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Wie is Sathya Sai Baba
Sathya Sai Baba is geboren op 23 november 1926
in Puttaparthi, een dorpje in de deelstaat Andhra
Pradesh in Zuid-India. Op 24 april 2011 ging
Sai Baba in Maha Samadhi. Al vanaf zijn vroegste
jeugd heeft hij gezegd:
‘Onderwijs dat samengaat met karaktervorming,
het behoud van een goede gezondheid en
vervulling van de primaire levensbehoeften, dat zijn
rechten die God de hele mensheid geeft zonder
onderscheid naar sociale klasse, ras of geloof.’
‘Er is maar één religie, die van liefde.
Er is maar één kaste, die van de mensheid.
Er is maar één taal, en dat is de taal van het hart.
Er is maar één God en Hij is alomtegenwoordig.’
‘Er zijn vele volkeren,
maar er is één aarde.
Sieraden zijn er vele,
maar goud is goud.’

‘Er zijn vele sterren,
maar er is één
uitspansel.
Er zijn vele
lichamen,
maar allen
hebben lucht
nodig.’
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De Tien
Beginselen
•

Beschouw het land waarin je bent geboren als
heilig. Wees vaderlandslievend, maar
bekritiseer andere landen niet. Zelfs in je
gedachten of dromen moet het niet in je
opkomen je land nadeel te berokkenen.

•

Eerbiedig alle godsdiensten in gelijke mate.

•

Erken de menselijke broederschap; behandel
allen als broeders en zusters; heb iedereen lief.

•

Houd je huis en leefomgeving schoon, want
dit zal de hygiëne en gezondheid bevorderen
voor jou en je omgeving.

•

Wees menslievend, maar beledig armlastigen
niet door geld te geven; geef in plaats daarvan
voedsel, kleding en onderdak en help hen op
andere manieren; moedig luiheid niet aan.

•

Koop niemand om en neem geen steekpenningen aan.

•

Bedwing afgunst en jaloezie; laat je blik en je
levensopvatting zich verruimen; behandel
iedereen gelijk, ongeacht afkomst of geloof.

•

Probeer zoveel mogelijk zelf te doen; maak je
onafhankelijk van anderen, maar zet je wel in
voor belangeloze dienstverlening aan de
gemeenschap.

•

Aanbid God en heb Hem lief; mijd het kwaad.

•

Houd je aan de wetten van je land; wees een
voorbeeldig burger.
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De Negen Gedragsregels
Elk lid van de organisatie streeft ernaar als
Integraal deel van zijn/haar dagelijks leven
spirituele discipline (sadhana) te beoefenen en
zich te houden aan de volgende gedragsregels:
• Dagelijks meditatie en gebed.
• Eenmaal per week met de leden van het gezin
devotionele liederen zingen/bidden.
• Deelnemen aan het door de organisatie
opgezette onderwijsprogramma voor kinderen.
• Ten minste eenmaal per maand de door de
organisatie gehouden devotionele groepsbijeenkomsten bijwonen.
• Deelnemen aan de sociale dienstverlening en
andere programma’s van de organisatie.
• Regelmatig bestuderen van Sai-literatuur.
• Het principe van ‘grenzen aan wensen’ in de
praktijk toepassen en de hierdoor vrijgekomen
gelden aanwenden ten dienste van de mensheid.
• Tegen iedereen waarmee men in
aanraking komt zacht en liefdevol
spreken.
• Kwaadspreken over anderen
vermijden, vooral in hun
afwezigheid.

