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Satsang met Swamiji 
 

Wat is Sanatana Dharma?  

 
et is de Moeder van het Universum. Het is 

de waarheid, de traditie van het eeuwig 

Absolute. We kunnen het ook de eeuwige 

waarheid noemen. Deze wijsheid is geworteld in de 

goddelijke leer van zeer oude geschriften, de Veda's, 

geschreven door gerealiseerde wijzen. De 

Goddelijke Moeder is de Moeder van de Veda’s. Ik 

onderwijs Sanatana Dharma langzaam maar zeker 

aan jullie allemaal. 

 

Sanatana Dharma bestaat uit leringen die het 

hoogste bewustzijn bevatten en verklaren. Sanatana 

Dharma omvat alle goede en ware religies, yoga, 

filosofieën en culturen als deel van de ene grote 

realiteit. Sanatana betekent eeuwig en dharma is 

natuur wet. Het is feitelijk de grootste yoga 

wetenschap die al het leven omvat, meditatie, 

toewijding en de uitoefening ervan, klassieke talen, 

rituelen, yoga, spirituele en natuurlijke dans, en op 

spiritualiteit gebaseerde medicijnen.  

  

Dat alles maakt deel uit van Santana Dharma. Daarom moedig ik al deze goddelijke 

wetenschappen en kunsten aan. Het zijn allen spirituele zijwegen die naar het hoofdpad leiden, 
naar het Goddelijke en de hoogste realisatie. 

 

Sanatana Dharma wordt vandaag de dag vaak  toegeschreven aan het Hindoeïsme. Het laat een 

groot en breed begrip zien van de ware natuur, de dharma van alles. Het is niet gebaseerd, zoals 

de westerse religies, op een georganiseerde serie geloofsovertuigingen. Het is een alles 

omvattende spirituele cultuur. Het is een volledige cultuur en een concept waarmee vele 

mensen met verschillende  achtergronden zich kunnen identificeren en begrijpen omdat deze 

zeer oude traditie universeel  is. Het is een traditie die de beschaving naar Zelfrealisatie leidt 

via alle aspecten van rechtschapen leven. Het is een traditie die oprechte en spirituele aspiratie 

erkent die naar de diepten van het eerlijke en pure hart uitreikt en de oprechte zoeker de juiste 

weg toont om wijsheid te bereiken.  

 
Sanatana Dharma is niet beperkt tot een meester, leraar of religieus leider, tot een heilig boek 

of een religie. Het heeft geen gekend begin en het zal doorheen tijdloze eeuwen blijven tot  in 

H 
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de oneindigheid. Het bevat en omarmt het verlangen van alle levende wezens om het 

Allerhoogste te bereiken en om één te worden met perfect geluk. Het houdt ons in contact 

met God. Het leven leven volgens Sanatana Dharma houdt ons op het perfecte pad. Zijn weidse 

cultuur is als levensbloed voor hen die spiritualiteit willen.  

 

Sanatana Dharma is de Grote Moeder. Shakti is Sanatana Dharma, en goede ware religies zijn 

haar kinderen. Sanatana Dharma houdt hen in  stand en steunt hen.  

 

Zij is een ware Moeder, zij probeert aan alle religies de onderliggende waarheid van 

Zelfrealisatie, dat het feitelijke doel van het leven is, te laten zien,  Het woord Sanatana betekent 

eeuwig en universeel, dat betekent dus dat het gemeenschappelijk is voor alle levende wezens. 

Sanatana  Dharma is levend als een zaad in alle schepsels en het is voor hen allen van belang. 

Het  wil in ieder wezen groeien en bloeien. In zijn  vorm van waarheid kan het niet gedwongen 

worden, niet in bezit genomen worden noch beheerst worden. Eenieder van jullie moet het 

direct en enkel voor zichzelf ervaren. De persoonlijke ervaring van eenieder zal het eigen  

gevoel zijn en van niemand anders.  

