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“Open je en hou van het Goddelijke! Zie het overal! Dan zal deze grote energie 
meer en meer in je hart komen.” 
 

Swamiji 
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We wensen jullie pure blijdschap, geluk en 

vrede van geest in dit Nieuwe Jaar.  

 
“We moeten niet altijd naar de 

hoge boom kijken die we niet 

kunnen beklimmen. Kijk naar de 

kleine vogel die op de hoogste 

tak van die hoge boom zit. Zelfs 

die kleine vogel kan iets doen 

wat je niet kunt. God heeft een 

geschikte manier van leven 

getoond en alle schepselen in 

deze wereld passende plichten 

gegeven. Iedereen moet op 

verantwoorde wijze zijn eigen 

taken uitvoeren. Vermijd het 

onderzoeken en beoordelen van 

de lengte en breedte van 

anderen. Neem je eigen maat en 

handel; dat is de schoonheid van 

je geboorte.” 

                                                 

Swamiji  

 

Gelukkig Nieuwjaar! 
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Satsang met Swamiji 
 

 
(Dit is een deel uit een satsang die Swamiji gaf in het VK in 1984) 

 

Gedurende de korte tijd dat we 

leven, moeten we met liefde 

leven, goede gewoonten en 
goede gedachten hebben. Liefde 

is iets puurs; het moet van 

binnenuit komen. Als het uit je 

lichaam of gewoon uit je mond 

komt, is het geen liefde. Het 
moet uit het hart komen. 

 

In ons leven moeten we 

proberen een manier te vinden 

om puur te zijn. Waar we ook 

zijn, we moeten altijd blijven 

streven naar het goddelijke. 

Waar je ook bent, vergeet nooit 

de waarheid; vergeet nooit God. 

Als je in hem gelooft, zal hij je 

beschermen. Hoewel ons leven 

erg kort is, moeten we ernaar 

streven de Waarheid te kennen. 

 

Waar je ook bent en wat je ook 

doet, het blijft een feit dat je kunt 

leven zoals je wilt in deze wereld. 

Maar hoe je ook leeft, je moet 

nadenken over je leven en de 

wens hebben om op het juiste 

pad te gaan. Je moet overwegen 

hoe je wilt leven en wat je gaat 

doen. 

 

Heb veel toewijding; leid een 

waarheidsgetrouw leven. Leef 

een puur leven en zoek het 
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goddelijke. Ik zeg dit niet alleen omdat ik de waarheid heb gezien; Ik zeg dit omdat ik voel dat 

ook jij de vreugde moet ervaren die ik heb ervaren. Welke problemen je ook hebt, vertel het 

me en ik zal ze voor je oplossen. Alles wat ik in ruil vraag is je toewijding. Je moet met 

toewijding leven. Ik zal al je problemen en moeilijkheden oplossen, maar je moet je overgeven 

aan de voeten van God. Je moet de Waarheid ontdekken. 

 

Hari OM! 
 

 
 

 
“Voortdurende inspanning is niet alleen 
nodig om acties uit te voeren, maar ook om 
de hoogste staat van spiritualiteit te 
bereiken. Je hebt misschien over een 
onderwerp gehoord, maar dat is alleen 
theoretische kennis of informatie. Om iets 
echt te begrijpen, moet je praktische ervaring 
ondergaan. Je weet bijvoorbeeld dat 
suikerspin zoet is, maar pas als je het eet, 
word je je bewust van de exacte smaak van 
de suikerspin. Op dezelfde manier kun je 
spiritueel leven begrijpen. Je hebt al gehoord 
dat je de hoogste staat kunt bereiken door de 
hoogste spiritualiteit te beoefenen, maar 
wanneer zal je dit echt begrijpen? Alleen als 
je leeft met voortdurende inspanning, kun je 
deze toestand realiseren. 

 
Van buitenaf lijkt dit misschien heel eenvoudig, maar om het praktisch te doen, 
zullen we veel moeilijkheden ervaren. Als we echter onze inspanningen voortzetten, 
zullen we uiteindelijk zeker van echt geluk genieten. Begrijp de vergankelijkheid van 
het leven en wanneer je je dit realiseert, begint het illusoire, wereldse leven 
automatisch bitter te smaken. Alleen als je het materiële leven achterlaat dat vol is 
van bitterheid, kun je de staat van het grootste geluk bereiken.   
 

Swamiji 
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- Door een Ashrambewoner 

 

Swamiji bezoekt mijn huis 
 

Het was Swamiji's gewoonte om 

tijdens het weekend Matale te 

verlaten om bhajan programma’s 

uit te voeren in andere plaatsen 

in Sri Lanka, zoals Kandy, 

Colombo, Nawalapitiya en 

Trincomalee. Toen ik hoorde 

dat Swami een onverwacht 

bezoek bracht aan het huis van 

mijn oom in Dehiwela, een 

buitenwijk van Colombo, ging ik 

daar snel  naar toe. Toen ik 

aankwam zag ik dat Swami op 

zijn gemak deelnam aan 

gesprekken met enkele toegewijden. Ik ging 

naar hem toe en boog aan zijn voeten, erop 

vertrouwend dat zijn voeten aanraken mij 

weer dat veilige gevoel zou geven. Swami 

stelde me aan enkele anderen voor en wat 

later vroeg hij me om bij hem aan te sluiten 

voor een middagmaal in het huis van een 

andere toegewijde. Ik ging met Swami en 

enkele anderen in een auto naar het huis van 

Mr. Ganesan, waar we genoten van een 

maaltijd. We vertrokken uit het huis van Mr. 