Zijn Missie
Sai Baba is niet aan een bepaalde religie
verbonden en propageert er ook geen.
Hoewel hij de waarde van alle godsdienstige
Tradities erkent, stijgt zijn missie boven religies uit.
Hij wil de mensen de weg wijzen die leidt tot inzicht
In hun eigen goddelijkheid. Sai Baba respecteert de
spirituele leringen van alle godsdiensten.
Sai Baba verwacht geen volgelingen die hem
aanbidden, maar beveelt iedereen aan om God te
eren in de vorm waaraan men de voorkeur geeft en
waaraan men door opvoeding en cultuur gewend is.
Dit proces gaat door, totdat de zoeker zover is
gegroeid dat godsdienst tot spiritualiteit is
geëvolueerd en al doende overgaat van een
zoektocht buiten zichzelf naar een zoektocht
binnenin zichzelf.
‘Ik ben gekomen om de lamp van liefde in je hart
te ontsteken opdat die iedere dag met meer
helderheid gaat schijnen.’
‘Ik ben niet gekomen om de boodschap van een
bepaalde groep of een Indiase filosofie te brengen.’
‘Ik ben niet gekomen om publiciteit te krijgen
voor een sekte, een geloofsrichting of een goede
zaak, noch ben ik gekomen om volgelingen te
werven voor welke doctrine dan ook.’
‘Ik ben niet van plan om volgelingen of discipelen aan
te trekken; niet voor mij, noch voor iemand anders.’
‘Ik ben gekomen om je over het universele geloof in
het goddelijk bewustzijn te vertellen,
over dit pad van liefde, over deze filosofie van liefde,
over deze noodzaak van liefde.’
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‘Mijn leven is mijn boodschap’
Onderwijs
Sai Baba is een wereldleraar.
Hij heeft een onderwijsstelsel opgezet waarin alle
niveaus vertegenwoordigd zijn, van basisschool tot
en met universiteit, alles vrij van school- of
collegegeld. Hierin wordt de hoogste academische
expressie bereikt op basis van de vijf menselijke
waarden: waarheid, juist gedrag (rechtschapenheid),
vrede, liefde en geweldloosheid. Het doel van het
onderwijs op basis van deze waarden is de
leerlingen op hun leven in de maatschappij voor te
bereiden en deze waarden te leren toepassen.
Werken is dan niet alleen maar een manier om
de kost te verdienen, maar ook een middel om
mens en maatschappij beter van dienst te zijn.

‘Het heeft geen zin om mensen die honger hebben,
spirituele kennis bij te brengen.
De armen en zieken zouden niet begrijpen waar
je het over hebt.
Het eerste dat je voor hongerige mensen doet, is
voor voedsel zorgen.

De afgestudeerden van Sai Baba’s universiteiten
zijn overal ter wereld zeer gewild. Zij zijn, behalve
uitstekend opgeleid, integere mensen, waardoor
eerlijkheid en professionele expertise zijn gewaarborgd.

Als je dat niet doet en over de ziel gaat praten,
zullen zij niet geïnteresseerd zijn.
Stel dus eerst alles in het werk om honger, ziekte
en analfabetisme te bestrijden.’

Eén van de
Sathya Sai hogescholen
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Belangeloze dienstverlening
Dienstbaarheid is spirituele discipline. Het is in
daden omgezette liefde. Liefde voor de hele
schepping, in het bijzonder voor je medemens.

Super Speciality Hospital in Puttaparthi,
een van de Sathya Sai ziekenhuizen

Onder dienstverlening wordt verstaan: zorgen voor
behoeftigen door middel van onzelfzuchtig werk.
Want het dienen van je medemens is de beste
manier om God te dienen. De mensheid is één
grote familie; niemand is uitgesloten.
Dienstbaarheid heeft als doel het verbeteren van
het fysieke en psychische welzijn van de
behoeftigen, zonder dat er bekeringsijver aan te pas
komt. Zonder eigenbelang gedaan, wordt het heilig
werk.

Gezondheidszorg
Nadat hij al menig ziekenhuis had laten bouwen,
opende Sai Baba in november 1991, in
aanwezigheid van de Indiase minister-president, het
modernste en meest geavanceerde ziekenhuis van
heel India: het Super Speciality Hospital in
Puttaparthi.
De verpleging, verzorging, therapieën, operaties,
inclusief de modernste en kostbaarste behandelingen, en zelfs het onderbrengen van naaste
familieleden, kost de patiënt helemaal niets. Eind
2006 waren er alleen al in het Puttaparthi Hospital
tienduizenden hartoperaties verricht.

‘In wiens belang is het vrijwilligerswerk dat je doet?
Uiteindelijk doe je het voor jezelf, want je wordt
je bewust van de goddelijke vonk binnenin je. Het
bevrijdt je van je ego, zodat je inzicht krijgt in je
Hoger Zelf en antwoord ontvangt op de vraag:
‘Wie ben ik?’

