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Met liefde en dankbaarheid aangeboden aan de lotusvoeten van 

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba

  Brieven van Swami:
Een oneindige stroom van Liefde en Wijsheid

Swami heeft een groot aantal prachtige toespraken 
gehouden, vaak voor duizenden mensen tegelijk. Hij 
heeft ook de tijd genomen om zijn leiding te delen 
met individuen, echtparen en kleine groepen door 
middel van persoonlijke brieven. Deze negen brieven 
geven ons een proefje van Zijn begeleiding, zodat we 
in ons hart kunnen weten dat dezelfde persoonlijke 
wijsheid van onze Guru beschikbaar is voor iedereen, 
op elk moment en op elke plaats.



Er was niemand die wist wie ik ben, totdat ik deze wereld, naar 
mijn genoegen, met één woord schiep. Onmiddellijk rezen 
bergen op, onmiddellijk begonnen rivieren te stromen. Aarde  

onder en hemel boven zijn hoofd. Oceanen, zeeën, landen en stroom- 
gebieden. Zon, maan en woestijnzand kwamen uit het niets op om mijn 
bestaan te bewijzen.

Alle vormen van mensen, mensheid, beesten en vogels kwamen 
aanvliegen. Spreken, horen en alle bevoegdheden werden op mijn bevel 
verleend. De eerste plaats werd toegekend aan de mensheid, en mijn 
kennis werd in [Zijn] geest geplaatst.

Kom één, kom allemaal. Laten we niet ondankbaar genoemd worden. 
Laten we [SAI] trouw dienen en Hem liefhebben, Hem liefhebben, Hem 
liefhebben.

Met Zegeningen     
Sri Sathya Sai Baba
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Er was niemand om te weten wie Ik ben 

INZICHT & DISCUSSIE VRAGEN:

• Hoe zie jij eenheid in verscheidenheid? Hoe verbind 
je, jezelf met Swami?

• Als je de boodschap van Swami hoort: "Heb 
iedereen lief, dien iedereen", wat komt er dan als 
eerste in je op? Hoe pas je dit toe in je dagelijkse 
leven?

Brief aan Sri R. Chatterji van de Sri Sathya Sai Organisatie van Kolkata 
(Bron: Sathyam Shivam Sundaram, deel 4)
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Kom één, Kom allemaal!

Kom één, Kom allemaal! 

INZICHT & DISCUSSIE VRAGEN:

• Hoe deel je je geluk en liefde met anderen?

• Heb je ooit de ervaring gehad met iemand aan wie je zou 
kunnen zeggen: “Als ik van je hou, hou ik van Mezelf; Als je van 
jezelf houdt, hou je van Mij”?

Zie in Mij jezelf,
want Ik zie Mijzelf in jullie allemaal.
Jij bent Mijn leven, Mijn adem, Mijn 

ziel. Jullie zijn allemaal Mijn vormen.
Als Ik van je hou, hou Ik van Mezelf. 

Als je van jezelf houdt, hou je van 
Mij. Ik heb Mezelf van Mezelf 

gescheiden
zodat ik Mezelf kan zijn.

Ik scheidde Mij van Mij af en werd 
dit alles.

Zodat ik Mezelf kan zijn.
Ik wilde Mezelf zijn, dat wil zeggen, 

Anandaswarupa, Premaswarupa. 
Dat is wat ik ben.

En dat wilde Ik zijn.
Hoe kan ik Anandaswarupa 

en Premaswarupa zijn?
En Anand krijgen en Ananda geven? 
En Prema krijgen en Prema geven? 
En aan wie moet Ik Ananda geven 
en aan wie moet Ik Prema geven? 

Dus deed Ik dit.
Ik scheidde Mijzelf van Mijzelf af en 

werd dit alles.
(Bron: Prema Dhaara 1, p. 32-33)
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Mijn beste meneer en mevrouw Riordin!

