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die straalt als miljarden zonnen bij elkaar 

maak mijn pad vrij van obstakels wanneer ik begin

aan een gunstige onderneming.

Vakratunda Mahakaya
Surya Koti Samaprabha
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AUM Sai Ram dames en heren, jongens en meisjes! 

Dit is de tweede uitgave dit jaar van “Satyam Shivam Sundaram”, het kwartaalblad van de Shri Satyam 
Sai World Foundation. Het brengt ons dichter bij de doel- en leerstellingen van Bhagavan Sri Sathya 
Sai Baba. Met de naam Satyam (waarheid) Shivam (goedheid) Sundaram (schoonheid) tonen hindoes 
respect en toewijding aan Shiva. Het is ook de naam van een serie biografische boeken die Dr. N. 
Kasturi door de jaren heen over Sri Sathya Sai Baba heeft geschreven. 
De ShriSSWF heeft een nieuw en jong redactieteam samengesteld dat zich vol enthousiasme wijdt aan 
het schrijven van relevante spirituele artikelen. 
Satyam Shivam Sundaram zal bestaan in drie varianten: 

• Een korte bondige versie per e-mail waarin verwezen wordt naar een landingspage op de website
 middels doorklikbare items.
• Een geprinte versie die in beperkte oplage wordt afgedrukt en te koop is voor € 4,95. 
• Een digitale versie die volledig op de website terug te vinden is.

Over de inhoud van het blad het volgende: in Satyam Shivam Sundaram zullen de kirtandata en andere 
festiviteiten aangekondigd worden en zijn verslagen van festiviteiten en allerhande wetenswaardigheden 
te vinden. Geheel in de traditie van Sai Baba zullen we aandacht blijven besteden aan de hoogtijdagen 
van de grote godsdiensten hindoeïsme, boeddhisme, christendom, islam etc. Voorts komen algemene 
spirituele en filosofische onderwerpen aan de orde zoals bhakti, seva, karma, dharma, reïncarnatie en 
heiligenlevens.

Wij hopen dat ons nieuwsblad u zal blijven inspireren tot het verdiepen van uw spirituele ontwikkeling. 

Het redactieteam

Voorwoord
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Organisatie en missie van de
Shri Satyam Sai World Foundation

De Foundation bestaat uit een Dagelijks Bestuur
en een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur
is statutair het hoogste orgaan, keurt voorstellen
goed of af en heeft een controlerende taak op
het financieel beheer. Het Dagelijks Bestuur is
bevoegd te besluiten om voorstellen al dan niet
in werking te stellen. Elk lid van het Dagelijks
Bestuur heeft een eigen portefeuille met één of
meerdere coördinatoren in beheer.
De leringen van Sri Shirdi Sai Baba, Sri Sathya
Sai Baba en de aanwijzingen van Shri Satyam
Sai vormen onze leidraad bij het organiseren van
alle activiteiten ter bevordering van de spirituele
ontwikkeling van mensen. ShriSSWF is opgericht
om onze activiteiten een formele status te geven.
Het doel van de Stichting ShriSSWF is het
opzetten en continueren van een organisatie ter
bevordering van de universele waarden van de
Sanatan Dharma op spiritueel, ethisch, sociaal,

cultureel en humanitair vlak, voor een ieder,
ongeacht ras, afkomst of overtuiging. Sanatan
Dharma staat voor ‘de eeuwige waarden’ die het
Bestaan, het Leven en de Evolutie dragen, zoals
beschreven in de Vedische geschriften. Wij bidden
allemaal tot dezelfde God, vanuit welk geloof je
ook bidt. Hij zorgt voor iedereen.
Maandelijks houden wij hiertoe een kirtan ofwel
lofzang ter ere van God. Daarnaast organiseert
ShriSSWF een aantal vaste activiteiten per jaar,
zoals het Spiritueel Weekend.
Anno 2014 is sprake van een ‘transitiefase’ naar
een slagvaardige, toekomstvaste en professionele
vrijwilligersorganisatie die de missie van Shri
Satyam Sai blijvend optimaal ondersteunt. 
De eerste stap hierin is het werven van vrijwilligers 
op alle niveaus, die vol enthousiasme en 
toewijding zich willen inzetten voor de Foundation.

ShriSSWF wil een organisatie zijn die:
1.De leringen van Sri Shirdi Sai Baba, Sri Sathya Sai Baba en Shri Satyam Sai uitdraagt
2.Spirituele, humanitaire en sociaal-culturele activiteiten ontplooit
3.Iedereen rust en ruimte biedt voor zijn/haar spirituele ontwikkeling
4.Voldoende en toegewijde sevadal (vrijwilligers) aantrekt en opleidt

De missie van de Stichting Shri Satyam Sai World
Foundation (ShriSSWF) is mensen de gelegenheid
te bieden om in contact te komen met de 
spirituele waarden zoals die zijn vastgelegd 
in de Veda’s en de Indiase filosofie (Sanatan 
Dharma), met als uiteindelijk doel het verkrijgen 

van inzicht in de eigen innerlijke Goddelijkheid 
en van elk individu ongeacht afkomst, cultuur, 
religie of overtuiging. Deze spirituele waarden zijn 
Waarheid (Sathya), Rechtschapenheid (Dharma), 
Vrede (Shanti), Liefde (Prema) en Geweldloosheid 
(Ahimsa).

Binnen de ShriSSWF organisatie staat Shri Satyam Sai centraal. De aanwijzingen van 

Shri Satyam Sai zijn leidend voor de rest van de organisatie.
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De Stichting doet dit o.a. door:
• het houden van kirtans (devotionele lofzang bijeenkomsten voor God),
• het organiseren van diverse activiteiten, zoals yoga, Hindi lessen en Indiase klassieke muziek, 
• het oprichten en in stand houden van één of meerdere Multiculturele Spirituele Centra, 
• het verschaffen van informatie over onder andere de Vedische filosofie, 
• het stimuleren van de geestelijke (spirituele) en lichamelijke gezondheid in de ruimste zin van het woord,
• het onderhouden van contacten met andere gelijksoortige organisaties,
• en het volgen van aanwijzingen van Shri Satyam Sai, die van tijd tot tijd worden gegeven.

Project Bouw Ashram/Spiritueel Centrum

Om te bezien of deze wens ook bij de kirtan-
bezoekers leeft, zijn er tijdens meetings enquêtes 
gehouden. Dit heeft geleid tot heel veel positieve 
reacties en een behoorlijk aantal mensen heeft 
zich inmiddels aangemeld om op de een of 
andere wijze in het project te willen participeren. 
De wensen die leven binnen de organisatie, 
aangevuld met de input vanuit de kirtan-
bezoekers, zijn gebundeld in een programma van 
wensen voor de realisatie van de nieuwe Ashram/
Spiritueel Centrum.

Het programma van wensen is inmiddels door onze architecten vertaald in een ruimtelijk concept en al 
voor een groot publiek zowel in Nederland als in België gepresenteerd. Dit heeft tot veel enthousiaste 
reacties geleid. Samen met de architecten wordt binnen onze organisatie momenteel druk gewerkt om 
een organisatiestructuur op te zetten om de Ashram/Spiritueel Centrum van concept naar realiteit te 
brengen.

Een denkbeeldige Ashram ter illustratie en inspiratie.

Binnen onze organisatie bestaat er een grote wens om ergens in Nederland een eigen ashram 

te realiseren waarin alle bestaande activiteiten ondergebracht kunnen worden en waar vele 

nieuwe activiteiten kunnen worden ontwikkeld. 
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Mocht u nog vragen of suggesties hebben betreffende dit nieuwe project dan kunt u dit via ons 
e-mailadres info@shrisswf.org kenbaar maken. Mocht u een donatie voor dit bijzondere project willen 
doen, dan kunt u een storting doen op:

INGbank nr. 51.84.612 / IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A
T.n.v.: Shri Satyam Sai World Foundation te Amersfoort o.v.v.: “Project Bouw Ashram”

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
Namens het bestuur van ShriSSWF

Belangrijke punten uit dit programma zijn:
• een Ashram/Spiritueel Centrum met een universeel karakter, waarin alle wereldgodsdiensten een

plek kunnen krijgen,
• een plaats waar mensen met verschillende religieuze achtergronden kunnen wonen, werken,

mediteren, cursussen kunnen volgen en kunnen musiceren en dansen,
• een ontmoetingsplek waar interculturele dialogen gehouden kunnen worden en aandacht is voor

integratiebevorderende activiteiten,
• onbaatzuchtige dienstverlening aan de gemeenschap en aan de wereld zal bij alle activiteiten een

centraal gegeven zijn,
• aandacht voor ouderenzorg en stervensbegeleiding,
• duurzaam energieverbruik zoals gebruik van aardwarmte, wind- en zonne-energie,

regenwateropvang, biogas etc,
• aanleg van biologisch verantwoorde groenten- en kruidentuinen om bewoners en bezoekers te

voorzien van gezonde voeding,
• opnemen van kleinschalige veeteelt voor melk en melkproducten,
• een Ashram/Spiritueel centrum met een moderne vormgeving, passend bij het universele karakter

van het centrum en afgestemd op de principes van de Vastu Shastra.
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De Shri Satyam Sai World Foundation zoekt vrijwilligers voor diverse functies
Voor de groei van onze jonge vrijwilligersorganisatie hebben wij veel vrijwilligers nodig voor diverse 
functies. Het gaat dan om ‘sevafuncties’ op vrijwillige basis tijdens de kirtan, maar ook om functies ter 
versterking van de organisatie.