In januari 2001 opende Sai Baba opnieuw een
Super Speciality Hospital, ditmaal in Whitefield,
bij Bangalore. Dit ziekenhuis telt 330 bedden en
12 operatiezalen. Men is er gespecialiseerd in
cardiologie, hart- en vaatoperaties, urologie,
neurologie en neurochirurgie. In juni 2007 waren
er in dit ziekenhuis al 450.865, voor het merendeel
arme, mensen behandeld.

‘Als ziekte en pijn geen onderscheid maken tussen
arm en rijk, waarom zouden wij dat dan wel doen?’
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Primaire levensbehoeften
Voor twee miljoen mensen in de deelstaat Andhra
Pradesh was het verkrijgen van drinkwater een
dagelijks probleem. Niet eens alleen omdat de
betrouwbaarheid van het water niet kon worden
gegarandeerd, maar vaak was er gewoon niets
anders dan verontreinigd water. Nadat hij de
overheid tevergeefs om de nodige actie had
gevraagd, zette Sai Baba diverse projecten in
gang: in het district Anantapur in 1994, in Medak
en Mahabubnagar in 2001 en Chennai in 2004.
Het was gigantisch van omvang en het is zeer snel
gerealiseerd. Deze projecten voorzien miljoenen
mensen in meer dan 1000 dorpen van schoon
drinkwater. In 2007 werd een waterproject in EastGodavari gestart.

Sai Baba heeft voor geen enkele van deze werkzaamheden ooit om geld gevraagd. Hij biedt alleen
de mogelijkheid aan diegenen die dat willen om
bij te dragen aan ieders welzijn.

Onderwijsactiviteiten
Deze behelzen het uiteenzetten en toepassen van
de vijf menselijke waarden: waarheid, juist gedrag,
vrede, liefde en geweldloosheid. Onder deze
activiteiten vallen klassen voor kinderen en ouders
en het opleiden van leraren. Bij deze lessen wordt
er gebruik gemaakt van vijf technieken, zoals: in
stilte zitten, universele citaten, het vertellen van
verheffende verhalen, het zingen van spirituele
liederen en groepsactiviteiten.

‘Het doel van wijsheid is vrijheid,
het doel van cultuur is perfectie,
het doel van kennis is liefde,
het doel van onderwijs is karakter.’
‘Liefde als gedachte is waarheid,
liefde als gevoel is vrede,
liefde in daden is rechtschapenheid,
liefde in begrip is geweldloosheid.’
‘Onderwijs zonder karakter,
politiek zonder principes,
wetenschap zonder menselijkheid,
en handel zonder moraal,
zijn niet alleen nutteloos maar zelfs gevaarlijk.’

Een 165 km lang kanaal, aangelegd als
onderdeel van het Drinkwater Project
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‘Jouw leven is mijn boodschap’

‘De studiekring bestaat uit een groep mensen
waarin iedereen vertelt wat hij/zij over het onder
handen zijnde onderwerp als belangrijkste punten
ziet. Het is een soort rondetafelgesprek, in die zin
dat alle aanwezigen hun gedachten erover
uitspreken. Aan het eind wordt er een samenvatting
gegeven. Als we alleen maar lezen en er niet over
van gedachten wisselen, kunnen er twijfels of
misverstanden ontstaan. Die kunnen worden
opgelost door erover te spreken.’

‘Als is besloten een bepaald onderwerp te bespreken,
ontdekt en belicht de groep de verschillende
aspecten ervan. Het is als een geslepen diamant
die vele vlakken of facetten heeft. Het grootste
vlak, aan de bovenkant, moet door iedereen kunnen
worden gezien. Het doel van de groep is te
ontdekken wat de bovenkant is.’

Geïnspireerd door de voorbeelden van deze
gigantische ondernemingen zijn duizenden mensen
uit alle werelddelen diverse maatschappelijke
activiteiten gestart, al naar gelang hun middelen
toestonden. Zoals het bouwen van ziekenhuizen,
scholen, crèches, gaarkeukens voor de allerarmsten
en nog heel veel andere diensten voor de minder
bedeelden in de samenleving, ouderen, gehandicapten, chronisch of terminaal zieken en mensen
aan de zelfkant.

