. 
 
Jai Sai Ram 
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Gurupurnima 2015 
Sri Gopal Baba 
 

et feest van Gurupurnima is met succes gevierd en het volgende 
belangrijke feest is de geboortedag van Sathya Sai Baba op 23 november. 
Als Baba er nog in Zijn fysieke vorm zou zijn geweest, zou dit zijn 90e 

verjaardag zijn geweest. Maar voor ons leeft Hij altijd. Dit jaar, ter gelegenheid 
van de 90e geboortedag van Sathya Sai Baba (Indiase leeftijd telling), zullen we 

de Soma Sai Skanda ashram 
inwijden en daar Zijn 
verjaardag vieren. De 
ashram ligt in Nidaghatta, 
Maddur. Dat is halverwege 
tussen Bangalore en Mysore. 
Nidughatta of nadughatta 
betekent het midden of 
middelpunt. ‘Nadu’ betekent 
‘centrum’. 
Vroeger werd deze plek 
gebruikt als rustpunt voor de 

koning, wanneer hij tussen Bangalore en Mysore reisde. Deze plaats is bepaald 
door Sathya Sai Baba, ik speelde daar geen rol in. Sathya Sai leidde mij naar deze 
nieuwe plek voor een specifiek 
doel. In de toekomst zal deze plek 
een pelgrimsoord worden. Op 
deze plaats woont de moeder van 
het heelal, Kamakshi Devi.  
Zij verblijft midden in het heiligste 
der heilige, Heer Ganesha rechts 
van haar en Shirdi Sai Baba links. In 
de toekomst zal dit de samadhi zijn 
voor dit lichaam. In de toekomst 
zal dit lichaam een permanente 
rustplaats hebben - Dat is mijn samadhi. 
 
Ondanks dat ze zoveel toespraken gehoord hebben en het leven van Swami 
gezien hebben, hunkeren sommigen van onze Sai-toegewijden nog steeds naar 
materialistische dingen. Ze hebben altijd behoefte aan het een of ander. Ze 
volgen of beoefenen niet wat Hij onderwees. Alles wat ze zeggen is, ‘Ik ging naar 

H 
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de darshan van Swami, hoorde zijn toespraak en ging terug naar huis.’ De 
werkelijkheid is dat, volgens Sathya Sai's sankalpa, Hij nog 6 jaar langer te leven 
had. Maar deze mensen namen zijn leven tien jaar eerder weg. Zij ‘WILLEN’ altijd: 
Ze willen geld, ze willen tot grote hoogten stijgen, ze willen een auto, bungalows, 
kinderen, een vrouw... Daarom zei Swami altijd: ‘Ik ben op zoek. Ik ben nog 
steeds op zoek, is er één ware toegewijde?’ Hij bleef zoeken, maar vond er geen! 
Iemand die alles opoffert en Swami dient is de ware toegewijde. Baba is geen 

gewoon mens. Hij is Heer Narayana in menselijke vorm. Daarom ervaart hij pijn 
en emoties, net als ieder ander. Swami kwam uit de schoot van Ishwaramba. 
Iedereen is gekomen uit de schoot van zijn moeder. Iedereen heeft een 
menselijke vorm. Het enige verschil is dat Swami iedereen als God ziet. Maar wij 
zien Hem als een gewoon mens. Baba stelt dat Hij God is. Kan iemand van ons 
dat stellen? Wat is de definitie van God? Hebben we minimaal één goddelijke 
kwaliteit? Sathya Sai gaf zo veel verhandelingen, lezingen en toespraken. Zelfs nu 
nog blijft hij dat doen via mij. Jullie horen het en gaan terug, terug naar af, zoals 
gewoonlijk. 
Als een student vroeger zich niet aan de regels hield, dan bracht de leraar hem 
discipline bij met een bamboestok en dan onderwees hij hem, opdat hij goed 
studeerde. Ook ik zal je zo onderwijzen. 
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Mensen komen naar me toe en zeggen dat ze wolken zagen tijdens het 
mediteren, en vragen me wat de betekenis ervan is. Er is geen betekenis in dat 
soort dingen. Ik geloof in werk. Goddelijke actie, niet in verbeelding. 
 

Op dit moment zijn er twee mensen die op me wachten 
in de ashram. Een daarvan is Swami, mijn moeder 
Sathya Sai, en de andere is Akkalkot Swāmi Mahāraj 
(Advaita Meester). Ik zal me bij hen voegen en 
beginnen met het gebruiken van de bamboestok voor 
goddelijke correctie. Velen van jullie denken alleen aan 
huis, echtgenoot, bezit, kinderen en andere wereldse 
zaken. Jullie hebben allemaal zo enorm veel 
gehechtheid aan wereldse zaken. Wat leren we als we 
bij Sathya Sai zijn geweest? We moeten ons 
onthechten van deze dingen. ‘Brahma Sathya, Jagad 
Mithya’- Alleen God is de waarheid, de rest is allemaal 