Ganesan en terwijl we in de auto met Swami 

reden, dacht ik hoe fijn het zou zijn als Swami 

ons huis zou bezoeken. Tot mijn verbazing 

vroeg Swami mij waar ik woonde... ik stond 

versteld. Terwijl  Swami me de hele tijd bleef 

aankijken en glimlachte op zijn unieke wijze, 

vertelde hij de anderen in de auto dat ik wilde 

dat hij mijn huis zou bezoeken. In stilte 

betuigde ik mijn dank. Het was al laat in de 

avond toen we mijn huis bereikten. Ik sprong 

snel  uit de auto en liet mijn moeder weten dat 
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Swami er was! Omdat dit een onverwachts bezoek was waren we niet in staat om hem op 

traditionele wijze te verwelkomen. Swami kwam  binnen en met zijn glimlach die zijn 

handelsmerk is, begroette hij iedereen met “Vanakkam!” waarna  ik hem mijn familie 

voorstelde. 

 

Natuurlijk had ik Swami al verteld over het drankprobleem van mijn vader, echter op deze 

avond  was hij redelijk nuchter. Toen Swami naar zijn gezondheid informeerde antwoordde 

mijn vader dat die  “oké” was.  Swami vertelde hem dat ik een “erg goede jongen” ben en hij 

herhaalde dat zelfs een keer. Over mijn jongere broers zei hij dat de ene zeer humeurig en de 

andere erg ondeugend was, maar hij voegde eraan toe dat zij nog jong waren en dit later zou 

veranderen. Het werd erg laat en Swami maakte zich op om te vertrekken en adviseerde ons 

dat “Het zeker tijd was om te gaan slapen”. Hij spoorde mijn vader aan om de Ashram in 

Matale te bezoeken en hij  zei ons vaarwel.  

 

 

Dit eerste bezoek dat Swami aan 

ons huis bracht liet een diepe 

indruk na op de hele familie. Die 

nacht kon ik niet in slaap vallen, ik 

bleef denken aan Swami en hoe 

zijn bezoek onze harten had 

gevuld met goddelijke glans. 

Swami zou ons huis nog twee of 

drie keer bezoeken, en elk 

bezoek was een unieke en 

prachtige ervaring. Onnodig te 

zeggen dat wij allen ons 

buitengewoon gezegend voelden! 

 

Een pen voor mijn examens 
 

Zoals ik eerder vermeldde, werkte ik voor een privéfirma in bedrijfsapparatuur en een deel van 

mijn werk bestond er in om naar verschillende plaatsen te reizen. Ik kreeg op een bepaald 

moment de opdracht om het gehele heuvelland aan te doen, waaronder Nuwara-Eliya, 

Talawakalle, Hatton, Badulla, Bandarawela, Monaragala, Mahiyanganya, Kegalle, Mawanalla en 

Kandy. Onze grootste klanten waren banken. Ik slaagde er in mijn werk af te werken in zeven 

dagen. Ik had mijn schema zo geregeld dat ik laatst de ‘Bank van Ceylon’ in Kandy aandeed. Kandy 

is maar 16 km van Matale waar ik de Ashram wou bezoeken. Ik had geluk want de dag dat ik naar 

de Ashram ging,  was het een dag met volle maan. Ik was verrast te zien dat er zoveel bezoekers 

waren met een heel verschillende achtergrond die Swami wensten te zien. Ik denk dat het toen 

mijn derde bezoek was aan de Ashram. Ik begon nu vertrouwd te worden met vele toegewijden 

en sommige bewoners. 
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Het was rond 16u30 toen ik aankwam en ik was verrukt Swamiji te zien die aan het praten was 

met enkele toegewijden. Ik raakte zijn voeten aan en Swamiji vroeg wanneer ik was aangekomen. 

Ik zei dat ik net aangekomen was en hij vroeg wanneer ik weer zou vertrekken. Ik vertelde hem 

dat ik plande om overmorgen te vertrekken en hij zei: “Goed!”. 

 

Stipt om 18u begon de Krishna abishekam. Zoals verwacht kwam Swamiji binnen in de hal en hij 

zong enkele bhajans voor Krishna. Tijdens de bhajans ging hij soms in extase. Hij sloot zijn ogen 

en klapte in zijn handen of soms sloeg hij met zijn handen op zijn dijen op het ritme van de 

bhajans. Daarna gaf hij een prachtige satsang. Terwijl hij sprak keek hij betekenisvol in de ogen van 

iedereen. Soms maakte hij het publiek aan het lachen met zijn grappen. Op het einde kondigde hij 

aan dat hij iedereen, die die dag zou weggaan, persoonlijk zou spreken. Omdat ik niet gepland had 

te vertrekken, genoot ik het avondmaal in de Ashram en ik bracht de nacht door in het huis van 

een familielid in Akurana. 