Sathya Sai Organisatie
De buitengewone vermogens en liefde waarvan
Sai Baba op natuurlijke en spontane wijze blijk
geeft, trekken dagelijks mensen van over de hele
wereld aan. Een enorm aantal mensen komt
persoonlijk met Sai Baba in contact, maar volgens
zijn toegewijden is het grootste wonder de
transformatie van de harten van de mensen.

‘De Heer heeft gezegd dat hij in ons midden is
wanneer zijn naam wordt bezongen. Als je in je
eentje zingt, dan worden je gevoelens (je hart) één
met het lied, maar als mensen samen zingen wordt
er een goddelijke kracht gecreëerd.’

‘Het is de taak van de mens om de zaadjes van
waarheid, rechtschapenheid, vrede en liefde te
zaaien in het hart van ieder mens die eraan toe is om
die te ontvangen. De grote leraren van alle religies
hebben de wegen en middelen aangegeven.
Zij hebben gezegd welke stappen er genomen
moesten worden en op de valkuilen gewezen.
Zij hebben de hulp en de obstakels aangegeven
die men aantreft als men zich op dit pad begeeft en
miljoenen mensen hebben baat bij die adviezen
gehad. Maar er is in het verleden nooit een
georganiseerde beweging geweest waar de gehele
mensheid bij betrokken was.’
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‘Het zingen van devotionele liederen is een spirituele
discipline voor allen die eraan deelnemen. Het
denken wordt er door gezuiverd, vrij van hartstocht.
Je geloof en vertrouwen wordt erdoor versterkt.’

Het doel van de Sathya Sai Baba
centra, groepen en mandirs
Het doel van het lidmaatschap van de Sathya Sai
organisatie is tot het besef te komen van de goddelijke vonk die in ieder mens aanwezig. Door
zelfonderzoek en het in praktijk brengen van
menselijke waarden vindt er een persoonlijk en
bewust veranderingsproces plaats. Dit moet leiden
tot het waarmaken van een ideaal in plaats van het
alleen maar koesteren van een ideologie.

‘De Sathya Sai organisatie heeft tot taak het principe
van liefde te verbreiden en de bewustwording van de
goddelijkheid van de mens te bevorderen. Het gaat
niet om het werven van volgelingen en
sympathisanten. Het doel is Zelfrealisatie. Het gaat
om kwaliteit, niet om kwantiteit.
Toename van het ledental is kwantiteit. Toename
van liefde is kwaliteit.’
‘Onwetendheid is de grootste vloek in een
mensenleven.
Onwetendheid is de zwaarste last in het leven.
Onwetendheid is in wezen de diepste, verborgen
duisternis. Onwetendheid is er de oorzaak van dat
levens te gronde worden gericht. Wie niet kan zien is
niet blind, blind is hij die niet wil zien.
Egoïsme is de wortel van alle problemen;
laat dat ego varen en alle problemen verdwijnen.’

Eén van de Sathya
Sai universiteiten
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De Sathya Sai centra, groepen en
mandirs
De Sathya Sai centra, groepen en mandirs vormen
het hart van de organisatie.
De leden kiezen ervoor om naar de leringen van
Sai Baba te leven en die uit te leggen aan mensen
die ernaar vragen. Zij doen dat op een manier die
bij de plaatselijke cultuur aansluit.
‘Sai centra stellen zich niet ten doel een nieuwe
cultuur te brengen, mijn naam bekend te maken
of een cultus te creëren om mij te vereren. Wat zij
doen is blijk geven van belangstelling voor gebed,
meditatie en dergelijke spirituele gebruiken, die
tot verbinding met het goddelijke leiden. Zij
moeten laten zien dat zingen en het herhalen van
Gods naam gelukkig maakt; dat goed gezelschap
vredig stemt. De centra moeten dienstbaar zijn
aan eenzamen, zieken, armen, mensen in nood en
analfabeten, zonder ook maar een ogenblik aan
een beloning te denken.’
De activiteiten van de centra, groepen en mandirs
omvatten spirituele activiteiten, onderricht,
belangeloze dienstbaarheid en jongerenactiviteiten.

Spirituele activiteiten
Hieronder valt het bestuderen van Sai-literatuur,
samenzang, gebed en in stilte zitten. Studie van
Sai-literatuur en de heilige geschriften van de
belangrijkste godsdiensten is de basis van de
studiekringen.
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