illusie. Sathya Sai heeft altijd gezegd ‘Wees niet egoïstisch, wees niet boos, haat 
niet’. Maar helaas, de toegewijden hebben al deze negatieve kwaliteiten in 
overvloed. Jullie zullen je allemaal afvragen waarom ik zo boos ben. Maar wie 
anders dan de moeder zal de kinderen berispen en discipline bijbrengen? 
Moeder verwacht altijd dat de kinderen goede en lovenswaardige eigenschappen 
hebben. Als mensen zeggen dat de zoon zo'n nobel persoon is, de maatschappij 
zo goed dient en één is met de goddelijke eigenschappen, dan zijn de ouders zo 
trots op hun kind. Niemand zal zo gelukkig zijn als zij. Anderen kunnen jaloers 
zijn, maar niet de ouders. Men zegt wel, ‘Je kunt je verplichtingen en immateriële 
schuld ten opzichte van je vader terugbetalen door zeven stappen te zetten in 
het crematorium. Maar de verplichting jegens de moeder kan nooit worden 
voldaan.’ Het is onmogelijk om de verplichting naar haar (immateriële schuld) te 
wissen.  
Niets is groter dan een echte moeder in deze wereld. Onze Veda's zeggen ook: 
‘Matru Devo bhava, Pitru Devo bhava, Acharya Devo bhava, Atithi Devo bhava’, - 
Moeder, vader, leraar en gasten zijn allemaal gelijk aan God. Dat is de 
hindoeïstische cultuur van India. Je zal deze cultuur nergens anders vinden. 
Alleen hier in dit land, India. Andere religies die van buiten kwamen, zoals de 
Islam, het Christendom, en de Parsi (uit Perzië) groeiden en bloeiden hier. Maar 
dat is niet zo in andere landen. ‘Isha vasyam idam shariram’- Dit betekent ‘God 
woont in alle lichamen’. Vandaar dat we allen één zijn. Alle religies, en God, zijn 
één! Sri Ramakrishna Paramahamsa kwam naar deze wereld en zaaide de zaden 
van deze filosofie, zodat het zich kon verspreiden. Sri Sathya Sai kweekte de plant 
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op tot een boom, voedde deze en zorgde ervoor dat de vruchten aan iedereen 
werden uitgedeeld. Maar de mensen hakten de boom om. Zelfs mensen die geen 
volgelingen van Sathya Sai waren, zeiden dat ze compassie in Zijn ogen zagen. 
Compassie is alleen in God te vinden. Daarom verblijft ook in Nidughatta de 
Moeder op de ereplek. Ik zal aan haar voeten zitten. 
 
De inwijding van de tempel is op 23 november 2015. 
Er is geen andere dag zo gunstig en heilig als deze datum, de dag waarop mijn 
God Sathya Sai werd geboren. Met betrekking tot de bouw, toegewijden die zich 
aan mijn voeten wierpen bedrogen me alleen maar. Je zou kunnen denken dat 
zonder hen het werk niet kan worden gedaan, maar dat is niet waar. Sathya Sai 
kiest de mensen die betrokken moeten worden bij zulke goddelijke activiteit. Als 
mensen gaan denken ‘alleen als wij eraan deelnemen, zullen er bhajans zijn, 
want anders zou er niemand zijn om te zingen’, of ‘pas als wij erbij betrokken 
zijn, zal de tempel worden gebouwd’, wanneer ze denken dat ze onmisbaar zijn, 
die mensen zitten er jammerlijk naast. Als je denkt dat je ornamenten hebt 
gegeven en dat ik daarmee blij zal zijn, dan is dat niet waar. Ik heb het niet nodig. 
Alles wat ik nodig heb is toewijding. 

Omwille van het welzijn van deze wereld en de verheffing van de toegewijden zal 
ik zelfs nadat ik mijn fysieke vorm heb afgelegd blijven werken. Om dit doel te 
vervullen heeft de heer Kalyanpur uit Mumbai veel geholpen om deze ashram tot 
stand te brengen. 
Er is geen belemmering voor mijn Goddelijke Wil, mijn sankalpa, omdat het 
'satsankalpa' is, ware vastberadenheid of goddelijke wens. Er is geen zelfzuchtig 
motief, het is voor het welzijn van de samenleving.  
 



Sri Sai Mandiram nieuwsbrief november 2015 pagina 16 

Mr. Kalyanpur heeft een vermogen besteed om dit tot de huidige fase te 
brengen. Hij zegt: ‘Vraag niet naar de kosten en maak je geen zorgen over de 
prijzen. Voer gewoon Gopal Baba's instructies en wensen uit.’ Ik blijf het andere 
jongens vertellen, zijn zoon is als Heer Ramachandra. Wees zoals hij. Normaal 
gesproken als mensen trouwen is het eerste wat ze bedenken vliegtickets te 
reserveren om naar Zwitserland, Londen of zo te reizen. Maar deze jongen komt 
om 12 uur ‘s middags en zit aan mijn voeten. Net de dag daarvoor trad hij in het 
huwelijk en de volgende dag kwam hij naar mij in eenvoudige kleding.  
 
‘In deze aspecten van rijkdom (artha) en verlangen (kama), zullen we niet de 
grenzen van rechtschapenheid overschrijden’, ofwel, in zowel rijkdom als in 
verlangens zullen we dharma handhaven. We zullen niet hebberig zijn of 
verlangen naar meer, en binnen de grenzen blijven. Als je je daar niet aan houdt 
en alleen maar denkt aan lust en verlangens, dan zijn jullie niet anders dan 
dieren! In het 'saptapadi'-ritueel, waar het meisje en de jongen hand in hand 
rond het heilige vuur lopen, zij de gelofte afleggen dat zij in elk aspect van hun 
leven de gerechtigheid zullen volgen. Ze hebben elk hun verantwoordelijkheid 
ten opzichte van het beoefenen van gerechtigheid. Dat is 'panigrahana'; elkaars 
hand vasthouden en de huwelijksband aangaan. In panigrahana is de een Sathya 
(waarheid) en de ander is dharma (rechtschapenheid). Beiden moeten samen 
hand in hand gaan. Maar hier laten ze deze twee belangrijke aspecten los en 
rennen ze weg naar andere dingen. Het is goed om kinderen zoals de zoon van 
meneer Kalyanpur te hebben. Ik ben trots op hem. Voed je kinderen zo op. 

 
We zien altijd hoe Anjaneya 
(Hanuman) zijn handen vouwt aan de 
voeten van Heer Rama. Anjaneya is 
niet gewoon, hij is Shiva, een bron van 
weten. Hij leerde van Surya. Hij is 
sterk! Desondanks kun je hem altijd 
zijn handen zien vouwen aan de 
voeten van Rama. Hanuman is geen 
aap, hij is Parabrahma. 