 

Op vollemaan-dagen en feesten brachten toegewijden van buitenaf gewoonlijk de nacht door in de 

Ashram en vertrokken dan de volgende dag. Ik keerde de volgende ochtend rond 10u30 terug 

naar de Ashram. Er waren dan al ongeveer 60 tot 70 toegewijden gretig aan het wachten om 

Swamiji te ontmoeten. 

 

In de Ashram was er een middelgrote boom, die we een “jam boom” noemden. Deze groeit als 

een paraplu met lange platte takken en draagt kleine, groene vruchten. Toegewijden hadden de 

gewoonte om onder de boom samen te komen omwille van de schaduw. Omdat ik nu al wat 

bekender was met vele toegewijden, sloot ik me bij hen aan voor een gesprek onder de jam 

boom. 

  

Het duurde niet lang voordat we te horen kregen dat Swamiji voor de interviews kwam en dus 

stonden we haastig in de rij. Ik had niets bijzonders in gedachten over wat ik moest vragen, maar 

besloot na een tijdje Swamiji's zegen te vragen voor mijn komende examens. Mijn beurt kwam en 

ik ging de kleine interviewruimte binnen. Ik verwachtte dat Swamiji in trance zou zijn, maar dat 

was niet het geval. Ik vertelde hem dat ik binnenkort examens zou hebben en hij zei dat hij me 

een pen zou geven voordat ik naar huis ging. Ik verliet de interviewkamer en ging onder de jam 

boom wachten. Om 15.00 uur kwam Swamiji naar buiten en riep me om naar hem toe te komen. 

Hij zwaaide met zijn hand en in een flits verscheen er een pen in zijn handpalm. Het was een 

donkerrode Parker pen met een zilveren dop. Ik boog om zijn voeten aan te raken en bedankte 

hem. Een Zwitsers echtpaar dat er was nam foto's van mij met de pen. 

 

Die avond had ik de kans om het nieuwe meditatiecentrum - het Birindawela landgoed - te 

bezoeken, gelegen op een paar kilometer van de Ashram, boven op een heuvel, waar een 

bungalowachtig huis stond dat gebruikt werd voor meditatie. Een paar van ons stapten in het 

busje van Swamiji dat bestuurd werd door Mr. Yogisparan en reden naar de top van de heuvel. 

Swamiji volgde in zijn auto. Het was een mooie en rustige plek, omgeven door enorme bomen, 

een perfecte plek om te mediteren. Meneer Kamalanathan liet ons het terrein zien. Plotseling 

kruiste Swamiji ons pad en begon met ons te kletsen, om ons te vertellen hoe zeer geschikt deze 

plek was voor meditatie. Ik vroeg Swamiji of ik hier kon komen om te mediteren en hij zei: "Ja, 
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waarom niet?". Na dit aangename uitje zijn we teruggegaan naar de Ashram. Ik nam afscheid van 

Swamiji en verliet Matale om terug te keren naar Colombo. 

 

Terug thuis liet ik de pen aan mijn moeder zien. Ik legde mijn examens af met mijn nieuwe pen, 

maar tot mijn grote ontsteltenis was ik niet geslaagd, ook al waren de examens niet zo moeilijk 

geweest.  

 

Ongeveer een jaar later begon ik erover te denken om misschien naar Australië te gaan om mijn 

hogere studies voort te zetten. Op een nacht, toen ik thuiskwam van mijn werk, vertelde mijn 

moeder me dat Swamiji had gebeld om te vragen wat mijn plannen waren en toen ze het had 

uitgelegd, stelde hij voor dat ik in plaats daarvan met hem naar India zou gaan. Dit was na de 

rellen in Sri Lanka. Een beetje opgelucht dat Swamiji deze verantwoordelijkheid nu op zich had 

genomen, stemde ik toe en zorgde dat mijn paspoort en andere noodzakelijke papieren in orde 

waren. Een paar dagen later, toen hij op bezoek was bij ons thuis, verzekerde hij me dat het me 

zou lukken om een plaats te krijgen in een ingenieursschool in Coimbatore en dat ik mijn diploma 

zou halen. Hoewel ik nooit plannen had gehad om naar India te reizen, deed ik dat zoals Swamiji 

voorstelde en toen ik daar eenmaal was, solliciteerde ik bij verschillende hogescholen - mijn 

eerste voorkeur was Trichy, daarna Chennai, en mijn laatste keuze was Coimbatore. Maar, zoals 

Swamiji had voorspeld, was het uiteindelijk het college in Coimbatore dat me toeliet. 