Denkt u een positieve en actieve bijdrage te kunnen en willen leveren of heeft u nog vragen? 
Bekijk dan onderstaande vacatures. 

Openstaande vacatures:
• Sevadal Logistiek 
• Sevadal Opbouw/Afbouw zaal
• Sevadal Techniek
• Sevadal Voedsel serveren
• Website vertalers gezocht
• Zangers en muzikanten

Kijk voor meer informatie op: www.shrisswf.org/vacatures 
Of stuur een e-mail naar info@shrisswf.org.

Actueel 

“Het verrichten van dienstbaarheid is de hoogste 

spirituele discipline. Gebed en meditatie, of kennis 

van geschriften en Vedanta (heilige geschriften 

van India), kunnen je niet helpen het doel zo snel 

te bereiken als wanneer je seva doet. Seva heeft 

een dubbele werking: het dooft het ego en geeft 

gelukzaligheid.” 

“Werkende handen zijn heiliger dan biddende 

lippen.”

Sri Sathya Sai Baba over seva

Lees verder op pagina 16 
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ShriSSWF activiteiten 2e kwartaal 2014 Apr Mei Jun

Maandelijkse kirtans 12 31 28

Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsavam 26

Happy Family Weekend 2014 6/9

N.b.: Voor het realiseren van deze activiteiten is uw inzet als vrijwilliger nodig.

ShriSSWF kalender 2014

Feestdagen 2e kwartaal 2014 Apr Mei Jun

Ramnavami \ 8

Hanuman Jayanti \ 15

Pasen V 20/21

Sri Sathya Sai Baba’s Mahasamadhi dag \]VZY 24

Bevrijdingsdag V 5

Wesak (Boeddha dag) ] 13

Geboortedag van Boeddha ] 17

Hemelvaartsdag V 29

Pinksteren V 8/9

Ramadam Z 28
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Puja (Uitnodiging aan de devi’s en devata’s)
Voordat het officiële programma om zeven uur 
begint, is hiervoor ruim een uur aan rituelen en 
gebeden vooraf gegaan. Voorafgaand aan de 
kirtan wordt er een puja gedaan, devotionele 
rituelen volgens de hindoe leer. Tijdens deze puja 
worden de devi’s en devata’s uitgenodigd om 
de kirtan bij te wonen. Aan de devi’s en devata’s 
worden zegeningen gevraagd voor een goed 
verloop van de kirtan, waarbij hun gevraagd 
wordt alle obstakels weg te nemen. Ook worden 
zegeningen gevraagd voor alle bezoekers. Deze 
puja wordt in het bijzonder opgedragen aan vijf 
aspecten van God. Er wordt hier gesproken over 
aspecten van God omdat ook het hindoeïsme 
eigenlijk maar één God kent, waarvan de devi’s 
en devata’s verschillende aspecten zijn. De puja 
wordt opgedragen aan Ganesha, Vishnu, Shiva, 
Shakti en Surya. Zij staan symbool voor de vijf 
elementen: water, vuur, aarde, lucht en ether. De 
devi’s en devata’s kunnen aanbeden worden in 
hun oorspronkelijke vorm of als hun avatar, zoals 
Krishna avatar is van Vishnu. Naast deze puja 
wordt er ook een kalash puja gedaan. De kalash 

puja is opgedragen aan het water, omdat het 
water leven brengt. Aan het einde van de puja 
wordt Satyha Sai Baba vereerd waarbij de nadruk 
wordt gelegd op de eenheid van alle devi’s en 
devata’s. Alle aspecten van het goddelijke zijn in 
Satyha Sai Baba aanwezig. 

Verwelkoming van de Goddelijke Gasten
In het eerste deel van de puja zijn de hoofdgasten, 
de devi’s en devata’s, uitgenodigd door middel 
van een mantra en vervolgens worden ze 
verwelkomd door onder andere het schenken 
van bloemen. De bloem staat symbool voor je 
hart. Je schenkt je hart aan je goddelijke gasten. 
De rituelen die bij de ontvangst van de devi’s 
en devata’s worden uitgevoerd zijn gebaseerd 
op oer-oude tradities. Vroeger waren er nog niet 
zulke moderne en snelle vervoersmiddelen zoals 
we tegenwoordig hebben. Wanneer je een gast 
ontving, had deze meestal een lange zware reis 
te voet afgelegd. Je bood je gasten dan een 
mogelijkheid om zich op te frissen en bood ze 
drinken aan. Deze rituelen zie je ook terugkomen 
bij het Hanuman beeld. De handen en voeten 

Uitleg Kirtan Rituelen

Het hindoeïsme kent vele gebruiken en tradities. Voor tijdens, en na de kirtan worden er 

rituelen uitgevoerd met allemaal hun eigen betekenis. Op de maandelijkse kirtan komen 

mensen uit verschillende landen en met verschillende achtergronden. Daarom is in 

samenwerking met een pandit dit artikel ontstaan om de achterliggende gedachten van de 

rituelen toe te lichten.
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worden gewassen met water, er wordt water 
gesprenkeld over het hoofd, symbool voor een 
verfrissende douche en water wordt geofferd 
bij de mond als een dorstlesser. Ook worden je 
gasten heerlijk geparfumeerd met wierook. Alles 
om het voor je dierbare gasten zo comfortabel 
mogelijk te maken. Gastvrijheid staat bij hindoes 
hoog aangeschreven als morele waarde. Dit is 
vastgelegd in de Sanskriet uitdrukking atithi devo 
bhava, behandel je gast als een godheid die velen 
vaak nog in de mond nemen.
Het offeren van prasad kan worden gezien als 
het verschaffen van voedsel aan de devi’s en 
devata’s. Natuurlijk heeft God geen voedsel nodig, 
maar we bieden het hem wel aan, uit eerbied en 
dankbaarheid. Het voedsel dat aan de devi’s en 
devata’s wordt aangeboden is gezegend en wordt 
na de kirtan door de grotere hoeveelheid prasad, 
die ook bereid is, gemengd en uitgedeeld. Zo 
mag iedereen een deel tot zich nemen van het 
gezegende voedsel. Prasad is vergelijkbaar met 
de hostie die symbool staat voor het brood dat 
door de hand van Jezus werd geschonken aan 
zijn volgelingen. 

Het belang van rituelen
Vaste rituelen zoals die tijdens de puja worden 
gedaan zijn erg belangrijk. Wanneer we ons 
houden aan een bepaalde routine, hoeven we niet 
meer bij de handelingen na te denken en bieden 
onszelf de ruimte om onze geest vrij te maken. 
Wanneer de geest vrij is, staat de intentie het 
meest centraal. Dat er voorgeschreven rituelen 
bestaan, hoeft geen obstakel te zijn om je eigen 
rituelen uit te voeren. De intentie kan even puur 
zijn wanneer je je eigen routine volgt. Wanneer je 
alleen maar denkt aan hoe het hoort, ben je daar 
meer mee bezig dan met je intentie van liefde 
die uiteindelijk het meest belangrijk is. Rituelen 
zijn tenslotte een middel naar liefde. Er is geen 
systeem dat zegt: je bent alleen een goede devoot 
als je dit of dat doet. Dit wil ook niet zeggen dat 
de voorgeschreven rituelen er voor niets zijn. Dat 
je bepaalde rituelen op een juiste manier uitvoert, 
is vaak belangrijk op bepaalde momenten in je 

leven. Wanneer het zover is komt het vanzelf op 
je pad. Dit kan je bijvoorbeeld verteld worden 
in een droom of iemand komt op je pad die je 
hiertoe inspireert. We hoeven het dan ook niet als 
een plicht te zien om anderen op hun ‘fouten’ bij 
rituele handelingen te wijzen. Als het belangrijk 
voor deze personen is, komt het vanzelf. 

Mala’s
De mala’s (bloemenkransen) die bij de foto’s 
en bij Shri Satyam worden omgedaan bij zijn 
binnenkomst zijn zowel een verwelkoming als een 
eerbetoon. Wanneer een mala van een foto afvalt, 

of wanneer een bloem 
valt, interpreteren 
wij dit als een teken 
dat Bhagawan 
(God) blijk geeft van 

zijn aanwezigheid of tevredenheid. We kunnen 
een gebeurtenis als deze niet wetenschappelijk 
verklaren. Ook kunnen wij niet voor God spreken. 
Maar we geloven wel door vele wonderen 
die hebben plaatsgevonden dat God zich op 
meerdere manieren kenbaar maakt. Dit omdat in 
elk van de mens een sceptisch deel schuilt die 
elke keer weer vraagt om bevestiging van Gods 
bestaan. Zo sprak Jezus ook tegen Johannes: 
“Tenzij dat gijlieden tekenen en wonderen ziet, 
zo zult gij niet geloven.” Soms zijn er wonderen 
nodig om het vertrouwen in God sterker te maken. 
Er gebeuren vele wonderen om ons heen, we 
hoeven alleen maar onze ogen ervoor te openen, 
dan blijken ze dichterbij te zijn dan je ooit had 
gedacht.