 
Op 23 november 2015 hebben we de inwijding van de ashram. Mensen komen 
uit Mumbai, Pune, Delhi, Tamil Nadu en Andhra Pradesh. Als het in Bangalore 
was, dan was er niets aan de hand. Maar daar moeten wij alles zelf regelen. Ik 
ben niet sterk genoeg meer om alle voorbereidingen te doen. Hier in Girinagar 
zijn veel hotels. Jullie kunnen hier in welk hotel dan ook overnachten. Maar dat is 



Sri Sai Mandiram nieuwsbrief november 2015 pagina 17 

een kleine stad, er zijn niet veel hotels. Dus jullie moeten je allemaal op alle 
mogelijke manieren aanpassen en meegaand zijn. Mr. Kalyanpur, Pankaj en 
Harsha hebben geprobeerd om afspraken te maken. Harsha in het bijzonder is 
aan het zoeken geweest en heeft voorwerk gedaan. Ongeveer 45 mensen komen 
uit Nederland. Ook uit de VS worden mensen verwacht. Het is nog niet zeker 
hoeveel er zullen komen. Daarom moeten er goede afspraken worden gemaakt. 
Ik zal zorgen voor de activiteiten die met de tempel te maken hebben. Voor 
andere zaken heb ik niet de fysieke kracht. Sterker nog, zelfs voor de tempel heb 
ik hulp nodig en Ravi helpt me veel. We doen het samen. Ik heb Godkracht in 
overvloed, maar mijn menskracht is nihil. Desondanks heeft dit oude lichaam 
dingen te doen voor mensen. Ik ben gelukkig als ik werk. Harsha verzorgt 
helemaal alleen alles in de nieuwe tempel. Om voor deze nieuwe tempel te 
zorgen en dagelijks de puja uit te voeren zijn Ganesh en zijn gezin aangesteld. 
Hun huis is ook bijna klaar. Pawan uit Hyderabad zorgt er nu voor. De hele nacht 
houdt hij de wacht samen met de beveiligingsman. Hij loopt er rond en zorgt 
voor de tempel. Sommige mensen hebben de Godin Kaamaakshi, gehuld in een 
rode sari, zien rondlopen op het terrein. Ook een avadhuta (gerealiseerde 
heilige), in de vorm van een kleine jongen. Spiernaakt. Hij is Dattatreya. Zij zullen 
er allemaal wonen en de plaats beschermen. Open nu in ieder geval de ogen van 
wijsheid en innerlijke kennis, en laat de wereldse genoegens achter je. 
Als je nog steeds bij de basis blijft en jezelf niet geestelijk ontwikkelt, zul je niet 
worden beschouwd als een slim of opgeleid persoon maar als gek en dom.  
 
Sathya Sai Baba zei altijd ‘God is in iedereen aanwezig en iedereen moet werken 
voor God, God dienen’. Dit kosmische bewustzijn is in jou aanwezig als 
Intelligentie.  
Als je je ervan bewust bent dat Baba in jou woont, dan is het onmogelijk in de 
fout te gaan of te genieten van verkeerde daden. Je zult uiteindelijk alleen nog 
maar goed werk doen. Alles wat goed is, is God. 'Devam manusha rupinam' God 
heeft een menselijke gedaante. Maar gewone mensen klampen vast aan de 
fysieke wereld. Grote zielen, zoals heiligen, hebben onthechting van wereldse 
zaken en gehechtheid aan God. 
 
Ik heb voor vandaag alles gezegd. Zoals gezegd, doe wat nodig is. Zodra ik me 
gevestigd heb op de nieuwe plek, ga ik over in de vorm van avadhuta (een 
mysticus die boven lichaamsbewustzijn, dualiteit en wereldse zaken is 
uitgestegen). Als ik eenmaal naar de toestand van avadhuta overga, komen er 
geen preken en verhandelingen meer. Ik zal beginnen met op je in te werken. 
Geen advies meer, ik zal een stok pakken en je onderrichten.  
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Droog de tranen van anderen, geef mensen te eten. De aanwezigheid van God is 
niet alleen beperkt tot de mens, Hij woont in elk dier, in elke boom, in alle 
levende dingen. Hij is overal. Daarom moeten we elkaar en ieder levend wezen 
dienen. Dien de zwakken, zowel mens als dier. Wat je ook eet, geef er een klein 
deel van aan de hond. Goede daden zullen worden terugbetaald in je volgende 
leven. Je hebt misschien mensen op straat gezien die bedelen om voedsel. Dat 
zijn mensen die niets hebben gegeven aan iemand anders in hun vorige levens. 
Ze hebben geen banksaldo opgebouwd (goed karma). Wat voor goeds je ook 
doet, God zal je het in veelvoud teruggeven in je volgende leven. Daarom is het 
noodzakelijk om goede daden te doen; voed de armen en behoeftigen, en zorg 
voor hen. In het Kannada is een gezegde, ‘Wat je gestolen hebt en verborgen 
voor anderen, gaat naar anderen (je zult er niet van kunnen genieten). Wat je 
hebt gegeven, blijft bij je’.  
 
Sathya Sai predikte niet alleen. Hij deed wat hij zei. Zijn leven is een boodschap. 
Jullie vinden het al moeilijk als één gast je bezoekt. Stel je voor, Sathya Sai zorgde 
voor miljoenen gasten. Als kind leerde ik om alleen te geven. Ik kan aan iedereen 
voorspoed geven en voor hun welzijn zorgen. Maar ik vraag slechts 'bhakti’: 
devotie.  
 
Vergeet alsjeblieft niet wat ik vandaag allemaal heb gezegd. Nog één keer zal ik 
het publiek toespreken. Dat zal zijn op 23 november. Daarna zal ik dat niet meer 
doen. Ik zal beginnen met mijn werk, mijn handen zullen het gaan doen. 
 
De plaats waar we naartoe verhuizen is een klein stadje. Het is een beetje 
moeilijk om daar allerlei gebruikscomfort te regelen. Dus jullie moeten je 
allemaal aanpassen. Mensen 
vragen schaamteloos om 
eenpersoonskamers. In 
Puttaparthi verbleven we in 
sheds, met muggen en 
bedwantsen. Er zijn tijden 
geweest dat we geen plek 
hadden om te slapen of zelfs 
te zitten. Je kunt de bevrijding 
niet zó gemakkelijk krijgen! Je 
moet er hard voor werken. 
Het is een vervelende 
boetedoening. In die tijd 
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waren er geen voorzieningen. Ik ken Pankaj’s schoonvader vanaf die tijd. Dat is 
ongeveer 40 jaar. Hij veegde altijd het terrein met een bezem schoon. En zo 
moet jij ook dienen en met elkaar omgaan. Deel een kamer en blijf vrolijk. Ons 
hart moet wijds zijn, niet de plek. 
 