Word een echte bhakta, een echte jnani. Zo klein dat je je uit de "boeien" 
van de zintuigen kunt uitwringen, zo'n enorme jnani, dat je de ketenen 
verbreekt die de verlangens bedekken. Als een Bhakta zichzelf groot 
noemt, dan zal hij de last van zelfs de kleinste vlekjes moeten dragen.

De genade van de HEER hangt niet af van het aantal keren dat je Zijn 
naam hebt herhaald. Tel daarom de naam en het aantal keren dat je 
hem hebt herhaald niet. Voor wie maak je indruk met het nummer? De 
HEER zal antwoorden, zelfs als je hem één keer roept vanuit het diepste 
van je gevoelens. Hij zal doof worden, als je hem mechanisch een miljoen 
keer zelfs roept, kunstmatig alleen met de tong, niet met het hart of met 
de concentratie. Het is gemakkelijk om cijfers te verzamelen en te 
manipuleren, maar Genade is niet van dit allemaal afhankelijk. De HEER 
vraagt om het hart, het volle hart en niets dan het hart.

De mens moet eerst Mens worden en dat is zijn eerste taak. Religie volgt 
daarna; maar hierin is hartreiniging een precedente voorwaarde. Kijk in 
je spiegel! Het weerspiegelt: het praat niet. Wees niet spraakzaam - Zie 
zoals de spiegel ziet: maar zeg niets! Houd je mond en je zult gelukkig 
zijn. Zit in stilte totdat GOD's naam in je oren klinkt.

Vreugde verbruikt sneller tijd, terwijl verdriet een 
langzame eter is. Verdriet en moedeloosheid bewegen 
langzaam en wegen zwaar op de geest van de mens als 
een berg.
Gods Genade is voor hem die een berg geduld heeft 
ontwikkeld en alleen tot Hem bidt voor devotie en niets 
anders.

Met Zegeningen en LIEFDE, Baba

Word een echte bhakta, een echte jnani 

(Bron: Prema Dhaara 3, p. 157-8)
INZICHT & DISCUSSIE VRAGEN:
• Wat zijn de "boeien" die voorkomen dat je 

verbonden bent met het Goddelijke? Hoe heb je 
geprobeerd jezelf van die boeien te bevrijden, en 
hoe ben je daarin geslaagd?

• Swami adviseert ons om gewoon “in stilte te zitten 
totdat Gods naam in je oren weerklinkt”. Hoe bouw 
je het geduld en geloof op om gewoon te zitten en 
Gods genade te ontvangen? Hoe zou je kunnen 
weten of je Zijn genade hebt ontvangen als je dat 
doet?
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(Bron: Prema Dhaara 3, p. 170-3 & 
S. P. Ruhela, Sai System of Education and World Crisis, p. 149-151)
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Srishti (schepping) verandert in goed of slecht in overeenstemming met 
onze Drishti (zicht of kijk).Onze eigen gedachten reflecteren op externe 
dingen. De oorzaak van goed en kwaad zijn onze eigen gedachten of 
gevoelens, maar niet die van anderen. Dit is het aspect dat in de eerste 
plaats moet worden overwogen.
Een hart van mededogen is een tempel van God. Geld, goud, materialen, 
voertuigen en posities zijn als passerende wolken. Het moet gezegd 
worden van degenen die op hen vertrouwen, als gekken. Degenen die 
een leven leiden dat op hun hart vertrouwt, zijn als leeuwen. Degenen 
die op fysieke kracht vertrouwen, zijn als schapen. Ze moeten hun leven 
in angst en zorgen doorbrengen. Degenen die een leven leiden dat 
gebaseerd is op hun eigen goedheid, zullen onbevreesd zijn en een leven 
leiden in constant geluk. Het juiste pad omvat de uitdrukking van 
verenigd Atma en Goddelijkheid.
God wordt niet begrepen of gerealiseerd door oppervlakkige kleding en 
vertoningen. Hij kijkt alleen naar je gevoel (Bhavam) maar geeft niet om 
je uiterlijke (Bahyam) vertoning. De uiterlijke vertoning is die van een 
dier (Pashu), terwijl de innerlijke vertoning die van Ishvara (Pashupati) is. 
Daarom zullen toegewijden Jnana (kennis) begrijpen door naar binnen te 
kijken. "Abheda Darśanam Jñānam" (Ongedifferentieerde visie is 
Wijsheid). Mogen jullie (allen) onderscheidende visie verwerpen, een 
niet-discriminerende kijk ontwikkelen en in aanmerking komen voor 
Genade. Dus, Sathya Sai