Tika
Wanneer de bezoekers arriveren, staan er bij 
binnenkomst altijd een man en een vrouw klaar 
om de bezoekers te verwelkomen met een tika. 
Deze tika wordt tussen je wenkbrauwen op het 
voorhoofd geplaatst. Dit is de plek van je derde 
oog, het oog van kennis. Dit is een meditatiepunt 
waar op gefocust wordt om van binnenuit tot 
inzichten te komen. De tika is een symbool van 
wijsheid en inzicht in je spirituele leven. De tika 
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die je ontvangt is van chandan, gele poeder van 
gemalen sandelhout. 
Opvallend is dat de mannen een streep 
ontvangen en de vrouwen een stip. De verticale 
streep staat symbool voor devoten die Vishnu 
aanbidden. Zo ook kan de tika gemaakt worden 
als drie horizontale strepen als teken van Shiva 
aanbidders. De stip staat symbool voor het getal 
nul, het getal nul is het alles en het niets. Een tika 
kan op behalve de al genoemde manieren nog 
op vele andere manieren worden aangebracht. 
Verschillende vormen tika’s staan symbool voor 
verschillende stromingen binnen het hindoeïsme 
en hebben allen een eigen betekenis. In theorie 
zou man of vrouw elke vorm kunnen nemen als 
tika. Waarom er bij de kirtan alleen een streep 
wordt gezet bij de mannen en niet bij de vrouwen 
is niet alleen omdat het beter siert, maar ook 
omdat het algemeen is geaccepteerd. 

Voeten aanraken
Wanneer Shri Satyam arriveert, staan de rituelen 
allemaal in het teken van verwelkoming. Aan 
het einde van deze rituelen worden zijn voeten 

aangeraakt. Het aanraken 
van de voeten is het vragen 
om een zegening. 
De ziel van een persoon 
huisvest zich in een lichaam 

en dat lichaam wordt gedragen door de voeten. 
Dit maakt de voeten de drager van de ziel. Door 
het aanraken van de voeten toont de mens zijn 
nederigheid en verkleint hiermee zijn ego. 

AUM
Als Shri Satyam plaats heeft genomen op zijn 
stoel gaat de kirtan van start. In het begin van de 
kirtan wordt er 21 keer ‘AUM’ gereciteerd. ‘AUM’ 
komt terug in vele mantra’s en bhajans. Dit is 
omdat ‘AUM’, de oerklank, de scheppingsklank, 
de eerste trilling is waaruit alles is ontstaan. 
Hoewel er in het Hindi maar één teken is voor het 
woord AUM bestaat het eigenlijk uit drie klanken: 
A, U en M. De trilling A staat voor Brahma, de U 
voor Vishnu en de M voor Mahesh. In de hindoe 

mythologie zijn het ook deze devata’s 
die samen met hun devi’s alles 
scheppen, onderhouden en weer 
laten vergaan. Ook in het evangelie 
van Johannes wordt gesproken over 
‘het Woord’ waaruit alles is ontstaan. Wij reciteren 
deze klank omdat het een zeer krachtige klank is 
waarmee heel veel bereikt kan worden. 

“In den beginne was het Woord en het Woord was 
bij God en het Woord was God. Dit was in den 
beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord 
geworden en zonder dit is geen ding geworden, 
dat geworden is.” ~ Evangelie van Johannes

Het hoofd bedekken
Alle religies hebben eenzelfde doel, namelijk, het 
in zich realiseren van God! 
En dit is ook in vele rituelen en gebruiken terug te 
zien. Wanneer vrouwen meedoen aan een ritueel, 
zoals het offeren van bloemen aan het begin 
van de kirtan bij het reciteren van de 108 namen 
van Sathya Sai Baba en bij de arati dragen de 
participerende vrouwen een sjaal over hun hoofd. 
Dit is een traditie van respect. Het bedekken van 
het hoofd als teken van respect is in de islam 
terug te zien, maar ook in het christendom en het 
jodendom. De orthodox- christelijke vrouw draagt 
een hoefje en de christelijke non draagt een kap 
op het hoofd. In het orthodoxe jodendom draagt 
de man een keppeltje, en de getrouwde joodse 
vrouw een pruik of een hoofddoek. Het bedekken 
van het hoofd heeft in India in verschillende 
streken verschillende betekenissen. Bij de kirtan is 
het een gebruik geworden uit respect.  

Prasad en Vibhuti 
Aan het einde van de kirtan wordt er prasad 
uitgedeeld en kan er vibhuti worden opgehaald. 
Net zoals de prasad geofferd en gezegend is, zo 
is ook de vibhuti een zegening die je mee mag 
nemen naar huis. Vibhuti is gezegende as. De as 
symboliseert de meest pure vorm van materie. 
Het is al volledig verbrand en kan niet meer verder 
verbrand worden. Het uitdelen van as is van 
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oudsher een onderdeel van een yagnya (vuuroffer). 
Wanneer een vuuroffer volbracht was bleef er as 
over. Deze as werd uitgedeeld en aangebracht 
op het lichaam. De as draagt alle gebeden die 
tijdens het ritueel zijn volbracht in zich. Vibhuti 
kan ingenomen worden, maar het hoeft niet, je 
kan het ook op je lichaam smeren of bij je dragen. 
Het zal hoe dan ook een gunstige uitwerking op je 
hebben. 

Concluderend zijn er vele rituelen met alle een 
achterliggende gedachte. Het belangrijkste bij 
het uitvoeren van rituelen is dat de juist intentie 
centraal staat. Door te handelen vanuit een goede 
intentie, een intentie van liefde en bhakti, kunnen 
we heel veel bereiken. Wanneer bepaalde rituelen 
belangrijk voor ons zijn om welke reden dan ook 
zal God de gids zijn en ons leiden. 

“Offer alles aan de Heer en geef 

alles aan Hem over,

zonder enig verlangen naar 

persoonlijke gewin.”

“Zuivere liefde tot God is dat 

stadium waarin dienst aan

de Heer het enige is dat telt, en 

dat haar eigen beloning is.”

~ Sri Sathya Sai Baba

Foto van een vuuroffer

De eerste foto gemaakt van Sri Sathya Sai Baba 

na de Verklaringsdag, 1940. 
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Iedereen die naar onze maandelijkse kirtans 
komt, weet dat aan het begin van de kirtan de 
Hanuman Chalisa wordt gereciteerd. De Hanuman 
Chalisa, een uit 40 tweeregelige strofen bestaand 
gedicht (chális betekent veertig) is in het Avadhi, 
de streektaal rondom de geboortestad van Rama, 
geschreven door de grote dichter en mysticus 
Goswami Tulsidas (1532 – 1623). Tulsidas schreef 
de Hanuman Chalisa als ode aan Hanuman. De 
Hanuman Chalisa is een devotioneel werk van 
een ontroerende eenvoud en literaire schoonheid. 
Door het oprecht lezen en reciteren van de Chalisa 
kan men volgens de traditie de hoogste religieuze 
verdienste verwerven. De legende gaat dat 
Hanuman hem het verhaal van Shri Rama en Sita 
heeft ingefluisterd, waarop Tulsidas de Ramayana 
heeft opgetekend. Hanuman wordt gezien als de 
ideale bhakta van Shri Rama.
Het belangrijkste levenswerk van Tulsidas 
is de wereldberoemde Ramcharitmanas, 
een hervertelling van het Sanskriet-epos de 
Ramayana. 
Zoals gezegd, de Ramcharitmanas is wereld 
beroemd, de Hanuman Chalisa ook, maar wat is 
het verhaal achter Tulsidas? 
Tulsidas betekent toegewijde van de tulsi (heilige 

basilicumstruik). Vanwege zijn verering van 
Rama werd hij al in zijn jeugd «Rambola» (hij die 
Rama’s naam noemt) genoemd. Tulsidas wordt 
ook gezien als de incarnatie van Balmiki. Balmiki 
schreef eerder de Ramayana in het Sanskriet. De 
Sanskrietversie wordt door velen aangenomen als 
de originele Ramayana. Tulsidas en zijn werken 
zijn in India en ver daarbuiten nog steeds zeer 
geliefd en actueel. De Britten gaven hem in de 
koloniale tijd de bijnaam van The Shakespeare of 
India. Het verschil is dat de belangstelling voor 
Shakespeares toneelstukken wereldwijd aan het 
afnemen is, terwijl Tulsidas actueel blijft.
Tulsidas had een gemêleerde vriendenkring. 
Verschillende historische bronnen melden dat hij 
zich omringde met mensen met allerlei beroepen. 
Hij ging ook om met mensen uit de lagere kasten, 
zelfs kastelozen waren zijn vrienden.  
 