Nadat Rama Ravana had gedood, vouwde Vibhishana (Ravana's broer) zijn 
handen en vroeg Rama om voor Lanka te zorgen. Hierop antwoordde Rama dat 
Vibhishana de troon moest bestijgen en dat Rama hem zelf zou kronen, omdat 
Rama terug moest naar zijn vaderland.  
Later vertrok Rama in de 'pushpaka vimana' (vliegende wagen), het eigendom 
van Kubera (de god van de rijkdom). Alle demonen en apen wilden meegaan met 
Rama en de kroning zien. Er waren miljoenen die mee wilden, maar er was niet 
genoeg ruimte in de wagen en ze vroegen zich af hoe ze er ooit in zouden 
passen. Toen hij dat zag vroeg Rama ze allemaal om mee te komen, en nog 
terwijl ze binnenkwamen werd er meer en meer plaats gecreëerd. Uiteindelijk 
waren ze allemaal in staat om mee te reizen naar Ayodhya.  
Allemaal bereikten ze de ashram van de wijze Bharadwaja. Daar werd Rama 
samen met alle mensen die hem vergezelden vereerd en verwelkomd. De wijze 
vroeg Rama welke zegen hij nodig had. Rama is Zelf God! Rama vroeg de Wijze 
om een zegen die de hele apenstam onderweg zou voeden, met alle soorten 
fruit, zelfs de soorten die niet in dat seizoen aan de bomen zouden hangen. Rama 
schiep ook een boom met vruchten en die heet Rama Phala (custardappel). De 
apen openden die en aten ervan. Ze vond het niet lekker en gooiden het weg. 
Vervolgens stopte Sita een zaad in de grond (in tegenstelling tot nu groeiden in 
die dagen planten in seconden, en droegen zij fruit in minuten. Dat was 
Godskracht). Zij openden de vrucht en aten ervan. Ze waren allemaal zo gelukkig! 
Die vrucht heet Sitaphal (suikerappel). Deze zit vol met zaden, en dat is wat apen 
willen… eten, en de zaden weggooien. Sathya Sai hield ook veel van deze vrucht. 
Hij is erg zoet. Zelfs ik eet het. Ondanks al die goddelijke krachten behield Rama 
nog steeds zijn menslievende kwaliteiten. Hij zorgde voor ieders welzijn. Hij 
offerde zijn leven op voor anderen, leefde voor anderen en zorgde goed voor 
hen, dat is een goddelijke kwaliteit. Hij vroeg niets voor zichzelf. Hij wilde dat 
degenen die hem vergezelden van de vruchten genoten. Wijzelf zouden het apart 
houden in de koelkast. 
Neem van nu af menslievende discipline en goddelijke eigenschappen aan. 
Hoeveel langer wil je nog gehecht blijven aan wereldse dingen? Hoe lang wil je 
dit lichaam, deze fysieke vorm nog hebben? Je hebt al de helft van je leven 
voltooid. Gisteren vierden we Gurupurnima en vandaag is al voorbij. 
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Gisteren is verdwenen. Het is verleden tijd. Vandaag is het heden. Morgen? We 
weten het niet. Het is aan God. We weten er niets over. Zullen we morgen 
bestaan? We weten het niet. Daarom moeten we onze zintuigen en lichaam 
gebruiken voor goddelijke doeleinden. Zie God met je ogen, zing Zijn namen met 
je stem, luister naar zijn liederen. Gebruik je handen om ze te vouwen, te bidden 
en te dienen, en klap en zing Zijn liederen in gelukzaligheid. Gebruik je benen om 
Zijn tempels te bezoeken.  
 

Concentreer je op je innerlijke zelf. Anders is dit hele leven 
een pure verspilling. Het heeft geen enkele zin om 

talloze keren Puttaparthi en Whitefield te bezoeken. 
De witte kleding verwijst naar reinheid en zuiverheid. 
Wees rein en zuiver in je hart. Verblijf daar en denk 

aan God. Jullie komen naar Prashanti en zijn nog steeds 
onrustig (ashanti), want jullie blijven denken aan alle 

wereldse zaken, je werk, familie, huis, etc... Dan heb je zoveel 
uitgegeven om naar Puttaparthi te gaan, en dan is dat wat je denkt.  

We hunkerden altijd naar Sathya Sai. We haastten ons altijd in de 
menigte voor die korte darshan van Sathya Sai. Ik zag af van eten, want 

Hij was mijn eten. Nu komt iedereen om te eten. Iedereen is 
geïnteresseerd in een diner in de kantine en niet in het zien van Sathya Sai.  
Ongeveer 40 tot 50 jaar geleden was er een klein schuurtje met een laken als dak 
en dat werd de kantine genoemd. Ze dienden het eten op op bananenbladeren, 
een eenvoudige maaltijd, bestaande uit rijst, Rasam, sambar en chili chutney. Het 
was altijd zo lekker. Nu kan ik niets eten...  
 
De tijd voor mij om te vertrekken uit deze wereld nadert snel. Er rest mij niet veel 
tijd meer voordat ik deze fysieke vorm verlaat. Geven jullie dan aan minimaal een 
paar mensen alles door wat je hebt geleerd, en leef in harmonie, met liefde en 
vrede. We moeten gehecht raken aan God en ons onthechten van deze aarde, 
van wereldse genoegens. Alleen dan zal ons leven waardig zijn. Anders is het een 
totale verspilling.  
Afval wordt in de vuilnisbak gegooid. Ik zal de kostbare edelstenen en parels 
uitzoeken en bewaren in mijn schatkist. Ik zal niet aanwijzen wie het zijn. Ik zal 
hen gewoon koesteren. Er ligt nog wat werk te wachten op de nieuwe plek. Ik 
kan mijn moeder niet zo lang alleen laten om daar aandacht aan te geven. Ze is 
erg zwak. Elke 4e of 5e dag moet ik terugkomen. Ze vraagt Sathya Sai om haar te 
halen. Maar om de een of andere reden gebeurt dat niet. Waarschijnlijk wordt 
haar leven verlengd tot ze naar de nieuwe plek gaat. Toch doet ze al haar werk 
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en offert ze bloemen en gebeden aan God. Totdat ze haar ochtendklusjes doet 
gaat het goed. Daarna begint ze te verslechteren. Het wordt met de dag 
moeilijker. Zonder mijn moeder zou ik hier helemaal niet zijn. Als zij er niet was, 
dan zou ik naar het kerkhof zijn gegaan om daar te wonen. Ik heb al deze dingen 
niet nodig. Ik ben een persoon die het pad van de Waarheid bewandelt. Dharma 
is mijn ritueel. Ook al ben ik een asceet (sannyasi), ik geloof in het uitvoeren van 
mijn taken. Daarom moeten jullie ook je taken uitvoeren en je 
verantwoordelijkheid nemen. 
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Uit Prema Vahini 
Sri Sathya Sai Baba 
 