 

Vier jaar later, toen ik Swamiji vertelde dat ik eindexamen had, vroeg hij me wanneer ik de 

resultaten zou krijgen. Ik zei dat ik nog twee maanden moest wachten, maar Swamiji vertelde me 

dat ik zeker zou slagen. Toen de uitslag eindelijk kwam, vernam ik dat ik geslaagd was in de eerste 

klas. Ik vertelde Swamiji meteen het goede nieuws en hij zei gewoon: "Ik heb je gezegd dat je zou 

slagen!” Later, als ik terugkijk, besefte ik dat als ik die examens in Colombo had gehaald, ik nooit 

in India zou zijn komen wonen en dat mijn leven dan heel anders zou zijn verlopen! 

 

Nieuws van de   

Sri Premananda Centra in de wereld 
 

Sri Premananda Centrum, Montpellier, Frankrijk 
 

“We waren allemaal zo blij met het 

bezoek van de Ashram-afgevaardigden 
en zeer dankbaar dat we een zegen 

konden ontvangen met de roze 

lingam. Het was een gelegenheid vol 

intense momenten van delen en geluk 

- zo kostbaar in tijden waarin het 
leven niet altijd gemakkelijk is!” 

 

Jai Prema Shanti! 
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Sri Premananda Centrum, Beziers, Frankrijk 
 
 
 

 
“Wij danken Swamiji en de 

Ashram van harte voor het 

meenemen van de roze lingam 
tijdens de wereldtournee. Het was 

een prachtig cadeau dat alle 

aanwezigen groot geluk en 

vreugde bracht! Jai Prema Shanti!” 

 
 

 

Jai Prema Shanti! 
 

 

 

 

Swamiji’s gouden woorden over de 

Sri Premananda Centra en Groepen  

 
 

 

“Een persoon komt naar je Centrum om gemoedsrust te vinden. 
Daarom moet je als coördinator op zo'n manier handelen dat deze 
persoon die vrede kan bereiken. Zij of hij kan rijk of arm zijn, ze 
kunnen zelfs mentaal onstabiel zijn, maar differentieer  niet op 
dergelijke manieren. Zie niemand als dit of dat; kijk naar elke 
persoon alleen als toegewijde van Swami Premananda.” 
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Swamiji beantwoordt je vragen 
 

Swamiji, u herhaalt vaak uw leringen op verschillende manieren. Waarom?  
 

 

 

Een toegewijde onderwees gewoonlijk de 

kleine kinderen in de Ashram. Ze 

probeerde hen Engels te leren. Eén van 

hen bleef maar steeds het cijfer 5 schrijven 

in plaats van de letter ‘s’. Hoe vaak ze het 

hem ook voordeed, hij kon maar niet 

onthouden hoe hij de ‘s’ moest schrijven. 

Ik raadde haar aan om heel, heel geduldig 

te zijn, nooit op hem te mopperen en hem 

heel vaak en op verschillende manieren te 

laten zien hoe hij de letter ‘s’ moest 

schrijven. Natuurlijk lukte dat uiteindelijk 

en nu is hij een grote jongen die college 

loopt. 

 

Je moet begrijpen dat de geest vol zit met 

conditionering die je hebt geërfd en die je 

in de loop der jaren sinds je geboorte hebt 

verzameld. Dit is de conditionering van de 

wereld. Het is net een harde rots. Als ik 

heel hard op de rots zou slaan, zou hij in 

stukken breken en dan wordt hij nutteloos 

voor jou. Het zou een gebroken geest zijn. 

Daarom moet ik langzaam en geduldig 

beitelen, zoals een beeldhouwer, om uit 

jouw geest een prachtig spiritueel beeld te 

maken. Om dit te kunnen doen, moet ik 

met geduld en liefde herhalen wat ik te 

zeggen heb, al beitelend aan de harde steen 

die jouw geest is. Ik heb zeer zeker het 

geduld en de toewijding om prachtige 

beeldhouwwerken te maken uit de rotsen 

van jullie geest, maar helaas kunnen de 

rotsen niet het geduld opbrengen om te 

wachten en om bewerkt te worden!  

 

Er zijn verschillende niveaus en stadia van 

begrip en verschillende soorten wijsheid. 

Eerst krijg je wellicht iets over spiritualiteit, 

waarheid of vrijheid te horen of misschien 

hoor je over een spirituele meester of gids. 

Dat brengt je op het idee dat je dit pad wil 

volgen. Dat is een niveau van aanvankelijk 

begrijpen. Het is een soort inwijding in het 

begin van begrijpen.  

 

Daarna kies je je meester uit of zet je je 

leerproces voort door zijn of haar leringen 

te volgen. De manier om een helder begrip 
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te krijgen van je meesters begeleiding is 

vertrouwd te raken met de leringen door 

altijd na te denken over wat hij zegt. Door 

altijd de woorden van de meester te 

beluisteren of te lezen en ze in praktijk te 

brengen, krijg je een steeds duidelijker 

inzicht. Dat is nog een niveau van wijsheid. 

Om dit te bereiken is het goed enige tijd 

met de meester door te brengen of in zijn 

of haar Ashram te wonen, waar je zeer 

zeker wordt omringd met de energie en 

leringen van de meester.  