Een van de verhalen die bekend is over zijn 
spirituele leven gaat over zijn huwelijk met 
Ratnavali. Tulsidas hield zoveel van haar dat hij 
geen moment zonder haar kon. Op een dag toen 
Ratnavali bij haar vader op bezoek was, kon hij 
het niet verdragen alleen te zijn. De dichter is toen 
die nacht stiekem naar zijn schoonvaders huis 

Tulsidas

Jai Hanuman gyan gun sagar, Jai Kapish tihon lok ujagar
Heil, o Hanuman, oceaan van wijsheid en deugd

heil, o Kapish (Heer der Apen), schitterend in alle drie de werelden
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getrokken om Ratnavali te ontmoeten. Ratnavali 
schaamde zich hiervoor. Ze zei het volgende: 
“Mijn lichaam is slechts een samenstelling 
van vlees en botten. Als je ook maar de helft 
van de devotie aan mijn ‹vuile› lichaam zou 
tonen aan Shri Rama, zul je zeker de oceaan 
van Samsara (de levenszee) kunnen overbruggen 
om onsterfelijkheid en eeuwigheid te bereiken”. 
Dit raakte Tulsidas heel diep en omdat hij al sinds 
zijn jeugd een bhakta is van Rama, vertrok hij 
meteen. Hij verliet het huis en leed een ascetisch 
bestaan. Veertien jaar van zijn leven heeft hij 
gewijd aan zijn pelgrimage naar verschillende 
heilige bedevaartsoorden. Naast zijn religieuze 
verering was hij ook een tegenstander van het 
kastensysteem en voorstander van tolerantie en 
dialoog met andere religies, zoals met moslims.
Hoewel hij veel respect en faam genoot van 
beroemde intellectuelen, raja’s (vorsten) 
en sadhu’s (asceten) wilden de Brahmaanse 
priesters niets met Tulsidas te maken hebben. 
Deze priesters zouden aan macht en invloed 
inboeten als Shri Rama’s levensverhaal 
toegankelijk zou worden voor het grote publiek en 
in spreektaal zou verschijnen. Het volk heeft dan 
geen priester als intermediair meer nodig.   

Behalve in India is het werk van Tulsidas bij 
de Hindoestaanse bevolking in Suriname en 
Nederland ook zeer populair. Het grootste deel 
van de Brits-Indische contractarbeiders die in 
de negentiende eeuw naar Suriname werden 
verscheept, was afkomstig uit de streek waar 
Tulsidas leefde. Veel Hindoestanen kennen nog de 
taal van toen in de vorm van verzen van Tulsidas 
waarin een morele levensles wordt voorgehouden. 
En hun moedertaal Sarnami is voor een belangrijk 
deel voortgekomen uit het oud-Avadhi van 
Tulsidas. De poëzie van Tulsidas is voor hen 
nog altijd actueel en wordt nog gereciteerd 
en gezongen in hindoe tempels. In Suriname 
en alle landen waar Hindoestanen wonen, 
worden jaarlijks 9-daagse Ramlila’s gehouden, 
openluchttoneel waarin het verhaal van Rama 
wordt uitgebeeld.

In de Ramcharitmanas schrijft Tulsidas over deze 
tijd op aarde, Kali Yuga, het ijzeren tijdperk, het 
volgende: In het Kali-tijdperk baat noch yoga 
(concentratie van de geest), noch het brengen van 
offers, noch spirituele wijsheid: de enige hoop ligt 
in het zingen van Sri Rama’s lof. Zo is de kracht 
van de naam van Rama manifest in het Kali-
tijdperk.

Illustratie van Sri Rama en Sri Hanuman
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Sri Rama had daad, woord, gedachte, lichaam, 
spraak en geest, steeds zuiver en volledig vrij 
van smet. Men moet het verhaal van Sri Rama 
vereren als een diepzinnige allegorie. Elke daad 
en personage in het verhaal trekt de aandacht 
en wordt afgedrukt op het geheugen omdat de 
allegorie persoonlijk is voor een ieder van ons.
Er wordt vaak gezegd dat Sri Rama te allen tijde 
de dharma volgde. Dit is niet de juiste manier om 
hem te beschrijven. Hij volgde niet de dharma, 
Hij was dharma. Wat hij dacht, sprak en deed 
was dharma en dharma is eeuwig. Sri Rama is 
de bewoner van elk lichaam. Hij is de bron van 
gelukzaligheid, de Sri Rama in elk individu. Zijn 
zegeningen, doen de innerlijke bron stijgen en kan 
de vrede en gelukzaligheid verlenen. Sri Rama is 
geïncarneerd als mens om vrede en geluk in de 
wereld te bevorderen. “Sri Rama is de belichaming 
van de gerechtigheid (Ramo Vigrahaván 
dharmah).” Het was alsof de gerechtigheid zelf op 
aarde was geïncarneerd. Dharma en Sri Rama zijn 
onafscheidelijk.
De Ramayana, het verhaal van Sri Rama, leert 
twee lessen: De waarde van onthechting en 
de noodzaak van de bewustwording van het 
Goddelijke in ieder wezen. Geloof in God en 
onthechting van stoffelijk bezit zijn de sleutels 
voor de menselijke bevrijding. Sita gaf de luxe 
op van Ayodhya, zodat ze met Sri Rama kon zijn 
tijdens zijn ballingschap. Toen ze verlangende 
blikken wierp op het gouden hert en het 
verlangde, verloor zij de aanwezigheid van Sri 
Rama. Zelfverloochening leidt tot vreugde; 
gehechtheid doet lijden. Wees in de wereld, maar 
niet van de wereld.
Sri Rama’s broers, kameraden, metgezellen 
en medewerkers zijn allemaal voorbeelden 

van mensen die verzadigd zijn met dharma. 
Dasharatha is de vertegenwoordiger van de 
louter fysieke, met de tien zinnen. De drie 
kwaliteiten (guna) - sereniteit, passie, luiheid 
(sattva, rajas, tamas) - zijn de drie guna’s. De 
vier doelen van het leven (purushártha) zijn de 
vier zonen. Lakshmana is het intellect, Sugriva 
is onderscheidingsvermogen (Viveka). Vali is 
wanhoop. Hanuman is de belichaming van moed 
en is de ideale bhakta. De brug is gebouwd 
over de oceaan van de waan. De drie demonen 
(rákshasa’s) chiefs Ravana, Kumbhakarna 
en Vibhishana zijn personificaties van de 
gepassioneerde, vadsig, en serene (rájasische, 
támasische en sattvische) kwaliteiten. Sita is 
het bewustzijn van de Universele Absolute 
(brahmajnána), die het individu dient te verwerven 
terwijl het de vuurproef van het leven ondergaat. 

Sri Rama is de belichaming van de gerechtigheid 
Ramo Vigrahaván dharma
Op 8 april wordt de geboorte van Sri Rama 

gevierd in alle landen. 

Illustratie van Sri Rama en Sri Hanuman
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Maak je hart zuiver en sterk, overweeg de 
grootsheid van de Ramayana. Wees standvastig in 
het geloof dat Sri Rama de werkelijkheid is van je 
bestaan.
De gehele Ramayana is als een schaakspel. De 
scène, in de Ramayana, is een soort slagveld, 
waar de krachten van goed en kwaad oorlog 
voeren. Sri Rama vertegenwoordigt gerechtigheid 
en Ravana vertegenwoordigt ongerechtigheid. De 
strijd tussen de twee is de oorlog uitgevochten op 
het slagveld.
Ravana leerde een belangrijke les voor de wereld. 
Hij riep: “O mensen, leef niet zoals ik heb geleefd 
en daardoor mijn leven heb geruïneerd!.” Wat is 
de oorzaak van Ravana’s ondergang? Het niet in 
staat zijn om zijn verlangens te overwinnen, niet 
bereid zijn om zich te ontdoen van zijn impulsen. 
Zijn zonen werden gedood, zijn broer en andere 
familieleden werden gedood, en uiteindelijk is zijn 
land veranderd tot as. Ravana gaf toe: “Op het 
laatst heb ik mezelf geruïneerd.” Dit was Ravana’s 
boodschap aan zijn landgenoten in zijn laatste 
momenten. 
Alleen door het onderdrukken van verlangens 
manifesteert men zijn menselijkheid. Een man die 
niet in staat is om een einde aan zijn verlangens te 
maken maakt een einde aan zichzelf. Door goed 
gedrag bereikt men grootheid. Ravana probeerde 
grootheid te bereiken, maar streefde er niet naar 
om een goed leven te leiden.