e stralende pracht van het goddelijk Zelf (Atma) wordt verduisterd door 
egoïsme. Wanneer dus dat egoïsme wordt vernietigd, komt er een einde aan 
alle moeilijkheden, verdwijnt alle ontevredenheid, en beleeft men de 

hoogste vreugde. Zoals de zon zich schuilhoudt achter mist, zo blijft de eeuwige 
vreugde verborgen achter egoïsme. Zelfs een stukje textiel of karton kan geopende 
ogen belemmeren om te zien. Net zo weerhoudt het scherm van egoïsme een mens 
ervan God te zien, die in werkelijkheid dichterbij is dan wat of wie dan ook. Menige 
geestelijke leerling (sadhaka) en wereldverzaker (sanyasi) heeft zich, door zich te 
hechten aan het zelf, de deugden laten ontglippen die in de loop van vele jaren van 
worsteling en opoffering waren verworven. Want vermogens zonder de vreugde van 
de verwerkelijking van God zijn als een muur zonder fundament. Geleerdheid op zich 
heeft geen enkel nut. De heilige geschriften bevatten voorschriften die in praktijk 
moeten worden gebracht. Al die woorden, al die geleerdheid, wat een verspilling! 

Om de leringen van de heilige geschriften deel te 
laten uitmaken van het werkelijke leven, moet men 
afstand doen van het idee 'ik weet', en de ogen 
openen voor het werkelijke, en dat proberen te 
doorgronden. Dan zal men erin slagen de hoogste 
vrede te winnen. 
 
In het weerbericht kan een zekere hoeveelheid 
regen worden aangekondigd, maar ook al vouwt 
men het bericht tien keer op en zet het onder druk, 
er zal geen druppel regen uit tevoorschijn komen. 
Het doel van het bericht is niet regen te brengen, 
maar slechts informatie erover; de woorden zelf 
bevatten geen regen, die bevindt zich in de wolken 

die boven ons drijven. Net zo geven de heilige geschriften alleen maar informatie 
over leerstukken, waarheden, regels, voorschriften en plichten. De grote waarde van 
de heilige geschriften ligt in de uiteenzetting van de methoden voor het winnen van 
vrede en bevrijding. Maar ze zijn niet verzadigd van de sappen van pure vreugde, en 
men kan die dus niet verzamelen door een tekst uit te persen. Men moet zelf op 
onderzoek uitgaan naar de weg, de richting en het doel die door de heilige 
geschriften worden beschreven. Men moet de weg daadwerkelijk betreden, de juiste 
richting gaan en het doel bereiken. Wanneer het ik-bewustzijn echter trots wordt en 
beweert ‘ik weet alles’, komt het onvermijdelijk ten val. 
  

D 
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Herinneringen aan Sri Ramakrishna 
Door Ranjana 
 

n dit verslag zal ik een aantal ervaringen met Sri Ramakrishna vertellen die 
wel vastgelegd, maar niet algemeen bekend zijn. Velen weten al dat de vrouw 
van Mathur Babu (Jagadamba) genezen was van een dodelijke ziekte nadat 

Mathur een beroep op zijn ‘Baba’ (Sri 
Ramamkrishna) had gedaan, en dat 
Mathur zelf aan een strafrechtelijk 
onderzoek ontsnapt was na een 
soortgelijke noodkreet. Het boek 
‘Kathamritha’ vertelt hoe Bejoy Krishna 
Goswami, de Meester bij Dhaka had 
gezien en aangeraakt op een moment dat 
Sri Ramakrishna zich zonder twijfel in 
Calcutta bevond. Er is uitgebreid verslag 
gedaan van het vermogen van de Meester 
om met één aanraking, een blik, of een 
terloops oogcontact spiritualiteit over te 
dragen. Ik wil deze en soortgelijke 
voorvallen vermijden omdat ze een soort 
algemeen betaalmiddel onder de 

toegewijden van de Meester zijn geworden, en negen gevallen uitzoeken die niet 
zo bekend zijn. Een aantal ervan zijn voorgevallen toen de Meester in zijn 
menselijk lichaam verbleef, maar andere zijn gebeurd lang nadat hij ‘naar de 
andere kamer’ was verhuisd. Ik zal echter geen poging doen om ze in een 
tijdsvolgorde te schikken of ze op een andere manier te classificeren. De 
wonderen van Ramakrishna zijn zeker niet ten einde gekomen en we kunnen er 
nog vele meer verwachten in de jaren die nog komen tot zijn missie is voltooid. 
Zoals bekend is heeft de Moeder (Sri Sarada Devi) tijdens haar leven onthuld dat 
de Meester honderd jaar ‘verborgen zou blijven in de harten van zijn 
toegewijden’, dat wil zeggen tot 1986. Misschien wordt het proces van naar 
buiten treden het best geopenbaard in het bestormen van het Russische bastion, 
dat plotseling, bijna van de ene dag op de andere, vrijwillig haar poorten opende. 
Laat een toekomstige generatie dan de wonderen van Ramakrishna samenvatten 
en indelen; laat het voor ons genoeg zijn om ons oor te luisteren te leggen aan 
een aantal van deze deels verholen daden. 
 