 

Sanatana Dharma legt ons veel dingen uit die begrepen en in praktijk gebracht moeten worden, 

zoals de wetten van karma, een deugdzaam leven eren en Goddelijkheid respecteren als het 

vaderaspect, Shiva, en het moederaspect, Shakti. Sanatana Dharma is praktische spiritualiteit die ons 

leidt om de waarheid in onszelf te ontdekken. Hoe praktisch is het? Het laat ons zien hoe we 

moeten leven. Ik kan je heel kort de basisleer uitleggen en hoe je die kunt volgen. Om dit correct 

te doen, moet je een oprechte interesse, toewijding aan jezelf hebben en vooral oprecht zijn.  

 

Geef respect aan het goddelijke als de onderliggende realiteit en de kracht achter alles in het 

universum. 

Respecteer alle wezens als je eigen Zelf. Doe andere wezens geen pijn en respecteer ze. 

 

“Ik dring er bij je op aan 
om jezelf onder te 

dompelen in de dharmische 
cultuur en niet in de 

moderne cultuur. Volg 
hiervoor de eenvoudige 
richtlijnen die ik voor je 
heb opgesteld. Het is aan 
elk individu om zijn eigen 

manier van leven te 
veranderen ” 
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Begrijp dat de goddelijke wil en intelligentie alles wat bestaat bestuurt en geef al je handelingen over 

aan het goddelijke. 

Realiseer je dat karma onze toekomst regeert en, dit wetende, handel ten allen tijde met het welzijn 

van iedereen in gedachten. 

Volg enkele spirituele oefeningen om de waarheid in jezelf te ontdekken. 

Wees altijd eerlijk. Vertel de waarheid op een goede en vriendelijke manier. 

Beheers jezelf seksueel en geef er niet te veel aan toe. Probeer voor het huwelijk celibatair te zijn 

en wees trouw aan je partner, met respect voor het gezinsleven. 

Neem niet wat van anderen is. 

Houd je geest zuiver en spreek zuiver. 

Wees behulpzaam voor anderen en vrolijk en gelukkig of het leven nu goed of slecht brengt. Blijf 

tevreden en gelijkgestemd. 

Oefen zelfonderzoek om zelfrealisatie te bereiken. 

Wees geduldig en verdraag alle moeilijkheden. 

Geef je over aan het Goddelijke en streef naar samensmelten met het Goddelijke. 

Gedraag je nederig en eenvoudig. Gebruik alleen wat nodig is voor je leven. 

Geef aan liefdadigheid en doe onzelfzuchtig sociale dienst aan degenen die het minder hebben dan 

jezelf. 

Voer gebeden en rituelen uit om jezelf te zuiveren. 

Verhoog devotie en breng goede vibraties in de wereld omwille van het welzijn en de vrede van alle 

wezens. 

Respecteer en help ouders en ouderlingen. 

Respecteer je spirituele leraren en andere meesters. 

Oefen de lessen van je meester met belangstelling. 

Respecteer alle goede en ware religies. 

Word vegetariër.   

Gebruik geen drugs of alcohol.   

Wees vredig en gedraag je vredevol.  

Deel je kennis van Sanathana Dharma met anderen, vooral met de jonge mensen.   

 

India heeft de rijkste spirituele cultuur ter wereld omdat het zoveel nadruk legt op zelfrealisatie. De 

dharmische cultuur is universeel en gaat verder dan menselijke beperkingen. Het heeft de kracht 

om hele samenlevingen te zuiveren en te verheffen. De moderne samenleving wordt beïnvloed door 

sociale mode, technologie en massamedia. Kijk in je leven. Hoeveel tijd besteed je aan het betrekken 

van de geest in de moderne cultuur? De moderne cultuur staat meestal in tegenstelling tot Sanatana 

Dharma.  

 

Ik dring er bij je op aan om jezelf onder te dompelen in de dharmische cultuur en niet in de moderne 

cultuur. Volg hiervoor de eenvoudige richtlijnen die ik voor je heb opgesteld. Het is aan elk individu 

om zijn eigen manier van leven te veranderen. Alleen dan kunnen we de samenleving beïnvloeden 

door spirituele leringen te verspreiden.  