INZICHT & DISCUSSIE VRAGEN:

• Swami is heel duidelijk dat “Bevrijding voor de
mensheid afhangt van de geïntegreerde
ontwikkeling op zowel individuele als collectieve
basis. Het houdt in dat de hele mensheid als een
enkele entiteit van Atma wordt beschouwd en als
zodanig wordt liefgehad.”

Wat doe je om je te concentreren op collectieve spi- 
rituele groei, niet alleen op je individuele verlicht- 
ing?

• Swami zegt: "De eerste stap van toewijding (Bhakti)
omvat het elimineren van haat jegens wie dan ook,
het vermijden van pijn aan levende wezens en het
helpen van de behoeftigen... Toegewijden zullen
Jnana (kennis) begrijpen door een innerlijke blik te
cultiveren (ongedifferentieerde visie is Wijsheid)."

Hoe cultiveer je deze ongedifferentieerde visie in je
leven?

Ongedifferentieerde visie is wijsheid 
(Abheda Darsanam Jnanam)

Belichamingen van Goddelijk Atma! De mens wordt pas bevrijd als 
hij zichzelf kent. Wat heeft het voor zin om de hele wereld te 
veroveren als je het Atma verliest, dat is jezelf verliezen? Wat we 

zouden moeten weten is de vorm van Waarheid, maar niet van de 
fysieke wereld, geest of lichaam. Ook al zijn deze allemaal noodzakelijk in 
het leven en kunnen ze niet worden weggelaten, het is essentieel om de 
ware vorm en aard van Atma te kennen. Het is de Atmische potentie die 
zich manifesteert in alle verschijningsvormen en activiteiten. De plicht 
van de mens ligt in het besef dat eenheid van de mensheid niet kan 
worden bereikt door externe contacten en relaties, maar de mens moet 
de geest, de vitale krachten en het lichaam overstijgen en de 
verblijfplaats van Atma bereiken. Alleen het bewustzijn van Atma dat 
lichaam en geest doordringt, zal hem naar de goddelijke staat leiden.
Bevrijding voor de mensheid hangt af van de geïntegreerde 
ontwikkeling op zowel individuele als collectieve basis. Een individu 
wordt pas geëmancipeerd wanneer de spiritualiteit achter de menselijke 
geboorte wordt gerealiseerd. Anders zal men tasten in de onwetende 
mentale en levenloze vestingwerken en nutteloze bezigheden en zal 
men omkomen.
Op weg naar deze grote missie moeten inspanningen worden geleverd 
om hulpmiddelen te ontwikkelen die het externe leven en het sociale 
gedrag van de mensheid verbeteren. Spiritualiteit moet niet worden 
opgevat als een eenzaam leven. Het houdt in dat de hele mensheid als 
een enkele entiteit van Atma wordt beschouwd en als zodanig wordt 
liefgehad. Het omvat ook het zaaien van liefdeszaden onder mensen, 
bloeiende bloemen van tolerantie en het leveren van vruchten van vrede 
aan de samenleving. De religie van Bharat is acceptatie van de 
mensheid. Het is het resultaat van inspanningen van heiligen.
De eerste stap van Toewijding (Bhakti) omvat het elimineren van haat 
jegens wie dan ook, het vermijden van pijn aan levende wezens en het 
helpen van de behoeftigen. Hij die levende wezens verdriet doet en 
God aanbidt, kan nooit een toegewijde worden. Als iemand laster naar 
anderen werpt en op God mediteert, hoe kan hij dan worden 
beschouwd als een spirituele aspirant? Het kenmerk van spiritualiteit 
is de waarheid te beseffen dat dezelfde God die men aanbidt in alles 
schijnt in de vorm van Atma; en om haat, jaloezie, praal en ego te 
elimineren. Men moet ook gebreken in anderen negeren en het goede 
in hen herkennen. Dit soort kwaliteit is een Goddelijke kwaliteit; en is 
een waar teken van spiritualiteit.  