 

Er is nog een ander stadium dat heel, heel 

belangrijk is. Nadat je verstandelijk en 

geestelijk hebt begrepen en verwerkt wat 

de meester je leert, ben je werkelijk in 

staat om het te ervaren en het in je 

bewustzijn te voelen. 

 

De leringen worden een integraal deel van 

jou. Ze hebben zich in je hart genesteld en 

stromen door je bloed. Dit kan alleen 

worden ervaren door constant te 

mediteren op de woorden van de meester, 

door ze in praktijk te brengen en door je 

over te geven aan zijn wijsheid en hogere 

energie. Met mediteren bedoel ik niet per 

se stilzitten en nadenken over zijn 

woorden. Zijn raad altijd in het geheugen 

hebben en toepassen in gedachten, woord 

en daad is de manier om de wijsheid van 

de meester door meditatie te verwerven. 

 

Je hoeft niet door deze drie stadia heen te 

jagen en je kan ze ook gelijktijdig 

beoefenen. Ze zijn een voortdurend 

proces. Ze zijn geen streng systeem dat 

gevolgd moet worden. Ze zijn natuurlijk en 

spontaan. 

 

 

Swamiji, hoe weten we of we een echte meester hebben gekozen die ons naar de 

vrijheid kan leiden?  

 
Misschien ben je niet in de gelegenheid om 

in de nabijheid van je meester te wonen en 

kan je zijn of haar manier van doen niet 

observeren. Misschien voel je je 

aangetrokken tot een meester die niet 

meer in een aards lichaam verblijft. 

Hiervoor moet je je eigen 

onderscheidingsvermogen gebruiken. 

Volwassen mensen die het spirituele pad 

willen volgen, moeten enig inzicht hebben 

in wat al of niet goed voor hen is. Dus als 

je een echte en betrouwbare leermeester 

wil hebben, probeer er dan achter te 

komen wat zijn of haar leringen zijn. Neem 

kennis van de belangrijkste lering van die 

persoon. Brengt die lering ontspanning en 

rust in je geest? Bevat ze de idealen van 

zuivere liefde, mededogen en een zuiver 

hart? Is ze gericht op het welzijn van de 

mensheid? Als dat het geval is, kan je er 

wel van uitgaan dat het in orde is. Er zijn 

ook leraren die nooit iets hebben 

geschreven. In dat geval moet je op je 

innerlijke ervaring vertrouwen en op je 

spirituele intuïtie.  

 

Kunt u ons verlichting geven?  
 

Het is mijn werk om jullie de weg te wijzen 

en je langs het pad te leiden. Ik kan jullie 

alle hindernissen aanwijzen en ik mag jullie 

ook oplossingen aanbieden waarmee je de 

hindernissen, problemen en moeilijkheden 

kan overwinnen. Als jullie bereid zijn om 
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mijn oplossingen en goede raad volledig te 

accepteren, dan zullen jullie snel verlichting 

bereiken. Maar ik kan jullie niet de 

antwoorden en het advies geven dat jullie 

wensen. De meeste aspiranten verzetten 

zich een tijdje tegen de raad van de 

meester en vinden het niet gemakkelijk om 

zich aan zijn leringen over te geven, omdat 

die vaak in strijd zijn met de ervaringen die 

ze in de wereld hebben opgedaan. Ik moet 

jullie antwoorden geven die je geest in een 

staat van stilte en leegte brengen. Zodra je 

leeg bent en al je gehechtheden en 

verlangens hebt losgelaten, kan de genade 

van hemelse krachten je vervullen en dan 

zal je verlicht zijn. Het is mijn plicht om je 

uit je huidige staat van lijden naar de 

vrijheid te leiden, maar ik geef je niets 

cadeau…, je zal het zelf moeten doen!  

 

 

Kan de meester op een of andere manier het proces versnellen?  
 

Zoekers willen heel vaak alles versnellen. 
Dat is een ziekte van de hedendaagse 

wereld. Je moet eerst de kunst van het 

geduld leren. Geduld zal je hartenwens 

vervullen. Maar dat is een ander verhaal.  

 
Ik heb een kleine tip voor jullie. Jullie zijn 

soms als stoute kleine kinderen. Jullie 

maken veel fouten en doen soms heel 

bewust ondeugende dingen! Maar als jullie 

je werkelijk de geweldige inspanning 
getroosten om je te gedragen en te 

handelen volgens de dharma-leringen, dan 

kan ik zeggen dat ik daar blij mee zal zijn. 

Dat is zo omdat je, als je zoveel moeite 

doet om je leven anders in te richten, jezelf 
zal zuiveren van alle negatieve 

hoedanigheden waarover ik zo dikwijls 

spreek.

 

 

 

 

 

 

 
“Wees geduldig met iedereen. 
Als je geduldig en kalm blijft, 

zal de persoon die je problemen 
geeft veel meer leren. 