Het woord Rama heeft de drievoudige kracht 
voor het vernietigen van zonden, het verlenen van 
vrede, en het wegnemen van onwetendheid. Als je 
het woord “Ram” spreekt, moet je eerst de mond 
met het geluid Ra openen. Al je zonden gaan je 
mond uit wanneer je je mond open doet. Wanneer 
je M uit door het sluiten van de mond, wordt de 
toegang geblokkeerd tegen de zonden die zijn 
gegaan. Iedereen moet de zoetheid, heiligheid 
en goddelijkheid verankerd in de naam Sri Rama 
herkennen. Het is goed om de naam Sri Rama 
te uiten met volledig begrip van alles wat het 
betekent. Maar zelfs zonder dat je het chanten 
van de naam begrijpt heeft het de macht om alle 

zonden te vernietigen.
We moeten leren 
om de zoete naam 
van Sri Rama te 
chanten met een 
zuiver, onbezoedeld 
hart, in een geest 
van onbaatzuchtige 
toewijding. Men 
moet leren om lief en 
aangenaam te spreken. 
Zoete toespraak 
verleent vrede. Het 
is het middel tot 
zelfverwerkelijking. 
Sri Rama houdt ervan 

om te wonen in het hart van iemand die lief 
spreekt. Het uit volle borst zingen van de naam 
van Sri Rama, ook al is het één keer, kan het 
bergen van zonden vernietigen. Maar het zingen 
mag niet mechanisch worden gedaan, als een 
grammofoonplaat. Het moet afkomstig zijn uit de 
diepte van het hart. Je moet proberen om je leven 
te verlossen, door te leven tot Sri Rama’s idealen 
en ze verkondigen aan de wereld. Denk aan de 
naam van Sri Rama met liefde. God kan alleen 
worden gerealiseerd door de liefde en op geen 
andere manier. 

~ Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
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Betekenis in het jodendom 
De oorsprong van Pinksteren ligt in de wetten van 
Mozes die aan het volk Israël werden gegeven 
na hun uittocht uit Egypte. In het Bijbelboek 
Leviticus staat dat op de vijftigste dag vanaf 
het joodse feest Pesach (hierbij herdenkt men 
de joodse slavernij in Egypte en de uittocht 
uit dat land) nieuwe offers voor God moesten 
worden gebracht, als een soort afsluiting van 
Pesach. Het feest wordt ook wel het ‘Feest van 
de Eerstelingen’ of ‘Wekenfeest’ genoemd. Er 
moesten dan ‘eerstelingen’ van de graanoogst 
en het vee worden geofferd. Voorts moest er 
een samenkomst worden gehouden en niemand 
mocht zijn gewone werk doen.
 
Betekenis in het christendom 
IIn het christendom werd het Wekenfeest 
‘Pinksteren’ genoemd, naar het Griekse woord 
‘pentekostos’ (= vijftigste). Het is de vijftigste 
dag van Pasen. Tijdens het Pinksterfeest wordt 
herdacht dat God’s Heilige Geest neerdaalde uit 
de hemel op de apostelen en andere aanwezige 
gelovigen. Met deze uitstorting wordt ook het 
begin van de christelijke kerk gemarkeerd. 
Na Jezus’ dood op Goede Vrijdag en zijn 
verrijzenis op Pasen hadden de leerlingen van 
Jezus nog veertig dagen lang (tot Hemelvaart) de 
steun van zijn aanwezigheid waarbij hij hen nog 
eens uitlegde wat de betekenis was van alles wat 
hij gedaan had tijdens zijn openbare optreden. Op 
de veertigste dag van Pasen werden de leerlingen 
door Jezus’ Hemelvaart alleen achtergelaten. 
Wel had hij beloofd dat hij de Geest van God, 
de Heilige Geest zou sturen die hen geestelijk 
verder zou leiden en hun de kracht zou geven om 
getuigen van het evangelie te zijn. Op de vijftigste 
dag van Pasen, tien dagen na Hemelvaart, op 
Pinksteren, kwam de beloofde Heilige Geest dan 
ook over de discipelen: Als Ik bij de Vader ben, zal 
Ik mijn plaatsvervanger sturen. Dat is de Heilige 
Geest, de bron van alle waarheid. Hij komt uit de 

Vader en zal u alles over Mij vertellen (Jezus in 
Johannes 15).

Wat gebeurde er met Pinksteren? 
In Handelingen 2 staat het wonder van de 
uitstorting van God’s Heilige Geest beschreven:
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren 
ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel 
een geluid als van een hevige windvlaag, dat 
het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er 
verschenen aan hen een soort vlammen, die zich 
als vuurtongen verspreidden en zich op ieder 
van hen neerzetten, en allen werden vervuld van 
de Heilige Geest en begonnen op luide toon te 
spreken in vreemde talen, zoals hun door de 
Geest werd ingegeven.
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die 
afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen 
het geluid weerklonk, dromden ze samen en 
ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de 
apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen 
taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf 

Pinksteren, het feest van de Heilige Geest

Illustratie van Sri Sathya Sai Baba en Jezus Christus
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van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal 
Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan 
dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal 
horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners 
van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen 
uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en 
de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden 
uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden 
en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij 
allen horen hen in onze eigen taal spreken over 
Gods grote daden.’ Verbijsterd en geheel van hun 
stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft 
dit toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden 
spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ Daarop 
trad Petrus naar voren, samen met de elf andere 
apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte 
toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister 
naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze 
mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is 
immers pas het derde uur na zonsopgang’.
Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de 
profeet Joël: “Aan het einde der tijden, zegt 
God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. 
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, 
jongeren zullen visioenen zien en oude mensen 
droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en 
dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, 
zodat ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen 
verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven 
op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. De 
zon zal veranderd worden in duisternis en de maan 
in bloed voordat de grote, stralende dag van de 
Heer komt. Dan zal ieder die de naam van de Heer 
aanroept worden gered.”

God’s Heilige Geest is er altijd  
De discipelen van Jezus straalden door God’s 
Heilige Geest die in hen tot leven kwam en 
zij vertelden in vreemde talen lovend over het 
wonder van zijn aanwezigheid en grote daden die 
zij hadden ervaren. 
Ze werden getransformeerd in apostelen van 
Christus en gesterkt door de Geest in het 
verspreiden van zijn boodschap aan alle volkeren 
van de wereld. Ze kregen de Geestkracht om 

allerlei wonderen te verrichten zoals het genezen 
van zieken.God’s Heilige Geest is er altijd en 
velen zijn hierdoor in de loop der tijden vervuld 
geraakt door zich hier aan over te geven. Leven 
vanuit de liefdevolle schoonheid van de Heilige 
Geest, het goddelijke Atma in ons, zorgt voor 
wonderlijke gebeurtenissen die dagelijks ervaren 
kunnen worden. Het doorbreekt grenzen, brengt 
verschillende mensen bij elkaar en zorgt er voor 
dat we elkaar gaan begrijpen. Zodoende kunnen 
we in eenheid samen leven vanuit God’s liefde.

Daarom is het prachtig dat “Eenheid“ het 
thema van het Happy Family Weekend is en 
ook plaats vindt tijdens Pinksteren. Het wordt 
in juni 2014 georganiseerd door de 
Shri Satyam Sai World Foundation.

Om de mensheid de grootheid van goddelijke 
liefde te leren, is Jezus gekomen. Hij beschouwde 
de verkondiging van het evangelie van liefde als 
zijn voornaamste taak. 
Jezus Christus kondigde zichzelf aan als de 
boodschapper Gods. Hij besefte dat zijn lichaam 
hem was gegeven om de menselijke ellende te 
verlichten en de hulpelozen en verdrukten te 
helpen. Hij gaf niet toe aan de verlangens van 
het vlees en wijdde zich met al zijn vaardigheden 
aan de bestrijding van de ellende en de pijn. Toen 
zijn bewustzijn opsteeg tot het niveau van de 
geest besefte hij dat hij de Zoon Gods was. Hij 
spande zich in om helder onderscheid te maken 
tussen schijn en werkelijkheid, tussen waarheid 
en mentaal beeld en tenslotte kwam hij tot het 
besef van het hoger niveau van bewustzijn die 
alle dwalingen van de geest overstijgt. Vanuit 
dit summum van intelligentie kon hij verklaren: 
“Ik en mijn Vader zijn een.” En beiden zijn de 
unieke manifestatie van de goddelijke essentie, 
de Heilige Geest.” De niet-dualistische aard van 
de Geest realiseren, is ware wijsheid, zei Jezus. 
De belangrijkste boodschap van hem aan de 
mensheid was: “God is je eigen diepste wezen, je 
ware Zelf.” ~ Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
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Tegenwoordig is bij de meeste mensen bijvoorbeeld 
de verschrikking van de ‘foie gras’ wel bekend. Ook 
dierproeven omwille van het testen van medicatie 
of andere producten zijn een bekend voorbeeld 
van dieruitbuiting in de huidige tijd. Er sterven 
zo’n 10.000 dieren per dag door dierproeven. Hoe 
kan het dat het eten van lammetjes en kalfjes als 
normaal wordt beschouwd. Is dit niet zeer tegen 
de natuur in? Het lijkt een geaccepteerd fenomeen. 
Jonge dieren worden meteen bij hun moeder 
weggehaald voor commerciële doeleinden, terwijl 
het jong sabbelend naar de moeder zoekt voor 
melk. Mogelijk hebben een voedseltekort en/of 
dierlijke driften er in het verleden voor gezorgd 
dat mensen vlees zijn gaan eten? Het traditionele 
wereldbeeld is gebaseerd op de 
richtlijn dat God een hiërarchie in 
de verhouding tussen levende 
wezens zou hebben 
aangebracht. In Genesis 
wordt bijvoorbeeld het 
volgende genoemd: ‘Laat 
Ons mensen maken, 
naar Ons beeld, naar 
Onze gelijkenis; en dat 
Zij heerschappij hebben 
over de vissen der zee, en 
over het gevogelte des hemels, 
en over het vee, en over de gehele 
aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op 
de aarde kruipt’. Toch was er in de Oude Kerk ook 
een vegetarische stroming. Echter, net als onder 
Griekse filosofen stond niet het dierenwelzijn 
voorop, maar de eigen geestelijke groei. Vlees 
was niet verboden, maar degenen die hoger op 
de geestelijke ladder wilden komen, dienden geen 
vlees te eten. Ook vandaag de dag is een reden om 
geen vlees te eten het nastreven van geestelijke 
groei. Eind 17e eeuw begonnen filosofen van zich 