1312

INZICHT & DISCUSSIE VRAGEN:

• Wat ziet u als de essentiële principes tussen de 
verschillende religies? Als verschillende religies de 
zelfde kernprincipes delen, wat is dan het doel voor 
het hebben van verschillende religies?

• Wat denk je dat je zou kunnen leren van een religie 
die anders is dan die waarin je bent opgegroeid? 
Hoe zou je dit kunnen leren?

• Hoe kunnen we oprecht zijn en de religie beoefenen 
waarin we zijn geboren en tegelijkertijd andere 
religies accepteren en respecteren als geldige 
wegen naar dezelfde bestemming?

Religie is de beweging 
naar perfectie

Mijn Liefste! Accepteer Mijn zegeningen en liefde.

Religie is geen dogmatisch geloof, maar het noodzakelijke gedrag dat 
impliciet aanwezig is in de beweging naar perfectie. Daarom kunnen 
religies elkaar niet echt tegenspreken. Alle religies zijn de verschillende 
vormen die in het praktische leven worden aangenomen voor het ene 
streven naar perfectie dat door verschillende temperamenten werkt. In 
die zin is er geen echte vrijheid mogelijk zonder vrijheid in het licht van 
religie.
Religie is de houding van eerbied die mensen hebben ten opzichte van 
het Opperwezen, gebaseerd op de relatie die bestaat tussen hen en het 
Opperwezen. Deze eerbied kan bij verschillende personen verschillende 
vormen aannemen vanwege de verschillen in de opvattingen over de 
relatie tussen de mens en het Opperwezen.

Met Zegeningen
Sri Sathya Sai Baba 
Kamp “Brindavan” 

Bangalore



We moeten mensen aanmoedigen 
om zichzelf te corrigeren door de 

goede punten te benadrukken 

Mijn beste Hislop, 

Accepteer mijn zegeningen. Uw brief en de circulaire die aan de 
toegewijden is gestuurd, hebben mij bereikt. Ik ben erg blij dat het goed 
gaat. Ik ben blij dat je gezond en actief bent.

Hislop! Het is niet raadzaam om gebreken openbaar te maken door 
ze specifiek te vermelden. Dit zijn onderwerpen die niet direct maar 
indirect kunnen worden aangepakt. We moeten mensen aanmoedigen 
om zichzelf te corrigeren door de goede punten te benadrukken; want 
juist de goedheid zal de anderen te schande maken om hun ondeugden 
op te geven. Wanneer anderen hun geloof in het juiste pad ontwikkelen, 
zullen degenen die het bij het verkeerde eind hebben ook proberen in 
de pas te lopen.

Wanneer we over een bepaald gebrek in karakter schrijven en er 
de aandacht op vestigen, wordt daardoor onnodig veel belang gehecht 
aan de individuen. We worden waarschijnlijk ook verkeerd begrepen en 
verguisd als bevooroordeeld. Laten we meer nadruk leggen op positieve 
deugden en positieve ideeën onder toegewijden in onze organisatie - 
zoals liefde, dienstbaarheid, broederschap. Laat dit de onderscheidende 
kenmerken van onze organisatie zijn, waardoor ze zich onderscheidt van 
de rest. Laten we wegblijven van het ongewenste en het negeren, 
gestaag en stil. Het bespreken en publiekelijk veroordelen zal ons alleen 
maar bevuilen. Behoud de atmosfeer van zuiverheid en goddelijkheid; 
daar kan het kwaad niet ontkiemen of gedijen.