Tegelijkertijd zul je ook meer 
kennis en perceptie ontvangen 

en verder gaan naar het 
begrijpen van pure liefde.” 
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Satsang: Gehechtheden  
 

 

 

 et goddelijke in menselijke wezens is verborgen. Alleen door ware liefde, 

mededogen, harmonie, vriendelijkheid en correctheid kan het ontdekt 

worden. Aan de ene kant zijn dergelijke nobele acties aan het verminderen, 

maar aan de andere kant is de goedheid in de wereld aan het toenemen zoals 

termieten die zich in een steeds grotere groep vasthechten op een muur.   

 

Er kunnen vele gehechtheden zijn zoals “mijn kind, mijn vrouw, mijn moeder en vader, 

mijn huis”, maar dat zijn alleen zaken die verband houden met het wereldlijke leven. Als er 

iets erg gebeurt, komen we allemaal samen als één persoon en treuren. Als  voorbeeld wil 

ik wijzen op de Tsunami van 26 december 2004 toen allerlei mensen van vele 

verschillende landen zich verenigden om te helpen. Wanneer duizenden en duizenden 

mensen ondergedompeld waren in groot verdriet, droefheid en in pijnlijke 

omstandigheden, waren er zovelen, ook van ver afgelegen dorpen, die van ganser harte 

hielpen op de manier dat ze konden. In een dergelijke situatie is het waardevol om te 

H 
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leven als een menselijk wezen en dan toont het Goddelijke zich doorheen het menselijke 

ras. Dat is de spirituele zoektocht naar vrede van geest waarnaar eenieder verlangt. Dit 

soort verlangen ontstaat op een natuurlijke wijze. Maar toch zijn er ook diegenen die 

negatief zijn, van slechte wil en onmenselijk, die hun medemensen niet willen helpen. En 

toch vecht het Goddelijke dat verborgen is in de mensheid om zich te manifesteren in elk 

levend wezen.  

 

Velen beweren dat diegenen op het spirituele pad 

gaan ofwel celibatair of bedelaars zouden moeten 

zijn. Dergelijke mensen zijn verblind door gordijnen 

van gekheid en zullen nooit verlicht worden. Een 

gehuwd man die een siddha was werd de Boeddha 

zoals we die vandaag kennen. De vroegere naam van 

Boeddha was Siddharta. Hij gaf zijn goud, zijn 

rijkdom, zijn status als koning, zijn wereldlijke leven 

en elk comfort op. Op een nacht met volle maan 

verliet hij zijn paleis toen iedereen sliep. Hij 

verzaakte aan de affectie van zijn vrouw, Yashoda, 

en zijn zoon, Raghul, en zonder er ook maar met 

iemand over te spreken, verliet hij zijn paleis. Siddharta wekte zijn wagenmenner, 

Sundhagan, en beval hem om zijn paard te brengen. Sundhagan was zwaar geschokt over 

Siddharta’s beslissing.  

 

Prins Siddharta zei, “Ik heb besloten sannyasin te worden [iemand die aan de wereld 

verzaakt] terwille van de mensen die lijden onder karmische gevolgen en ook opdat ze 

kunnen leven zonder verdriet. Daarom wil ik zo’n leven ontdekken.” Het Goddelijk gevoel 

in Sundhagan stond hem niet toe te antwoorden. Daarom bracht Sundhagan het paard van 

Siddharta, dat Kandhaghan heette. Siddharta naam plaats in de wagen en Sundhagan nam 

de teugels in handen en ze reden weg.   

 

Net voor zonsopgang, staken ze de rivier Anoma over. Prins Siddharta steeg van zijn 

paard, nam zijn kroon af en gaf ze aan Sundhagan. Dan trok hij zijn zwaard en schoor er 

zijn hoofd kaal mee. Hij trok zijn koninklijke kleren uit en trok een Sannyasin  gewaad aan. 

Het paard Kundhagan kon deze scheiding van zijn prins niet verdragen en er kwamen 

tranen in zijn ogen terwijl hij de prins liefdevol likte. De prins wiste de tranen van 

Kundhagan weg en het paard viel neer en stierf.  

 

Alhoewel hij van alle geneugten van het leven had genoten, werd Siddharta een monnik 

die verzaakte aan de wereld en werd hij de grote heilige die we kennen als de Boeddha. 

Het goede karma van zijn vroegere levens hielp hem onmiddellijke verlichting te bereiken. 

Zoals Heer Shiva bereikte Boeddha in een toestand van meditatie de hoogste staat. In 

 

“De kracht van God 
is in het menselijk 

wezen en stijgt 
uiteindelijk op tot de 

hoogste staat en 
versmelt met het 

Paramatma” 
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deze wereld zijn er geen hoog ontwikkelde spirituele mensen die geen tests ondergaan 

hebben. Menselijke wezens worden gebonden door wereldse gehechtheden en het is 

enkel door deze te verbreken dat je één kan worden met God.  