 

We moeten Sanatana Dharma en spiritualiteit steunen. Dan zal deze zeker voor ons zorgen en ons 

steunen. We zijn de zorgdragers en voogden van Sanatana Dharma en spiritualiteit.  
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Nieuws van de   

Sri Premananda Centra wereldwijd 
 

Een blik op de Wereldtournee 2019 
 

De recente Worldtournee met de 'roze lingam' vond plaats van 

oktober 2019 tot januari 2020. Coördinatoren en 

toegewijden over de hele wereld organiseerden speciale 

spirituele programma's in hun centra om de 'roze 

lingam' te verwelkomen. Deze werd gebracht door de 

twee Ashram-afgevaardigden die een bezoek brachten 

aan de Sri Premananda Centra en Groepen en 

Premananda Centra van Eenheid in heel Europa en in 

Sri Lanka en Nepal. Hier zijn nog enkele foto's ... 

 

 

Lingam abishekam en lingam 

zegeningen in de Sri Premananda 
groep van Essen, België. 
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Moeroega abishekam, video en  
lingam zegeningen in Rotterdam, 

Nederland 
 

 

Lingam abishekam, video en 
lingamzegeningen in het Sri 

Premananda Centrum van  
Janakpur, Nepal. 

 

Lingam abishekam en lingamzegeningen in het Sri Premananda Centrum 
van Newburgh, USA. 
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Lingam abishekam, bhajans, video 

en lingamzegeningen in het Sri 
Premananda Centrum van  

Colombo, Sri Lanka. 
 

 

Goeroe Astotra, lingam abishekam, bhajans en lingamzegeningen in het Sri Premananda 

Centrum van Bataramulla, Sri Lanka. 
 

 



7 Prema Ananda Vahini Mei 2020 

 

Activiteiten in de Sri Premananda Centra tijdens de coronavirus 
lockdown 

 

 

 
“We hebben een lingam en een Amman abishekam opgedragen aan al degenen die getroffen 

zijn door de huidige pandemische situatie en de vele gevolgen die daaruit voortvloeien. We 

lazen ook een satsang met het volgende citaat van Swamiji: 

 

"Wanneer ik glimlach naar een menselijk wezen dat getroffen is door tegenslag, dan verlicht 
ik zijn last." 

 

Vergeet ook niet te kijken naar een foto van een lachende Swamiji, zodat je dit ook zelf kan 

ervaren!” 
- Sri Premananda Centrum van Montpellier, Frankrijk 

 

 

 

““Onze Amman 
abishekam in het Sri 

Premananda Centrum 
van Chelmek, Polen, 
uitgevoerd voor het 

welzijn van de wereld 
gedurende  de 
pandemie en 
lockdowns.” 
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“Ten gevolge van de 
restricties door de 

pandemie werd onze 
Krishna abishekam in 
het Sri Premananda 

Centrum van  
Czestochowa, Polen, 

gelivestreamed voor de 
toegewijden die  deze 
normaal bijwonen in 

het Centrum.” 

Krishna abishekam en Goeroe 
Astotra in het Sri Premananda 

Centrum van Grenoble, Frankrijk 
 

Ganesh abishekam in het Sri 
Premananda Centrum van 

Janakpur, Nepal 
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Swamiji’s gouden woorden over de 

 Sri Premananda Centra en Groepen 
 

 

“Mensen hebben veel baat bij het starten en runnen van een centrum. Door op 

elke plaats centra te starten, krijgen tien tot honderd mensen in dat gebied 

gemoedsrust, bevrijding van allerlei ziekten, kansen om dichter bij God te 

komen en blijvende gelukzaligheid. We moeten mensen helpen dit alles te 

begrijpen door het geduldig uit te leggen. De dienst die je voor een ander doet, 

moet door die persoon ook  worden betoond aan ten minste twee extra mensen.” 