  

I 



Sri Sai Mandiram nieuwsbrief november 2015 pagina 24 

Williams 
Ik zal beginnen met iemand die geboren was als toegewijde van Jezus maar er 
ook een van Ramakrishna werd, en die, volgens de christelijke traditie, specifiek 
aan Ramakrishna om een teken vroeg. Laat de lezer beslissen of het signaal dat 
hij kreeg luid en duidelijk genoeg was! Helaas is de volledige naam van deze 
bevoorrechte persoon niet vastgelegd en de geschiedschrijvers noemen hem 
William of Williams. 
 
Er is ook meningsverschil of hij een Europeaan of een Indiër was. Wij zullen hem 
Williams noemen en hem als een Indiase christen beschouwen, en aantekenen 
dat hij een leraar was, een belezen bijbeldeskundige van protestantse oriëntatie, 
en een inwoner van een stad in Noordwest India, waarschijnlijk Lahore. Daar 
kwam hij in contact met Kedarnath Chattterji, een bezoekende priester van de 
Brahmo Samaj, die een bewonderaar was van Sri Ramakrishna. Wat Kedar aan 
Williams verteld heeft over de Meester is niet vastgelegd, maar Williams maakte 
in 1881 de lange reis naar Calcutta, toen de hoofdstad van India en wachtte na 
aankomst op een gunstige dag voor zijn bezoek aan Dakshineshwar. Dat werd 
Goede Vrijdag. Hij kwam, zag, en werd overwonnen.  
 
Sri Ramakrishna was ook diep onder de indruk van Williams’ spirituele honger en 
hij vroeg hem om ‘nog twee keer’ te komen. Bij zijn tweede bezoek begroette 
Williams de Meester bij aankomst en zei: ‘Onze Jezus heeft zoveel wonderen 
verricht. Wilt u me iets laten zien om mij te overtuigen?’ Sri Ramakrishna 
antwoordde glimlachend: ‘Dat komt later wel. Ga eerst naar Moeder Kali en kijk 
van een afstand naar haar.’ Williams deed zijn schoenen uit, ging naar de tempel 
van Kali, keek naar binnen en zag… niet het beeld van de Godin maar van Jezus 
Christus! Williams was zo overweldigd door de goddelijke macht dat hij bijna 
instortte en ging zitten, terwijl tranen  als een vloedgolf uit zijn ogen stroomden. 
Toen begroette hij eerbiedig nog steeds van een afstand het beeld en liep 
wankelend terug naar de kamer van de Meester. Een nog steeds glimlachende 
Ramakrishna zei: ‘Besef je nu dat jouw Jezus en mijn Kali één en dezelfde zijn?’ 
 
Jaren later zag Ramachandra Datta, een belangrijk persoon in het huishouden 
van de Meester, die er ook bij was toen Williams de Meester voor het eerst 
bezocht, tot zijn grote verbazing hoe Williams eerbiedig boog voor het beeld van 
Siddheswari Kali in de Thanthaniatempel te Calcutta. Toen Ramachandra ernaar 
vroeg, zei Williams: ‘Ik zag Christus in het beeld. Sri Ramakrishna heeft mijn 
vooroordelen weggenomen en mij een nieuw inzicht gegeven.’ 
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Saradananda heeft in zijn boek ‘Lilaprasanga’ het verhaal van Williams aldus 
samengevat, ‘Deze man kwam na slechts een paar bezoeken aan de Meester tot 
de conclusie dat de Meester een incarnatie van God was en heeft de wereld op 
diens instructies vaarwel gezegd. Hij heeft zich daarna tot aan zijn dood gewijd 
aan zijn sadhana, ergens in de Himalaya, ten noorden van Punjab’.  
 
Geïnteresseerde lezers kunnen meer details hierover vinden in de artikelen van 
Sri Jyotirmoy Basu Roy in de Aswin 1391 (B.S.)-editie van het blad Udbodhan en 
ook in het boek ‘First meetings with Shri Ramakrishna’ door Swami 
Prabadananda. 
 
Devamata 

it verhaal heeft ook betrekking 
op een geboren christen, een 
vrouw en onmiskenbaar een 

blanke. Haar Amerikaanse naam is hier 
niet van belang, maar ze werd zuster 
Devamata als toegewijde van Sri 
Ramakrishna. Zij deed het werk van de 
Meester in het Vedantacentrum in 
Californië en ook twee jaar lang in het 
klooster (math) in Madras, onder direct 
toezicht van Swami Ramakrishnananda, 
een van de eerste leerlingen van de 
Meester. Laat de zuster in haar eigen 
woorden haar verhaal vertellen, dat ik 
gevonden heb in een artikel van februari/maart 1936 in het blad Vedanta Kesari. 
Het is een eerbetoon aan de Meester ter gelegenheid van zijn honderdste 
geboortedag. Zij schrijft: 
 
De dag komt ten einde. Wat ik nu schrijf dacht ik ooit voor altijd ongezegd te 
laten. Ik schrik ervoor terug om deze ervaringen aan het papier toe te 
vertrouwen. Zij zijn voor mij zo heilig en persoonlijk dat ik er nog nooit over 
gepraat heb. 
Mensen die vertellen over goddelijke manifestaties zijn eenvoudige 
kroniekschrijvers, geen makers van literatuur. Hun plicht is om de traditie te 
bewaren opdat de Meesters blijven doorleven in de harten van de mensen. Dit is 
mijn intentie bij het doorgeven van deze visioenen; het waren geen helderziende 
visioenen, het waren geen dromen. Het was geen verbeelding en ook was De 

D 
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Grote die daarin verscheen geen spookbeeld. Het was een vibrerende 
aanwezigheid, een levende persoonlijkheid… 
Als de zieners van het oude India of de mystici van het middeleeuwse Europa of 
al diegenen die gezien of gehoord hebben hun visioenen in de diepste hoeken 
van hun harten hadden opgesloten en geheim hadden gehouden, dan zou de 
wereld onmetelijk veel armer zijn. Zelfs de getuigenis van minder toegewijden 
heeft waarde om het geloof van mensen te versterken en hun het vertrouwen te 
geven om door te gaan.  