te laten horen in het debat om dierenrechten. 
Dat Bhagavan Sri Sathya Sai Baba liefde voor 
dieren had, is veelvuldig in Zijn leven naar voren 
gekomen. Sai Baba was één met alles wat leeft, 
inclusief planten en dieren. Als klein kind meed 
Hij al de plaatsen waar dieren werden geslacht en 
waar Hij kon, redde Hij dieren van mishandeling 
en van de slachtplaats. Hij geeft aan dat door 
het eten van vlees gewelddadige neigingen en 
dierlijke ziekten ontstaan. Het eten van vis zou 
onreine gedachten veroorzaken. ‘God heeft de 
dieren niet geschapen om ze te laten doden door 
de mensen’. Baba geeft in Zijn leringen aan dat 
je zwaar karma opdoet wanneer je dieren doodt. 
‘Dieren zijn gekomen om hun eigen leven in de 

wereld uit te werken. Het is vanwege 
hun opgebouwde karma dat dieren 

allemaal van elkaar verschillen. 
Zodra je beseft dat alles God 

is en dat je lijden veroorzaakt 
ook in Hem wanneer je een 
dier doodt, zal je verlangen 
van jagen en het eten van 
vlees vanzelf verdwijnen.’ 

Bij hindoes valt het niet eten 
van vis en ook eieren onder 

vegetarisme. Eieren, omdat ze 
van dierlijke oorsprong zijn en er 

normaliter een kiem van leven in zit. 
Helaas gaan zintuiglijke behoeften als smaak 
echter regelmatig voor bij de mens. Het doden 
en mishandelen van dieren is in strijd met de 
kernwaarden liefde en geweldloosheid. In alle 
wezens zit namelijk de goddelijke vonk.

We kunnen concluderen dat mens en dier naast 
elkaar zouden moeten leven vanuit liefde en 
geweldloosheid. Hoe is het zover gekomen dat 
de liefde tussen mens en dier zo beschadigd is 

Dierenleed
‘De mens hoort boven het dier geplaatst te worden’ wordt vaak gezegd. Waarom wordt dit gedacht 

en is dit waar? Sinds mensenheugenis worden dieren gebruikt ten behoeve van de mens. 



Satyam Shivam Sundaram

1414Satyam Shivam SUndaramapril / mei / jUni, 2014

De wijze Dhanvantari, 
beschermer van de Ayurveda, 
wordt altijd afgebeeld met 
een kruik in zijn handen. In 
de mythologie wordt gezegd 
dat deze kruik het eeuwige 
leven bevat in de vorm van 
amrit. Wanneer dit gedronken 

wordt, heeft men het eeuwige leven. In de 
Ayurveda wordt het eeuwige leven vertaald naar 
een lang, gezond en gelukkig leven. Hier volgt 
de mythe over hoe Dhanvantari en amrit in de 
schepping verschenen.
Dit verhaal speelt zich af in de tijd dat de asura’s 
(halfgoden) en de deva’s (goden) samen in een 
wereld leefden. De materialistische asura’s hadden 
nooit iets voor elkaar over, omdat ze geen heilige 

plaatsen bezochten. Hierdoor konden ze geen 
bijzondere of grote krachten opbouwen voor 
zichzelf. De deva’s daarentegen hadden geen 
grote bezittingen. Zij bleven offers geven en gingen 
oprecht met elkaar om. Zij bezochten wel heilige 
plaatsen. Hierdoor werden zij innerlijk steeds 
sterker. Beiden, de deva’s en de asura’s wisten dat 
zij amrit, het Levenswater, moesten vinden. Om 
dit te vinden moesten ze samen een van de zeven 

oceanen karnen. Ze daalden af naar de Oceaan 
van Melk. De berg Mandara werd gebruikt als 
karnstok. De honderdhoofdige slang Vasuki werd 
het karntouw. Ze wonden de slang rond de berg en 
trokken om beurten aan het karntouw. Er werd veel 
gespetterd wat op zijn beurt schuim, grote golven en 
stromingen in de oceaan veroorzaakte. Gedurende 
duizenden jaren karnden zij de Oceaan van Melk. Al 
die tijd spuwde de slang Vasuki gif uit zijn duizend 
koppen. Aangetast door het gif braken de rotsen in 
stukken. Hierdoor kon het gif verder naar beneden 
stromen. Het dreigde de wereld van de goden en de 
mens te vernietigen. Slechts door het ingrijpen van 
een god zou dit voorkomen kunnen worden. Shiva 
greep in, verzamelde al het gif in een beker en dronk 
het op. Doordat het gif nogal bitter was, werd zijn 
keel blauw. Door deze daad kregen de deva’s meer 
kracht dan de asura’s. Beiden bleven doorgaan met 
karnen. Als eerste kwam uit de Oceaan van Melk 
de wens vervullende koe, Surabhi. Zowel de goden 
als de asura’s waren blij met het vooruitzicht van 
voorspoed dat deze koe met 
zich meebrengt. Vervolgens 
verschenen de apsara’s, de 
hemelse nimfen. De deva’s 
en de asura’s maakten plezier 
met hen. De maan werd uit de 
Oceaan gekarnd waarop Shiva deze nam en hem 
op zijn voorhoofd plakte. Op den duur werden 
de asura’s moe van het harde werken en gingen 
steeds meer plezier maken met de apsara’s. Door 
Shiva’s daad werd de kracht van de deva’s steeds 
groter. Zwoegend gingen ze door met karnen. 

geraakt? Als voedseltekort en dierlijke driften er daadwerkelijk voor hebben gezorgd dat men vlees is 
gaan eten, is het dan niet de juiste weg om hiervandaan te bewegen? Daarnaast geeft een simpele 
rekensom misschien meer helderheid. Officieel telt onze aardbol zo’n 1,2 miljoen (ontdekte) diersoorten. 
Geschat wordt dat er in totaal 8,8 miljoen diersoorten op de aarde leven, ontdekt en niet ontdekte 
soorten. Enkele tientallen diersoorten worden gebruikt voor doeleinden van de mens. Dat betekend 
dat ruim 8 miljoen diersoorten hier zonder tussenkomst van de mens op de aarde leven; je zou dan 
toch denken dat dieren in het algemeen niet zijn geschapen voor mensdoeleinden, maar met andere 
redenen? 

Ayurveda: Het karnen van de Oceaan
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Dit veroorzaakte nog 
meer schuim. Hieruit 
verscheen er de mooiste 
edelsteen Kaustubha 
en vervolgens de witte 

Uccaibhsravas, de beste onder de paarden. De 
deva’s groeiden nog steeds in kracht doordat zij 
bleven werken. De asura’s gaven zich steeds meer 
over aan hun genoegens. Onderling vochten zij om 
de leuke dingen die zij allemaal wilden hebben. 
Opeens was daar een lieflijke Godin, zittend op 
een lotus met in haar hand een lotus. Ze ging naast 
Shri Vishnu zitten. Vanaf 
die plek verrukte zij de 
deva’s met de blik die zij 
op hen wierp. Iedereen 
herkende haar als Shri, 
de Godin van Geluk. In hun wanhoop, vanwege 
het feit dat het geluk aan de kant van de deva‘s 
was, stonden de asura’s rond de karn. Zij waren 
vastbesloten om het eerste goede dat voortkwam 
uit het karnen met geweld te grijpen. En kijk! Daar 
verscheen de wijze Dhanvantari met in zijn handen 
een beker met amrit. De asura’s vochten om het 
te pakken te krijgen. Zij zouden het zelf opdrinken. 
Of anders zouden ze het daar gooien waar het gif 
van de slang op de rotsen drupte. Het lukte hun 
bijna om de goden te overmeesteren. Vishnu zag 
dit waarop hij zich veranderde in een verrukkelijk 
betoverende gedaante. Hij leek de lieflijkste nimf 
van de hemel te zijn die je maar kunt bedenken. 
De asura’s liepen al vechtend naar de verblindend 
schone nimf toe. Hierdoor konden de deva’s de 
beker oppakken en de amrit samen opdrinken. De 
deva’s waren nu zo sterk dat de asura’s hen niet 
meer konden overmeesteren. Veel asura’s werden 
hierop de hel in geduwd waar zij daityas, afgrijslijke 
demonen, werden. Dit is 
het begin van de oorlog 
tussen de deva’s en de 
demonen. Een oorlog 
die eeuwig doorgaat.
De deva’s hadden 
gezegevierd waardoor 
de drie werelden 