Ik ben blij dat u zelfs op deze hoge leeftijd zo serieus en actief bent in 
het dienen van de organisatie. De organisatie in Amerika is jouw verant- 
woordelijkheid. 

Sai toegewijden moeten elkaar steunen en het werk delen. Ze moeten 
liefde, moed, vertrouwen en een gevoel van opoffering in hun groepen 
brengen, zodat de Boodschap meer en meer kan transformeren in 
zoekers en sadhaka's van de Waarheid.

Beste Hislop! Ik zegen dat u uw programma voor het leiden en 
ontwikkelen van de organisatie met succes voortzet. Ik ben zeer tevreden 
met wat u in dit opzicht hebt gedaan en doet. Natuurlijk trekt zo'n succes 
altijd obstakels, tegenstand en zelfs laster aan. Maar besteed er geen 
aandacht aan. De diamant wordt helderder bij het slijpen van meer 
facetten. Het is je plicht om op de ingeslagen weg door te gaan en de taak 
met onverminderd enthousiasme te vervullen. Waarheid kan niet anders 
dan op de een of andere dag gewaardeerd en geapprecieerd worden. 
Wees zo gelukkig als altijd, wat er ook gebeurt.

Mijn zegen voor je vrouw. Breng mijn liefde en zegeningen over 
aan Goldstein, Krystal, Sandweiss en anderen. Ook naar de Centra.

INZICHT & DISCUSSIE VRAGEN:

• Herinner je een keer dat je veroordelend of 
kritisch was over het gedrag van iemand 
anders. Hoe zou je, in plaats van de fouten 
specifiek te noemen, "de goede punten 
kunnen benadrukken" en die situatie "indirect 
in plaats van direct" kunnen aanpakken (zoals 
Swami adviseert)?

• Waar en hoe zou je kunnen streven om een 
beter rolmodel te zijn van positieve deugden 
en ideeën? Wat is een voorbeeld van hoe u in 
die omstandigheden zou spreken en handel- 
en?

(Bron: J. Hislop, My Baba and I, p. 253-4)
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We zullen niet beoordeeld worden op het geloof dat we belijden 
of het label dat we dragen of de slogans die we roepen, maar 
op het werk, de industrie, de opoffering, de eerlijkheid en

zuiverheid van karakter.  We zullen niet beoordeeld worden op het geloof 
dat we belijden of het label dat we dragen of de slogans die we roepen, 
maar op het werk, de industrie, de opoffering, de eerlijkheid en zuiverheid 
van karakter. Realiseer de Hemel in je en ineens worden alle verlangens 
vervuld, alle ellende en lijden wordt beëindigd. Voel je zelf boven het 
lichaam en zijn omgevingen, boven de geest en zijn motieven, boven de 
gedachte aan succes of angst. De grote oorzaak van het lijden in de wereld 
is dat mensen niet naar binnen kijken. Ze vertrouwen op krachten van 
buitenaf.

Met liefde
Sri Sathya Sai Baba 

30 - 9 – 80

Realiseer de Hemel in jezelf 

INZICHT & DISCUSSIE VRAGEN:

• Hoe zou je, vanuit je ervaringen, de staat 
van "innerlijke gelukzaligheid in jezelf" 
omschrijven?

• Als je naar binnen kijkt, hoe goed zie je 
dan het zuivere, heilige wezen dat je 
werkelijk bent? Hoe groei je in 
zelfbewustzijn en inzicht in wat Swami 
hier zegt?

(Source: Prema Dhaara 3, p. 200-201)
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Beste geliefde,
U vraagt: Hoe weet u wanneer Ik bij u in de buurt ben? 