Daarom verbreek ik nu, nu de zon bijna ondergaat, de stilte van jaren en deel 
deze spirituele bekentenis van mijn leven, in de hoop dat hierdoor anderen een 
dieper besef van de spirituele grootsheid en grenzeloze genade van een van de 
grootsten onder de Groten die naar de aarde zijn gekomen als mensenredders. 
Ik was het jachtige leven van New York ontvlucht naar de kalmere sferen van 
Boston en bracht mijn dagen door in afzondering en stilte. Op een middag, toen 
ik alleen in mijn woonkamer me zorgen zat te maken over mijn doelloze 
toekomst, stonden er opeens twee figuren vóór mij. Het gezicht van de een 
straalde met een bovenaardse glimlach die een glans over zijn hele lichaam leek 
te leggen. Op rustige toon sprak hij deze woorden: ‘Wees niet verdrietig. Je hebt 
nog werk te doen voor mij.’ Toen verdwenen beide gedaanten maar het gevoel 
van hun aanwezigheid bleef nog vele dagen hangen. 
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In het vroege voorjaar keerde ik naar New York terug en al snel daarna werd ik lid 
van de Vedanta Society, waar ik de leiding kreeg over de afdeling Publicatie. In 
die tijd kwamen er in snel tempo boeken uit, mijn dagen waren helemaal gevuld 
en ik was regelmatig in overleg met de chef. Op een middag riep hij me naar zijn 
privéruimte om een nieuwe publicatie te bespreken. Toen ik de kamer 
binnenkwam viel mijn oog op een foto die boven de schouw hing. Ik was 
verbijsterd. Het was de gedaante die ik in Boston had gezien. Ik wandelde rustig 
naar de haard en vroeg abrupt, ‘Van wie is die foto?’ De chef antwoordde, ‘Het is 
mijn Meester, Sri Ramakrishna.’ 
Zuster Devamata heeft in hetzelfde artikel nog verschillende visioenen van de 
Meester gedeeld. Maar deze kunnen echter niet als wonderen aangemerkt 
worden omdat zij aan de toegewijde Devamata verleend werden, en wat is er zo 
verrassend aan dat de Ishta Deva (verkozen vorm van God) verschijnt aan de 
bhakta (toegewijde)? De eerste darshan was inderdaad wonderbaarlijk omdat de 
zuster op dat moment geen weet had van de Meester, en omdat het visioen tot 
haar kwam als een oproep om het werk van de Meester te doen, wat zij later ook 
zo nobel deed. Helaas voor ons heeft zij niet verteld wie die tweede figuur is die 
zij in het gezelschap van de Meester zag. Het artikel vertelt ons ook niet wie ‘de 
chef’ was wiens foto van de Meester de zuster hielp om de stem te herkennen 
die haar tot het werk riep. 
 
Renu 

it verhaal is ook een van de oproepen tot actie, maar deze keer gericht 
aan een man, een hindoe uit India. Het belangrijkste punt van 
overeenkomst met het verhaal van Devamata is dat ook hij geen 

gedetailleerde kennis van Sri Ramakrishna had toen de oproep kwam om het 
werk van de Meester te doen. Dat was ongeveer 65 jaar nadat de Meester was 
heengegaan. Fanishwar Nath ‘Renu’ lag op sterven in een ziekenhuis in Patna op 
het moment dat dit verhaal begon, in 1951 of 1952. Tot die tijd was hij 
voornamelijk een politiek activist en had hij in India en Nepal in de gevangenis 
gezeten. Hij had een Padmashri-medaille gekregen van de regering van India en 
een pensioen van de regering van de deelstaat Bihar, en beide had hij afgestaan. 
Hij had altijd zwaar gerookt en gedronken en stond op het punt te overlijden als 
een verbitterde ziel (dit zijn zijn woorden). 
‘Vaak herleef ik de geweldige momenten in het ziekenhuis, op dat extatische 
moment toen ik een gestalte als die van Sri Ramakrishna zag en hij tegen me 
sprak! Vóór die tijd riepen foto’s van Sri Ramakrishna geen enkel gevoel van 
eerbied bij me op, integendeel, ik voelde me vijandig naar hem. Ik wist 
hoegenaamd niets over hem en evenmin had ik enig verlangen om meer over 

D 
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hem te weten te komen. Vivekananda was zijn leerling, dat wist ik. Maar zonder 
moeite te doen om uit te vinden wat hij had gezegd of gedaan had ik ook voor 
Swamiji (Vivekananda) een soortgelijk gevoel van vijandigheid ontwikkeld. 
Marxisten zien mensen van God alsof ze opiumverslaafden of henneprokers zijn! 
 