 

Waarom ging Jezus door zoveel moeilijkheden? Omdat hij deze zalige toestand wilde 

bereiken. Jezus werd geboren om alle zonden van de mensen die op aarde leven op zich 

te nemen. Hij leverde zich over in de handen van de zondaars, wetende dat ze hem 

zouden doen lijden door hun geweld en hun onmenselijke handelingen. En toch gaf hij zich 

over aan hen. Jezus werd aangehouden en werd voor de rechtbank gebracht. Ze sloegen 

hem, doch hij vergaf deze zondaars. Ze ontdeden hem van zijn klederen en kleedden hem 

met een rode sjaal en plaatsten een doornenkroon op zijn hoofd. Daarna gaven ze hem 

een zeer bittere drank om zijn dorst te lessen. Ze kruisigden hem op de Calvarieberg 

tussen twee rovers. 

 

Wat deed hij in deze situatie? Hij slikte de pijn van zijn lichaam en aanvaardde alles. Toen 

ze hem op de wang sloegen, keerde hij zijn andere wang toe. Toen de ziel van deze 

boodschapper van God klaar was om te vertrekken, sprak Jezus, “Mijn God, waarom heb 

jij je zoon verlaten?” Op die manier liet hij zijn hoofd hangen, doch droeg al de pijn. Op 

het allerlaatste moment, in smart,  smeekte hij tot God en stierf. Daardoor kwam de 

Jivatma [de individuele ziel] terug en kon deze aan zijn lichaam nieuw leven schenken. 

Door dit korte moment waarop hij aan het wereldse leven dacht – een kort moment 

zoals de punt van een naald - moest hij terug tot leven komen. 

 

De Goddelijke kracht, die in de mens is, bereikt uiteindelijk de hoogste staat en smelt 

samen met de paramatma. Wanneer deze goddelijkheid nog betrokken is in het wereldse 

leven, moet die een nieuwe geboorte aannemen. Een sannyasin verliet zijn huwelijksleven 

en verliet vervolgens zijn lichaam zonder dat iemand het wist. Zijn atma steeg steeds 

hoger en hoger in opperste gelukzaligheid. Op dat moment werd een familielid zich er van 

bewust dat hij gestorven was en begon meteen te huilen en zich in smart op het hoofd en 

het hart te slaan. Toen voelde het atma van de sannyasin dat hij nog steeds een 

verbondenheid had en als gevolg daalde zijn atma snel weer af en nam een nieuwe 

geboorte aan.  
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Naast de normale dagelijkse abishekams and poeja’s,  

Worden de volgende extra Sri Premeshvarar tempel abishekams uitgevoerd: 
 

Nandi abishekam op Pradosham – 8 & 22  januari, 6 & 21 februari, 7 & 21 maart, 5 & 20 april, 5 & 20  mei, 3 & 18 juni, 
2 & 18 juli, 1, 16 & 30 augustus, 15 & 29 september, 14 & 28 oktober, 12 & 27 november, 12 & 27  december 

Abishekam op Swamiji’s beeld op de dagen van Swamiji’s geboortester – 9  januari, 6 februari, 4 & 31 maart, 28 
april, 25 mei, 21  juni, 19 juli, 15 augustus, 11 september, 9 oktober, 5 november, 2 & 29  december 

Ganesha abishekam op Sankatahara Chathurti – 13 januari, 12 februari, 12 maart, 11 april, 10 mei, 9 juni, 8 juli, 7 
augustus, 5 september, 5 oktober, 4 november, 3 december 

Muruga abishekam op Shashti – 30 januari, 29 februari, 30 maart, 28 april, 28 mei, 26 juni, 25 juli, 24 augustus, 22 
september, 21 oktober, 20 november, 19 december 

Bhairavar abishekam – 17 januari, 16 februari, 16 maart, 15 april, 14 mei, 13 juni, 12 juli, 11 augustus, 10  september, 9 
oktober, 8 november, 7 december 

 

 

Kalender van de vieringen in 2020 
 

  Januari 2020 
 

1 Premananda dag  
10 Volle maan 
15 Pongal 
16 Keien- Pongal  
23 Maandelijkse Shivaratri 
 

Februari 2020 
 

6,7  Jaarlijkse abishekam voor de Sri  
            Premeshvarar tempel 
8 Volle maan  
21 Mahashivaratri / Swamiji’s Mahasamadhi   
            dag 

 

                    Maart 2020 
 

9 Volle maan  
10 Verjaardag Swamiji’s moeder 
11 Goeroe Poeja 
22 Maandelijkse Shivaratri 
 

                   April 2020 
 

7 Volle maan 
11 Premananda ouderdag  
14 Tamil Nieuwjaar  
21  Verjaardag overlijden Swamiji’s moeder / 
 Maandelijkse Shivaratri 
 

Mei 2020 
 

7 Boeddha Poernima (Wesak) / volle maan 
21 Maandelijkse Shivaratri 
 

                Juni 2020 
 

5 Volle maan 
19 Maandelijkse Shivaratri 
 

 

 

                 Juli 2020 
4 Goeroe Poernima / volle maan 
19 Maandelijkse Shivaratri 
 

                  Augustus 2020 
3 Volle maan 
11 Krishna Jayanti 
17 Maandelijkse Shivaratri 
22 Ganesha Chaturti 