 

Lingam abishekam  in het Sri 
Premananda Centrum van  

Oost-Nederland, Nederland. 

Goeroe pada poeja 
met Goeroe Astotra 
werden uitgevoerd 

via een 
videoconferentie  in 
het Sri Premananda 

Centrum van  
Carlos Paz, 

Argentinië 
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Swamiji beantwoordt je vragen 
Veel volgelingen kunnen u in India bezoeken en met u spreken, maar als het voor 

ons onmogelijk is om geregeld te komen, hoe kunnen wij dan onze spirituele 

groei bevorderen? Sommigen van ons zullen misschien nooit de kans krijgen om 

u te ontmoeten. Hoe kunnen we dan contact met u hebben? 
 

Het is echt heel eenvoudig. Om met me te 

spreken is het niet nodig dat je naar India 

komt. Je kan dat doen vanuit je eigen land. 

Als je een programma op de tv wil zien, 

moet je het juiste kanaal inschakelen. Je 

hebt een televisie nodig in goede staat, je 

moet de afstemming zorgvuldig regelen en 

soms is er een versterker nodig. Op 

dezelfde manier moet jij ook jezelf in een 

staat van hogere spirituele kracht brengen, 

klaar om op mijn golflengte af te stemmen, 

op mijn tv-kanaal!  

 

Om je voor te bereiden, moet je bepaalde 

disciplines volgen. Het is het beste om 

vegetariër te worden, om je geest en 

lichaam te zuiveren. Een lichaam dat vol zit 

met de lijken van andere wezens, is geen 

zuiver kanaal om goddelijke gedachten te 

ontvangen. Probeer gezondheid na te 

streven. Vermijd alcohol, want dit 

vertroebelt het beoordelingsvermogen en 

misleidt de geest. Stop met roken. Roken 

vult je kostbare longen met chemicaliën en 

geeft je hersenen een vals gevoel van 

zekerheid. Alcohol en tabak creëren 

gehechtheden die uiterst moeilijk te 

doorbreken zijn. Probeer jezelf in de hand te houden en laat je niet te veel gaan aan werelds genot. Doe 

er echt je best voor. Dan kan je beginnen te oefenen om op een spirituele manier met mij in contact te 

komen.  

 

Maak eerst je lichaam schoon door te douchen en frisse, schone kleren aan te trekken. Ga bij je altaar 

zitten, of op je favoriete plek waar je graag stil en rustig bent. Leid al je gedachten naar één punt en 

concentreer je op mij. Als dat je kan helpen, zet dan een foto van mij voor je neer en zeg je 

lievelingsgebeden als je dat wenst. Wacht dan rustig met een lege geest. Roep me aan. Na verloop van 

tijd kan je me ongetwijfeld zien en met me spreken. Ik zal je zeker antwoord geven. Als je moeilijke 

problemen of een ziekte hebt, zal ik goddelijke energie naar je hart sturen, die door je lichaam zal 

stromen. Dit is een soort spirituele communicatie. Er is geen vervoermiddel nodig! Het vliegtuig is je 
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geest! Hier worden de boodschappen heen en weer gestuurd door de goddelijke post en niet via de e-

mail.  

 

Dit zijn persoonlijke instructies voor ieder van jullie. Ze zijn voor jou om in contact te zijn met mij. Ik 

raad je niet aan om te proberen boodschappen voor anderen te ontvangen. Het is aan elk individu om 

zelf op eigen kracht dit vermogen van contact met een spirituele meester te ontwikkelen. Probeer zo’n 

persoonlijk contact te ontwikkelen. Het zal je zeker veel steun geven in je uren van verdriet en nood en 

het zal je ook zeer zeker helpen in spiritueel opzicht. 

 

Swamiji, wat bedoelt u, als u spreekt over het ‘goede’ pad?  

 
De eerste fase van spiritualiteit is je gedrag en leefwijze veranderen tot een deugdzaam iets. Dat betekent 

het laten varen van gewoonten, gedachten, woorden en daden die een mens afhouden van spiritualiteit. 