stralend en krachtig werden. Indra, de koning van 
de goden, componeerde een loflied voor Shri. 
Waarop zij toestemde in zijn wens de deva’s nooit 
te verlaten. Zij woont samen met de deva’s op de 
heilige berg, de verblijfplaats van Indra. Het paard, 
dat hij kreeg door het karnen van de Oceaan, graast 
in het gras naast hem. Vishnu ligt te rusten op de 
slang en denkt na terwijl zijn bruid, Shri, naast hem 
zit. Shiva verblijft in de prachtige met bloemen 
gevulde bossen. Shiva’s keel zal altijd blauw blijven 
door het bittere gif. 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 
heeft in een van zijn toespraken 
zich uitgesproken over Ayurveda. 
Hier volgt een klein citaat daaruit. 
(Sathya Sai Speaks, Volume 33, 
hoofdstuk 2, blz.14)
‘Belichamingen van het goddelijke 
Atma! In het dagelijkse leven is gezondheid het 
grootste goed. In het verre verleden hebben vele 
yogi’s, heiligen, zieners en mensen van uitmuntend 
gedrag diepgaand onderzoek gedaan naar 
manieren om een goede gezondheid te verkrijgen 
en te behouden. Zij hebben grote inspanningen 
verricht naar dit onderwerp aangezien zij van 
mening waren dat de mens alleen kon werken 
aan de vrede en de veiligheid van een natie 
wanneer hij gezond is van lijf en leden. In deze 
moderne tijd zijn er mensen die uitsluitend volledig 
vertrouwen hebben in de allopathie (de reguliere 
geneeskunde), terwijl er anderen zijn die van 
mening zijn dat Ayurveda ook belangrijk is naast 
de allopathie. Allopathie geeft slechts tijdelijke 
verlichting; het is geen permanente oplossing naar 
genezing. Ayurveda kan een permanente genezing 
geven voor aandoeningen.’
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“Het verrichten van dienstbaarheid toont 

de goddelijkheid die in de mens verborgen 

is. Het verruimt je hart, het vernietigt 

bekrompenheid, en het geeft vreugde. 

De slechte eigenschappen en neigingen 

in ons kunnen worden verdreven door 

middel van seva.” 

“Seva is de eerste stap op het spirituele 

pad.”

“Als je je handen uit de mouwen steekt 

om te dienen, te helpen, te troosten, om 

een ander persoon aan te moedigen, dan 

doe je dat voor God, want God is in ieder 

mens.”

“Dienende handen zijn heiliger dan 

biddende lippen.”

Sathya Sai Baba over sevaIn vergelijking met veel andere landen is seva in Nederland 
populair. In 2010 deed ongeveer 20% van alle Nederlanders aan 
vrijwilligerswerk, gemiddeld zo’n 5 uur per week. Een meerderheid 
van sevaks en sevika’s hebben een hogere opleiding genoten. 
(vanaf nu wordt in dit artikel sevaks voor beide seksen gebruikt). 
Onder jongeren is het doen van seva de laatste jaren ook meer in 
opkomst. (bron: InfoNu.nl) 

In samenwerking met de Verenigde Naties heeft de John Hopkins 
universiteit een onderzoek gedaan naar vrijwilligers wereldwijd. Uit 
dit onderzoek komt naar voren dat Nederlandse sevaks in totaal een 
bijdrage van 4,7% aan het bruto binnenlands product bijdragen, wat 
neerkomt op een bedrag van meer dan 26,5 miljard euro! Nederland 
is wat dat betreft koploper. Zweden en Tanzania completeren de top 
drie met een bijdrage van respectievelijk 4% en 3% aan het bruto 
binnenlands product. 

Een veel genoemde reden waarom mensen seva doen, is dat 
het ze een goed gevoel geeft om iets voor de ander en voor de 
samenleving te doen. Gepensioneerde mensen hebben soms veel 
tijd over en/of zijn eenzaam en willen in contact blijven met andere 
mensen en zich daarnaast nog steeds nuttig voelen. Een bijkomend 
voordeel is dat seva leidt tot een betere sociale samenhang. 
Mensen kiezen er bewust voor om seva te doen. Soms komt die 
keuze voort uit verbondenheid met een religie, soms zijn spiritualiteit 
en het opdoen van meer levenservaring doorslaggevend. Welke 
reden mensen ook mogen hebben, seva doen is een keuze van het 
hart. Seva is dan ook niet simpelweg het kosteloos verrichten van 
arbeid, maar een onvervangbaar middel tot zelfrealisatie.

Als iemand vraagt wat seva precies inhoudt, wordt dit 

geregeld vrij vertaald naar vrijwilligerswerk. Onbaatzuchtige 

dienstbaarheid is echter een betere benaming. In het 

Sanskriet gebruikt men ook wel de langere naam nishkám 

seva om het belangeloze karakter van seva te benadrukken. 

Seva (onbaatzuchtige dienstbaarheid)

Veel voorkomende sectoren van seva
• Sport, dit is direct de grootste sector met meer dan een miljoen 

sevaks (bijvoorbeeld door een groep kinderen naar hun wedstrijd 
te vervoeren of in de kantine bardienst te draaien);
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Het voortbestaan van de maandelijkse kirtan en de eventuele nieuwbouw van de ashram hangt volledig 
af van uw donatie. Elke bijdrage is welkom! Door de overheid wordt geen subsidie gegeven. De bouw 
van een ashram vraagt om vaste vrijwillige donateurs en een zeer gedisciplineerde, toegewijde en 
liefdevolle inzet van vele vrijwilligers. 

Uw bijdrage kunt u in de daarvoor bestemde donatiebox deponeren of overmaken: 

• Donatie op INGbank nr. 51.84.612 / IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A
T.n.v.: Shri Satyam Sai World Foundation te Amersfoort o.v.v.: “Project Bouw Ashram”

• Voor donateurs uit het buitenland is het IBAN nummer:
IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A

Word donateur van ShriSSWF! 

Dankzij uw steun kunnen de maandelijkse kirtans worden gecontinueerd en wordt tevens de 
mogelijkheid gecreëerd om op termijn een eigen Spiritueel Centrum/Ashram te realiseren.

De Belastingdienst heeft Shri Satyam Sai World Foundation als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. Het vorenstaande houdt in, dat de door u gedane 
donaties als giften aftrekbaar zijn in uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Er zijn twee manieren van doneren, waarbij er ook verschil is in de wijze van aftrekbaarheid.

1. Gewone giften.
De door u gedane donaties/giften kunt u als aftrekpost opnemen als gift in uw aangifte 
inkomstenbelasting.
U dient er wel rekening mee te houden, dat de drempel voor aftrek van gewone giften 1% bedraagt van 
uw drempelinkomen. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten uit box I, II en III minus uw 
aftrekposten (exclusief de persoonsgebonden aftrek).

U kunt minimaal € 60 als giften aftrekken en maximaal 10% van uw drempelinkomen.

Doneren met belastingvoordeel

• Onderwijs (een maatschappelijke stage of lesgeven in het buitenland);
• Welzijn (activiteiten organiseren voor mensen met een verstandelijk en/of lichamelijke beperking, 

boodschappen doen voor ouderen, armoede en hongerbestrijding in  de derde wereld);
• Zorg (als buschauffeur fungeren bij uitstapjes of mensen die verblijven in een zorginstelling naar de kerk 

begeleiden).
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Indien u een fiscale partner heeft, dient u beide drempelinkomens en giften samen te voegen voor de 
berekening van de aftrek.

Indien u gewone giften heeft gedaan, dient u gedurende vijf jaren uw bankafschriften en kwitanties te 
bewaren, om zodoende aan te tonen dat u recht heeft (gehad) op de giftenaftrek. 

2. Periodieke giften
Er is sprake van een periodieke gift indien u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

a) indien u de gift bij een notaris heeft laten vastleggen middels een notariële akte;
b) indien u de gift doet in de vorm van vaste, gelijkmatige periodieke betalingen;
c) indien u de gift minimaal vijf jaren achter elkaar doet.

Het voordeel van een periodieke gift is dat er geen sprake is van een drempelinkomen en er bovendien 
geen maximum aftrek geldt. Dit betekent dat uw gift jaarlijks volledig aftrekbaar is van uw belastbaar 
inkomen.

Een rekenvoorbeeld:

U valt met uw inkomen in de 42%-schijf. U doneert totaal € 1000,- per jaar.
Een drempelbedrag is niet van toepassing.