 

September 2020 
 

1 Volle maan 
16 Maandelijkse Shivaratri  
  

                 Oktober 2020 
 

1 Volle maan 
15 Maandelijkse Shivaratri 
17 Start Navaratri 
25 Saraswati poeja 
26 Vijaya Dasami (einde Navaratri) 
31 Volle maan / Anna Abishekam in de Sri 
      Premeshvarar tempel 
 

November 2020 
 

13 Maandelijkse Shivaratri  
14 Deepavali 
15  Start Skanda Shashti 
17 Swamiji’s 69ste verjaardag 
18 31ste verjaardag Ashram 
20 Einde Skanda Shashti 
29 Volle maan / Kartikay Deepam 
 

December 2020 
 

13 Maandelijkse Shivaratri  
14 Conch schelp Abishekam in de Sri 

Premeshvarar tempel 
25 Kerstmis 

29 Volle maan 
 
 
 
 

 

 

 

 

Het afnemen 

en wassen 
van de maan 

varieert in de 

verschillende 
continenten 

van de 
wereld. Deze 

kalender is 

opgemaakt 
voor de 

spirituele 

vieringen van 
de volle 

maan in de 
Sri 

Premananda 

Ashram. 
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Satsang voor de Premananda Jeugd 

 
onge mannen en 

vrouwen uit de 

hedendaagse 

maatschappij, elke 

eeuw die voorbijgaat 

wordt  bepaald door 

jonge mensen zoals 

jullie. Alhoewel jullie 

ouders de ervaring 

hebben en ook goed 

advies geven,  is het toch 

de plicht van de jeugd 

om dit advies te 

aanvaarden en verder op 

het pad te gaan. Jonge 

geurige bloemen van 

deze eeuw, wat zijn jullie 

plichten? Gebruik elk 

ogenblik goed en verspil 

je tijd niet met alleen 

maar eten en slapen.  

Kijk wat het hogere doel 

is. Kijk naar al die 

mensen die vlak voor je 

ogen van honger 

omkomen. Smeek God niet hen te helpen; help hen zelf. Leer aan dienstverlening te 

doen. Breng jezelf in een toestand waarbij je in staat bent om anderen te helpen. 

Vergeet egoïsme en verwerf een dienende geest.  

 

Jeugd!  Het is de natuur van de benen om te wandelen naar waar ze willen en het is de 

natuur van de ogen om zich te richten op wat ze graag zien. Als we op die manier onze 

benen en ogen doelloos volgen, zullen we spoedig terugvallen in kruipen zoals de 

wormen, insecten en dieren. Het is alleen maar om te verhinderen dat dit zou gebeuren 

dat de Heer een koning en een kabinet van ministers geschapen heeft binnenin  onszelf. 

Onze gedachten vormen het kabinet van ministers en het verstand is de koning.  

 

J 
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Het verstand zou geen oordeel moeten vellen over de verhalen die ons aangereikt 

worden door de golven van gedachten. Om je rusteloze geest te leiden, moet je God 

toelaten om daar binnen te treden en zijn plaats te nemen op de troon van het verstand. 

Dat is de enige manier om jouw  rusteloze geest tot rust te brengen.  

  

Je moet geloof hebben in jezelf, anders zal niemand anders je geloven. Tegelijkertijd, 

als je je vertrouwen gesteld hebt in iemand anders en gelooft dat ze je altijd trouw 

zullen  blijven, dan moet je ook blijven vertrouwen in die persoon. Je geloof of 

vertrouwen mag nooit wankelen. We zijn onze eigen vriend en ook onze eigen vijand. 

We zijn het die beslissen over onszelf. Je kan anderen informeren over wat je ervaren 

en geleerd hebt, maar laat hen zelf kiezen tussen het goede en het kwade, en laat hen toe 

dat ze hun keuze volgen. Dwing niemand, leg je wensen niet op aan anderen. Laat dat 

over aan de tijd en aan God. 

 

Met het verstrijken van de tijd werden vele duizenden wezens geboren en zijn ze ook 

gestorven op deze aarde. Welke van al die levende wezens, zijn er altijd hier aanwezig?  

Welke wezens zijn erin geslaagd om de wereld voor zich te winnen? Welke van deze 

wezens hebben blijvende faam verworven? Als je dit analyseert, zal je zien dat het de 

wijze mensen zijn, die na de wereldse verlangens bekeken te hebben, de lagere 

verlangens schuwden! Zij zijn de grote heiligen.  Alhoewel hun advies en lering bitter 

mogen geleken hebben voor de mensen die in die tijd leefden, leefden ze als nobele 

voorbeelden voor de gehele mensheid, en bleven dat zelfs tot op vandaag. Tot hen 

bidden en pogen te leven volgens hun woorden van wijsheid is voor diegenen die als 

mens geboren zijn een daad die getuigt van kennis van zaken.   

 

Jai Prema Shanti! 
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