Als je eerst je hebbelijkheden verandert in positieve, zuivere gewoonten, dan zullen die je helpen bij je 

sadhana. 

 

Iemand die het goede pad volgt, zal nauwkeurig nagaan hoe hij of zij zich van dag tot dag gedraagt. Iemand 

die het spirituele pad volgt, kan anderen helpen door een geschikt voorbeeld voor hen te zijn. Allereerst 

moet je anderen niet bekritiseren of kwetsen met onvriendelijke gedachten of woorden. We mogen 

ons niet hardvochtig of op een gemene en kleingeestige manier gedragen, maar we moeten onze liefde, 

vriendelijkheid en sympathie uiten naar alle wezens. Als we altijd aan het Goddelijke denken, zal dit ons 

helpen om de ware natuur van het atma, de zuivere ziel, te begrijpen. Dan zal onze zuivere geest worden 

weerspiegeld in onze persoonlijke gewoonten en daden. Op het spirituele pad verlangen we naar 

zelfbeheersing, bescheidenheid en absolute eerlijkheid, maar zonder anderen te kwetsen. Daarom 

moeten we door deze kwaliteiten getrouw en oprecht in het dagelijkse leven toe te passen, een 

opgewekt voorbeeld voor anderen zijn. Als we boos en geïrriteerd zijn, klagerig en gemeen, zullen 

anderen ons uit de weg gaan en zullen wij geen goed voorbeeld geven van spiritueel gedrag. 

 

We zullen merken dat we op het goede pad zijn als we het gezelschap van heilige mannen en vrouwen 

beginnen te zoeken, of als we deelnemen aan de activiteiten van een authentiek spiritueel centrum en 

in gezelschap van andere spirituele aspiranten willen zijn. De geest zal zich beginnen te bevrijden van het 

wereldse, van overvloed en van onnodige verlangens. Minderwaardige en kwalijke gedachten zullen de 

geest verlaten en die zal zich lichter voelen en gaaf. 

 

Wanneer het hart verlangt naar nederigheid en eenvoud en als we altijd anderen willen helpen en hen 

geen problemen bezorgen, dan volgen we zeker het goede pad. Wanneer we steeds het positieve in 

onze naasten zien en niet blijven stilstaan bij hun kleine kantjes, wanneer we spontaan vriendelijke 

woorden zeggen in plaats van arrogant te zijn, dat zijn ook tekenen dat we op het goede pad zijn. 

 

In wezen kunnen we zeggen dat we het goede pad volgen als we mooie en liefdevolle gedachten hebben, 

als we enkel vriendelijke, bemoedigende en toegewijde woorden spreken, en bij ons handelen altijd 

bedacht zijn op het welzijn van anderen, in overeenstemming met de leer van de spirituele meester. 

 

Het goede pad is het pad dat ons snel naar het Goddelijke leidt. 
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Enkele voorbeeldige vrouwen 
 

n het grote Tamil-epos Silappatikaram 

kunnen we lezen over Kannagi's 

toewijding aan haar man, haar opoffering, 

haar geduld, haar moed en haar kuisheid. 

Ondanks dat ze wist dat haar man een 

romantische relatie had met een andere 

vrouw1, toonde Kannagi vanwege haar 

intelligentie en vriendelijkheid altijd veel 

geduld en bleef hem trouw. Ze gaf gewillig haar 

sieraden en jurken af wanneer hij er naar 

vroeg. Na verloop van tijd werd de 

verliefdheid van haar man met de andere 

vrouw bitter, en nu, zonder geld, besefte hij 

eindelijk zijn fout. Hij vroeg zijn vrouw om hun 

huis met hem te verlaten en Kannagi stemde 

zonder aarzelen in om haar man te volgen.  

 

Kannagi en haar man, Kovalan, verlieten het 

Chola-rijk en reisden naar het Pandya-rijk. 