Op die gedenkwaardige dag in het ziekenhuis had ik emmers vol bloed 
opgegeven en was ik koud van uitputting. Ongeveer zes patiënten waren al 
overleden op onze TB-zaal die dag. De elektriciteit was uitgevallen, de kraan 
stond droog en de plafondventilators werkten niet meer. Het speeksel voelde als 
lijm in mijn mond en mijn tong zat vastgeplakt; ademen werd moeilijk doordat ik 
leed aan een longziekte, maar ik was nog bij bewustzijn. Veel van de patiënten 
op de zaal smeekten om een slokje water en hoewel ik slaperig was kon ik ze 
horen, en ik kon niet ontkomen aan de helse stank waar de zaal van doordrongen 
was. In mijn halfslaap kon ik voelen dat iemand zich over mij heen boog en ik 
vermoedde dat het de ziekenbroeder was uit de laagste kaste die de lijken 
weghaalt; die controleerde of ik al was opgehouden met ademen voordat hij 
waardevolle spullen zou verwijderen. Toen hij merkte dat ik nog leefde haastte 
de man zich weg. Ik ging met mijn hand onder het kussen om te zien of het 
horloge en de pen er nog 
waren. Toen ging ik weer 
liggen met mijn hand onder 
het kussen en deed mijn best 
om wakker te blijven.  
Op dat moment kwam er een 
man met een baard, die 
eruitzag alsof hij gek was of 
hennep had zitten roken, vlak 
bij me staan terwijl hij nog wat 
rook uitademde. Hij 
glimlachte, blies de rook in 
mijn richting en vroeg in het 
Hindi, ‘Waarom huil je?’ 
Glimlachend sprak hij 
nogmaals en nu in het 
Bengaals, ‘Zeg deugniet, 
waarom huil je?’ Ik 
antwoordde, ‘Ik heb een 
heleboel onafgemaakte zaken, 
die blijven nu liggen, en ik kan 
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er ook niet tegen om vastgekluisterd te liggen in een bed.’  
De man zei met bijtende ironie, ‘Werk! Denkt die schurk dat hij voor de redding 
van het land werkte? Hij… het land dienen? Besef je dan niet dat de mensen het 
spuugzat zijn? – Maar je hebt een gouden pen, is het niet?’ ‘Ja,’ antwoordde ik 
een tikje beschaamd, ‘een Parker 51.’ ‘Wat heb je tot dusver geschreven?’ vroeg 
de man, ‘heb je ooit mijn naam geschreven met deze pen? Deze schurk weet nog 
van niets’ en met een lach vervolgde hij, ‘Jij bent niet langer ziek, je bent 
genezen. Sta op.’ Toen was hij er opeens niet meer.  
Ik deed mijn ogen wijd open en merkte dat het zonlicht de veranda van het 
ziekenhuis binnenstroomde. Ik voelde me beter. De koorts die me anderhalf jaar 
lang zonder onderbreken had lastiggevallen ging die dag voor het eerst een halve 
graad omlaag. Dokter Hord, de dienstdoend arts, onderzocht me en verklaarde, 
‘de crisis is voorbij.’ 
De dag na mijn ontslag uit het ziekenhuis bezocht ik een boekenwinkel. De 
omslag van een boek in het Bengaals trok mijn aandacht, ‘Param Purush, Sri Sri 
Ramakrishna’, geschreven door Achintya Kumar Sen Gupta. Toen ik de pagina’s 
omsloeg en de foto binnenin zag kwam de schok! Ja, dit was dezelfde persoon 
die ik bij die overweldigende ervaring in het ziekenhuis had gezien.  
Ik begon literatuur over Ramakrishna en Vivekananda te lezen als een 
uitgehongerd persoon die zijn eten naar binnen schrokt. Hoe meer ik las, hoe 
meer ik wilde lezen.’ 
 
Zo kwam het dat Fanishwar Nath, de politiek activist en pamflettenverspreider, 
voor een portret van Sri Ramakrishna zat om diens naam met een gouden pen te 
schrijven en langzaam opbloeide tot Renu, de schrijver. 
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Sai’s Wonderen 
Door Harsha 
 

p verschillende momenten en plaatsen gebeuren ontelbaar veel 
wonderen die zijn waargenomen door GKS-devotees. Een zo’n wonder 
gebeurde medio september 2015 op de snelweg Bangalore-Mysore, 

tegenover de Nidughatta Ashram. 
 
Ik stond bij het tankstation tegenover de ashram mijn tank vol te gooien toen dit 
incident plaatsvond. Een jonge man op zijn motorfiets met zijn oma als 
duopassagier reed over de snelweg. Vlak bij het tankstation raakte hij uit balans 

maar wist met veel moeite te 
voorkomen dat hij viel. De oudere 
dame echter had minder geluk en zij 
viel met haar hoofd op de weg. Een 
bus naderde met grote snelheid kort 
achter de motorfiets en reed over de 
dame, precies over haar hoofd met 
zowel het voor- als het achterwiel. Ik 
draaide mij op dat moment weg uit 
angst voor het vreselijk beeld dat ik 
meende te gaan zien, maar ik 
herstelde mij en rende naar de plek 
om te helpen. Nog voor ik bij haar 
was kwam de dame uit zichzelf 
overeind en wreef over haar gezicht 
waar kort daarvoor de banden van 
de bus overheen waren gegaan. De 
jonge man van de motorfiets was te 
verbijsterd om te reageren en 
stamelde slechts dat Swami haar had 
gered want op die plek was een 

levensgrote afbeelding van Sri Sathya Sai Baba geplaatst met de aankondiging 
dat de tempel was afgebouwd en dat het grote publiek werd uitgenodigd om 
daar Zijn geboortedag op 23 november te vieren. De dame keek naar Zijn 
afbeelding en zei dat Hij haar had gered. Ik zag de bandensporen duidelijk op 
haar wang waar de bus overheen was gereden. Vlak voor mij startte de jonge 
man zijn motor, de dame ging achterop zitten en ze reden weg. 
  

O 
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Eeuwige Wijsheden 
Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt zijn onbetekenende zaken vergeleken 
met wat in ons ligt. 
Ralph Waldo Emerson 

 
Geluk ligt soms in het niet krijgen van wat je 
dacht dat je wilde, maar in het krijgen van 
dat wat je hebt gekregen, dat, als je het 
eenmaal hebt, je doet inzien dat je juist dat 
zou hebben gewenst als je het geweten had.  
Garrison Keillor 
 
 

Hij die een waarom heeft om te leven kan bijna elke hoe dragen. 
Friedrich Nietzsche 
 
Weet dat je nooit hulpeloos kunt zijn – wees nooit hopeloos! Als je liefde voor 
God het belangrijkste is, kan de gemakkelijke weg van verleiding jou nooit 
verleiden. Het is nooit te laat om de zoektocht naar God te beginnen. Laat het 
gewicht van je zonden uit het verleden je niet weerhouden. Het moment dat 
iemand in staat is om het eigen vuil te zien en oprecht hunkert naar het heilige 
water, zal het vuur van de zonden oplossen in de tranen van krachtige devotie. 
Heb God lief Mijn kind, en het zal niet alleen de vlekken van de zonde wassen, 
maar ook een duidelijke visie van de Heilige Waarheid geven. 
Seema M Dewan (Goddelijke Boodschappen)  
 
De toekomst is niet een plek waar wij naartoe gaan maar een die wij creëren. De 
paden zijn er niet om te zoeken maar om te maken. En de activiteit om ze te 
maken verandert zowel de maker als de bestemming. 
John Schaar 
 
Als we beginnen te geloven dat er meer 
geluk is in werken met en voor anderen, 
in plaats van alleen voor onszelf, dan is 
onze samenleving waarlijk een gevierde 
plaats. 
Jean Vanier 
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