Als op een zwoele nacht alles warm en stil is 
De eerste koele bries  over je wangen strijkt

Ik streel je
Denk aan Mij.

 Wanneer de hongersnood wordt gestild 
En eenzaamheid wordt doorboord door geluk 

Denk aan Mij. 

Wanneer je mond is uitgedroogd en je nauwelijks kunt 
praten De eerste slok koel water Ik kalmeer je

Denk aan Mij.  

Wanneer de wolk des doods verdwijnt
Eerst bij het openen van de lachende ogen van een baby 

Denk aan Mij. 

Als ik je gezicht besprenkel met regen
en de aarde was, de droge bruine bladeren 
De eerste geur van schone regen, ik reinig je 

Denk aan Mij. 

Wanneer pijn oplost en angst verdwijnt
Denk aan Mij.

Wanneer standvastige ogen met afschuw vervuld worden door 
de wreedheden van het leven

De eerste blikken van de stille ondergaande zon, ik troost je 
Denk aan Mij.

Dan vraag je hoe weet je wanneer je dicht bij Mij bent?

Wanneer de brandende zon jou en de aarde heeft 
verschroeid Het zand en stof vullen je ogen

Geen zilver van schaduw over
En jij houdt van Mij.  

Wanneer eenzaamheid gepaard gaat met 
honger en niemand kan worden bevredigd

En jij houdt van Mij. 

Van de Goddelijke ouder   Als je lippen gebarsten zijn, voelt je tong aan als klei, je 
keel sluit zich af, er is geen water in de buurt
Niet eens een luchtspiegeling te bekennen

En jij houdt van Mij. 

Wanneer je een stervend kind 
vasthoudt met smekende ogen

En jij houdt van Mij. 

Wanneer je de oceaan tot een halve maan roert, 
dwaal je in de diepte als een blad 

En je houdt van mij. 

Wanneer Ik je meest gekoesterde bezittingen van je afneem Bij het 
eerste verlies van je gezichtsvermogen omhult duisternis je 

En je houdt van Mij.

Dus hoe kun je Mij geven wat ik al ben, behalve jouw liefde? En dat ik 
je gaf voordat de tijd begon als je enige bezit. Wanneer je het aan Mij 
teruggeeft, dan zal Ik weten dat je echt van Mij bent en zal Ik je 
verdriet en geluk in Mij oplossen. Dat .... omdat ik Mij ben, zal ik je voor 
altijd in gelukzaligheid brengen. Want Ik hou van je en denk constant 
aan je.

Van je meest Liefhebbende Vader

INZICHT & DISCUSSIE VRAGEN:

• Heb je ervaringen gehad waarbij je aan de aanwezigheid 
van het Goddelijke dacht en voelde? Hoe koester je je 
vermogen om dit soort ervaringen vaker te hebben?

• Heb je ervaringen gehad waarbij je in nood verkeerde en 
de liefde en genade van je gekozen naam en vorm van 
God kon voelen? Hoe koester je je vermogen om dit 
soort ervaringen vaker te hebben?

1918

(Bron: Prema Dhaara 1, p. 2-4)



De vogel met jou, de vleugels met mij 

De voet met jou, de weg met mij Het 

oog met jou, de vorm met mij Het ding 

met jou, de droom met mij De wereld 

met jou, de hemel met mij

Zo zijn we vrij, zo zijn we gebonden 
Dus we beginnen en zo eindigen 

we U in Mij en Ik in Jou

De vogel metjou, de vleugels met Mij

INZICHT & DISCUSSIE VRAGEN:

• Swami beschrijft een manier van kijken naar het 
leven die oneindig veel ruimer is dan onze typische, 
beperkte kijk. Hoe kun je vooruitgang boeken in het 
ervaren van het leven zoals Swami beschrijft?

• Hoe ervaar je eenheid met Swami?

Baba

(Bron: Prema Dhaara 1, p. 9)
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