Daar ging Kovalan, in een poging om wat geld 

in te zamelen, naar de markt om één van 

Kannagi's enkelbanden te verkopen, waarna hij 

er valselijk van beschuldigd werd de enkelband 

van de koningin te hebben gestolen en 

gearresteerd door de bewakers van de koning. 

Later werd hij op bevel van de koning ter dood 

veroordeeld. 

 

Er is een oud Tamil-gezegde dat zegt: "Zelfs het bos kan de gevolgen niet dragen wanneer een 

                                              
1 Haar man, Kovalan, werd verliefd op een courtisane met de naam Madhavi. 

I 
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heilige wijze zijn geduld verliest", een gezegde dat van toepassing is op wat er gebeurde toen 

Kannagi's onverschrokken moed naar voren kwam toen ze het hof van de koning betrad en smeekte 

om haar zaak te horen. Woedend brak ze de ander enkelband2 om te bewijzen dat deze niet van 

de koningin was en verklaarde moedig dat de koning haar onschuldige echtgenoot ten onrechte had 

geëxecuteerd. Geheel van streek en niet in staat om de waarheid van haar brandende argument, 

dat deze verschrikkelijke gerechtelijke dwaling bewees, te verdragen stierf de koning en viel de 

koningin ook dood op zijn schoot.  

 

Het was uitsluitend te danken aan de moed van Kannagi 

dat al deze gebeurtenissen plaatsvonden. Toen haar man 

ter dood werd veroordeeld, keerde ze niet alleen terug 

naar haar ouders omdat ze dacht dat er niets anders te 

doen was, maar sprak ze moedig zijn onschuld uit in de 

rechtbank en hield ze vol dat het verkeerd was dat de 

koning hem had veroordeeld. De koning werd aldus 

gedwongen de waarheid onder ogen te zien; zijn 

geweten kon de last van zijn verkeerde oordeel niet 

verdragen en dat was ook de oorzaak van zijn dood. Dit 

alles was te danken aan Kannagi's moed, 

onbevreesdheid en intelligentie.  

 

Kannagi was buitengewoon kuis, moedig en geduldig. 

Deze nobele kwaliteiten die ze vertoonde, waren de 

inspiratie voor dit uitstekende literaire werk in het 

Tamil, een geweldig geschenk voor de volkeren van 

Tamil Nadu. 

 

Afgezien van onbevreesdheid, stonden onze vrouwen 

ook bekend om hun liefdadigheidswerk en deugdzaamheid. Madhavi en haar dochter Manimekalai 

zijn daar uitstekende voorbeelden van. 

 

Toen Kovalan Madhavi verliet, verloor ze haar interesse in wereldse dingen en besloot ze het goed 

gereguleerde leven van een verzaker te leven. Haar dochter, Manimekalai, werd ook geconfronteerd 

met vele beproevingen in het leven en ging er toch vastberaden mee door. Het Tamil-epos, 

Manimekalai, vertelt ons over haar zeer gedisciplineerde spirituele leven, haar werken van 

liefdadigheid en het prachtige medeleven dat ze had voor alle levende wezens. Het beschrijft haar 

gevangenschap en hoe ze daarna de gevangenis veranderde in een plaats van goed zedelijk gedrag 

waar daden van liefdadigheid werden gedaan. Ook nu nog dient dit epos als leidraad voor een leven 

van verzaking en staat het als maatstaf voor de zedelijke deugden waarbij goede werken en juist 

gedrag de tekst als stralende lichtpunten verhelderen.  

 

                                              
2 In die tijd waren enkelbanden buisvormige armbanden gevuld met edelstenen. Ze brak het enkelbandje 
om te laten zien dat haar enkelbandjes gevuld waren met robijnen, terwijl de enkelbandjes van de koningin 
parels bevatten. 

Standbeeld van Kannagi in 

Chennai, Tamil Nadu 
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Madurai stond bekend om de promotie van Tamil. Laten we het nu hebben over koningin 

Mangayarkarasi, de vrouw van de Pandyaanse koning die verantwoordelijk was voor het herstel van 

de verloren glorie van het Saivisme in de tijd dat een ander geloof in het hele koninkrijk overheerste. 

Het is niet mijn bedoeling om religies met elkaar te vergelijken, maar om de vastberadenheid en de 

grootsheid van koningin Mangayarkarasi aan te geven.  

 

Op een gegeven moment in onze 

geschiedenis bloeide het Jainisme op in 

het Pandya Koninkrijk terwijl het 

Saivisme sterk achteruitging.  De 

belangrijkste reden hiervoor was dat 

sinds de koning de principes van het 

Jainisme volgde, zijn onderdanen 

verplicht waren om zijn voorbeeld te 

volgen. De mensen bezochten dus 

zelden de grote tempel in Madurai die 

gewijd was aan Heer Chockanathar en 

Godin Meenakshi.  

 

Het was Mangayarkarasi die het Saivisme in het Pandyaanse koninkrijk in ere herstelde. Hoe kunnen 

we zwijgen en haar uitzonderlijke moed niet prijzen? In tegenstelling tot de koning volgde de 

koningin niet de Jain manier van aanbidden. Hoewel de koning en zijn onderdanen het Jainisme 

volgden, bleef de koningin trouw aan haar geloof. Zonder medeweten van de koning zocht ze de 

hulp van de kindheilige en dichteres Thirugnana Sambandar en wist ze het Saivisme in het Pandya-

koninkrijk te herstellen. Ook de koning omarmde opnieuw het Saivisme. We kunnen niet anders 

dan haar moed, wijsheid en vastberadenheid prijzen voor de principes van het Saivisme die volgens 

haar realisatie juist waren. Was ze geen godin? Zonder Mangayarkarasi zou het Saivisme in Tamil 

Nadu allang vergeten zijn. We hebben het geluk dat we in die tijd zo'n grote vrouw hadden die de 

waarheid van haar geloof daadwerkelijk besefte. 

 

De mensen hebben vandaag de dag nog steeds de hoogste waardering voor Kannagi, voor haar 

geduld, opoffering, dapperheid, toewijding en kuisheid. Ook hebben ze nog steeds veel lof en respect 

voor Madhavi's leven van verzaking, Manimakalai's liefdadige dienstbaarheid en gerechtigheid, en 

Mangayarkarasi's onwankelbare geloof. Laten we deze dappere vrouwen toejuichen alsook de 

heldendaden tot welke hun prachtige daden inspireerden. Hoewel deze vrouwen worden geprezen, 

zijn vele grote daden van vrouwen, hun offers en dapperheid, opzettelijk verdoezeld. Wie zou Shakti 

niet prijzen, de Goddelijke Moeder die al het leven op Aarde in stand houdt en het hele universum 

bestuurt?  

 

Niet alleen in de oudheid, maar ook in de afgelopen eeuw zijn er vele, vele vrouwen geweest die 

zich hebben toegewijd aan spirituele bezigheden en die hebben geholpen bij het werken aan de 

onafhankelijkheid van India. Laten we nu kort naar drie van zulke vrouwen kijken: 

 

“Veel grootse daden door 

vrouwen, hun opofferingen en 

dapperheid, zijn opzettelijk 

verzwegen.” 
 



15 Prema Ananda Vahini Mei 2020 

 

Zuster Nivedita (1867-1911) werd geboren in Ierland toen het deel 

uitmaakte van het Verenigd Koninkrijk, dat in die tijd op het 

hoogtepunt van zijn macht was en de wereldleider in vele 

academische disciplines.  Ze werd opgeleid als lerares en was goed 

onderlegd in de moderne wetenschappen, de kunsten en had 

uitstekende administratieve vaardigheden. Ze werd een zeer 

gewaardeerde discipel van Vivekananda en leidde een voorbeeldig 

leven van verzaking, Laten we haar altijd in gedachten houden. 

 

 

 

 

Sri Ramakrishna, die in Calcutta verbleef, had een 

rechtstreekse ervaring van Moeder Kali en realiseerde al 

haar verschijningen in zijn meditaties. Hij begreep volledig de 

betekenis van het vrouw-zijn en keek op naar zijn 

levensgezellin, Sarada Devi, als een godin, zijn verering 

waardig. Ze zag er op toe dat Ramakrishna, haar goeroe, niet 

gestoord werd of op geen enkele manier belemmerd werd 

in zijn spiritueel leven. Ze was nog tamelijk jong toen hij 

overleed en daarna werd ze geconfronteerd met enorme 

vooroordelen van de toenmalige maatschappij die niet 

aanvaardde dat een vrouw een meditatief leven van verzaking 

leidde. En toch toonde ze een grote karaktersterkte en bood 

het hoofd aan al deze moeilijkheden met vastberadenheid en 

verdraagzaamheid.   

 

Moeder Theresa leidde haar leven volgens de 

leringen en het voorbeeld van Jezus Christus. Ze 

werd non op jonge leeftijd en besteedde haar hele 

leven aan liefdadigheidswerk en ze diende de armen. 

Terwijl de meeste mensen melaatsen proberen te 

vermijden, raakte Moeder Theresa hen liefdevol aan 

en maakte afspraken voor hun behandelingen. Ze 

was een grote ziel die de verblijfplaats van God 

bereikte. 

 

 

Deze drie vrouwen, die wonderlijke rolmodellen zijn, bewijzen dat vrouwen in staat zijn om 

het hoogste niveau van spirituele realisatie te bereiken en leiders in de wereld kunnen zijn. Ik 

prijs al deze wijze vrouwen die hun leven leefden als ware Shakti. Ook vandaag kunnen vrouwen 

hetzelfde doen. 

Zuster Nivedita 

Heilige Moeder Sarada Devi 

Moeder Theresa 
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Nieuws van de…  

 
 

 
 

 

 
Op een mooie avond bracht de Premananda Jeugd in de Ashram een bezoek aan de Moeroega 

rots achteraan het Ashramland. Een jongere vertelde daar over een hoofdreden waarom 

Swamiji voor deze locatie koos om de Ashram te bouwen: vanwege de bijzondere geschiedenis 

van deze grote rots of kei, die aan de uiterste zuidwestelijke kant van de Ashram ligt. Het 

verhaal gaat als volgt: honderden jaren geleden was een bekende heilige en toegewijde van Heer 
Moeroega op weg naar de Moeroega tempel in Viralimalai, Arunagirinathar, en hij was 

verdwaald in het dichte bos dat dit gebied bedekte. Hij klom bovenop de rots om een goed 

zicht te hebben en zich zo te kunnen oriënteren. Toen verscheen Heer Moeroega voor hem. 

Het was deze darshan die hem inspireerde om te beginnen met het componeren van lofzangen 

“Moeroega’s voetafdruk” bovenop de rots in het uiterst zuidwesten van de Ashram. 
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ter ere van Heer Moeroega. Gezien de heiligheid van deze plek, moedigde Swamiji iedereen die 

de Ashram bezocht aan om wat tijd door te brengen in deze vredige omgeving. 
 

 

Elke maand benadrukken we een grote kwaliteit van 
een Premananda jongere.   

Deze maand: Denk aan je echte goddelijke aard! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ik heb jullie Heer Moeroega als een rolmodel gegeven in jullie 

spiritueel leven met de Premananda Jeugd. Heer Moeroega is de 

belichaming van moed en dapperheid. Hij is een ware held. Ook al staat 

hij voor vele hindernissen en gevaren en soms voor tegenslagen of 

nederlagen, hij blijft vechten voor wat juist is. Verder is hij altijd blij, 

positief en opgewekt, wat er ook gebeurt. Hoe kan hij dat doen? Omdat 

hij altijd Goddelijkheid in zijn hart heeft. Jij kan ook als Heer Moeroega 

zijn. Goddelijkheid is in jouw hart maar je vergeet het. Denk dus altijd 

aan je ware, goddelijke natuur, die in je hart rust.” 
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