Het bedrag dat u terugkrijgt in uw aangifte inkomstenbelasting kan als volgt worden berekend:
€ 1000 x 42% = € 420,00.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Belastingdienst: 
www.belastingdienst.nl/giften. Ook kunt u hier onze ANBI certificering terugvinden. 

Heeft u verder nog vragen, stuurt u dan gerust een e-mail naar info@shrisswf.org



Website: www.shrisswf.org * E-mail: info@shrisswf.org
Donatie: INGbank nr. 51.84.612 / IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A

Shri Satyam Sai World Foundation is ANBI-gecertificeerd door de belastingdienst.

Hartelijk dank voor uw steun! Sai Ram!

Donatieformulier
Ja, ik draag graag bij aan de realisatie van de doelstellingen van de ShriSSWF. 

Naam: .......................................................................................................

Adres: .......................................................................................................

Postcode: ..................................  Woonplaats: .............................................................................................

Tel: .............................................. E-mail:  ....................................................................................................

 Ik machtig de ShriSSWF om: maandelijks per kwartaal jaarlijks eenmalig

 (aankruisen wat van toepassing is) een bedrag ad € ................................................. , zegge (in letters): 

  ............................................................................................................ van mijn rekening af te schrijven

 Ik heb het recht om op elk gewenst moment mijn machtiging in te trekken, dan wel te wijzigen.
 
 Bank-/gironummer:  ....................................

 Ik maak: maandelijks per kwartaal jaarlijks eenmalig

 (aankruisen wat van toepassing is) een bedrag ad € ................................................. , zegge (in letters):
 
  ................................................................................................................................ over op INGbank nr.:
  
 51.84.612, t.n.v. Stichting Shri Satyam Sai World Foundation-sponsoring, 
 Wielewaalstraat 110, 3815 EM Amersfoort, o.v.v. bijdrage kirtan.

Let op: bij donaties buiten Nederland gaarne achter het INGbank nr. 51.84.612 het IBAN-nr. toevoegen:
IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A

Ingangsdatum:  ........../ ......... / ..........

Ondertekening

DATUM:  ...................  PLAATS:  ...................................................................................................................

HANDTEKENING:  ........................................................................................................................................



Website: www.shrisswf.org * E-mail: info@shrisswf.org
Donatie: INGbank nr. 51.84.612 / IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A

Shri Satyam Sai World Foundation is ANBI-gecertificeerd door de belastingdienst.

Hartelijk dank voor uw steun! Sai Ram!

Schenkingsformulier
Ondergetekende:

Naam: .......................................................................................................

Adres: .......................................................................................................

Postcode: ..................................  Woonplaats: .............................................................................................

Tel: .............................................. E-mail:  ....................................................................................................

Schenkt het onderstaande bedrag ad. €  .................................................

Zegge (in letters):  .........................................................................................................................................
 
als gift ten behoeve van:

 Shri Satyam Sai World Foundation (kirtankosten en evenementen) *
 (U ontvangt een brief van ShriSSWF ter bevestiging, deze kunt u gebruiken voor uw belasting aangifte)

 Shri Satyam Sai World Foundation (Bouw toekomstige spiritueel centrum / ASHRAM) * 
 (U ontvangt een brief van ShriSSWF ter bevestiging, deze kunt u gebruiken voor uw belasting aangifte)

 Persoonlijk aan Shri Satyam *
 (U ontvangt een bevestiging namens Shri Satyam) 

*Gaarne aankruisen wat van toepassing is.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

PLAATS: 

.................................................................................

NAAM: 

.................................................................................

.................................................................................

DATUM:

.................................................................................

HANDTEKENING:

.................................................................................

.................................................................................
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Maandelijks houden wij een kirtan ofwel lofzang ter ere van God. Deze bijzondere gebeurtenis vindt plaats 
in de zaal ’t Gein aan de Zandheuvelweg 4, 3744 MN te Baarn. Voor de bhajans die worden gezongen 
is het zangboek ‘de bhajan mala’ leidend, ook internationaal. Dit boek is voor € 10,- te koop bij de 
boekentafel tijdens de kirtan.

Sevadals zijn herkenbaar aan hun rode shawls of speldjes. Sevadals zijn bevoegd om - daar waar 
nodig - corrigerend op te treden. Tijdens de kirtan zijn zij actief in bijvoorbeeld de zaal, keuken, bij het 
uitdelen van prasad, voedsel, drinken, voor schoonmaak etc.

Tijdens de kirtanbijeenkomst ziet de sevadal erop toe, dat een ieder zich aan de huis- en gedragsregels 
houdt. Omdat niet iedereen bekend is met de huisregels, worden hieronder een aantal van de belangrijkste 
huisregels genoemd. 

1. Doe uw schoenen uit voor het betreden van de kirtan ruimte.
2. Wees rustig tijdens de kirtan: neem stilte in acht en heb respect voor degene die de lezing 

voordraagt of optreedt.
3. Loop niet op de loper. Deze is bestemd voor Shri Satyam.
4.	 	 Het	is	verboden	om	foto’s	te	maken	of	te	filmen,	behalve	door	die	personen	die	daarvoor	zijn	

aangewezen.
5. Ga respectvol om met prasad: laat het niet in de zaal achter, ook niet achter de radiatoren.
6. Houd de looppaden vrij.
7. Zet uw mobiele telefoon uit, laat ook uw kinderen er niet mee spelen.
8. Blijf tijdens de kirtan zitten. Ga voor aanvang naar het toilet, wijs uw kinderen hier ook op.
9. Roep Shri Satyam niet, raak Hem niet ongevraagd aan; indien Hij dit wenst, komt Hij zelf 

naar u toe.
10. Wees stil tijdens de 5 minuten stilte bezinning en meditatie: denk hierbij aan anderen.
11. Let op hoe u uw auto parkeert: blokkeer geen vluchtwegen.
12. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van eigendommen.
13. Het is niet toegestaan om reclame te maken voor andere organisaties/activiteiten.

Huisregels voor seva en kirtan
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Doorsturen van deze editie naar vrienden, collega’s, bekenden en familie mag. 

Verspreiding via mailinglists, intranetten en print of via welk medium dan ook en/of overname van tekst is 

niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De algemene voorwaarden, inzake de ‘disclaimer’ & ‘privacy policy’ beleid, genoemd op onze website zijn 
onverminderd van toepassing op de gedrukte versie van dit nieuwsblad, die ook ‘online’ te vinden is. Gaarne 
verwijzen wij u door naar onze website: www.shrisswf.org. Niets van deze uitgave mag gedupliceerd, gekopieerd, 
gereproduceerd en/of op enigerlei andere wijze gebruikt worden, in het openbaar en/ofvoor andere (commerciële) 
doeleinden, zonder uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming v/d Foundation ShriSSWF.

Contact en info
• Heeft u vragen of opmerkingen?
• Heeft u tips of ideeën ter verbetering van de maandelijkse 

kirtan?
•  Wilt u middelen sponsoren?
•  Heeft u interesse in het zingen van kirtans tijdens de 

kirtanbijeenkomst?
•  Wilt u tijdens de kirtanbijeenkomst een korte lezing houden?
•  Wilt u seva (vrijwillige dienstbaarheid) doen of wilt u zich

aanmelden als vrijwilliger?
•  Wilt u een stukje schrijven voor het volgende nieuwsblad? 

Inleveren kopij
Schrijft u graag een stukje voor ons nieuwsblad?
Aangeleverde teksten zullen gescreend worden, de volgende 
criteria zijn van toepassing:
o Teksten moeten minimaal 200~250 woorden beslaan, maar 

maximaal 1 kantje A4 (2000 karakters).
o Het te gebruiken lettertype (font) is Calibri 12.
o De gevoerde taal is Nederlands.
o Men mag geen beledigende/discriminerende taal gebruiken 

met betrekking tot derde personen of godsdiensten.
o De teksten moeten authentiek zijn (geen gekopieerde tekst 

van andere websites, boeken, tijdschriften en dergelijke, maar 
vanuit ‘eigen beleving’ geschreven).

E-mail uw bijdrage naar: info@shrisswf.org. 

De sluitingsdatum voor het inleveren van de kopij is 
3 weken vóór de verschijningsdatum van het nieuwsblad.

Uitgever

Shri Satyam Sai World Foundation

Redactie

Shri Satyam Sai World Foundation

Vormgeving

Shri Satyam Sai World Foundation

Bankgegevens

Donatie: 

INGbank nr. 51.84.612

IBAN: NL 14INGB0005184612

BIC: INGBNL2A

KvK: 32.12.09.66

Contactgegevens  

E-mailadres:  info@shrisswf.org

Website: www.shrisswf.org

....................................................

© Colofon

Shri Satyam Sai World Foundation 
is ANBI-gecertificeerd door de 
belastingdienst.



Kijk voor meer informatie op www.shrisswf.org

Blijf onverminderd vertrouwen op de Heer dan kun je 

je veilig door de wereld bewegen.
 

~ Sri Sathya Sai Baba

““

Drukwerk is mede mogelijk gemaakt door:


