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 “Deze goddelijke naam is zo'n krachtig en genadevol medicijn dat, als we beginnen 
met het reciteren of zingen ervan, ook onze geest erbij betrokken zal raken; we 
zullen echt gaan nadenken over het Goddelijke en deze reflectie zal ons 
gemoedsrust brengen. Het zingen van Gods naam is nooit tijdverspilling.” 
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Satsang met Swamiji 
 

 

Verkrijg wat verkregen moet worden 
 
Belichamingen van het Goddelijke,  
 

e hele tijd hebben we 

bhajans gezongen. We 

zijn moe, slaperig, ons 

lichaam doet pijn en sommigen 

van ons hebben niet eens een 

goede plek om te staan. Toch 

dacht ik: "Waar moet ik met jullie 

over praten?" We kunnen altijd 

over het Goddelijke spreken, op 

elk moment, overal en in elke 

situatie. Als we dat doen, wordt 

de vermoeidheid zinloos, want 

door de almachtige Gods naam te 

prijzen en te zingen, door zijn 

genade, kunnen we ons ontdoen 

van problemen, moeilijkheden en 

ziekten. Je hebt hier geen 

specifieke tijd voor nodig; je kunt 

op elk moment aan God denken. 

Wanneer we aan God denken en 

zijn genade zoeken terwijl we zijn 

naam chanten of zingen, dan zal 

zijn genade onze harten 

binnendringen en reinigen van 

onzuiverheden. Dat is de 

zuiverende kracht van God! Je kan 

de goddelijke naam in elke vorm 

chanten en aanbidden - Muruga, 

Krishna, Shiva, Vinayaga of Devi... 

Welke vorm je ook kiest om te 

aanbidden, God is aanwezig in alle 

vormen als Shiva-Shakti - hij is één, met één betekenis.  

D 

Swamiji in het VK in 1983 
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Deze ene genade die wij, als mensen, niet kunnen begrijpen, zal in ons binnengaan en ons 

helpen om onszelf te realiseren.  Deze goddelijke naam is zo'n krachtig en genadevol medicijn 

dat, als we beginnen met het chanten of zingen, ook onze geest erbij betrokken zal raken; we 

zullen echt gaan nadenken over het Goddelijke en deze reflectie zal ons vrede brengen. Het 

zingen van Gods naam is nooit een verspilling van tijd. 

  

Vanaf het moment dat je 's morgens wakker wordt tot aan het einde van de dag houd je je 

aan een zeer strak tijdschema. Dat is de aard van het leven in het Verenigd Koninkrijk, 

nietwaar? We houden ons strak aan de lijn door altijd te kijken naar de tijd... tijd, tijd, tijd. Ze 

wilden dat ik me op deze manier zou gedragen, maar ik laat niet toe dat ik gestresseerd word! 

Vanaf het moment dat ik aankwam hebben ze me een heel strak en vol programma laten 

volgen, zonder me ook maar een klein beetje speelruimte te gunnen, maar ik maak me er 

geen zorgen over.  

 

Het moet nu ongeveer middernacht zijn, maar dat lijkt niet zo voor mij. Zie ik er moe uit 

voor jou? Nee. Op de ene plek hadden we bhajans, op de volgende hadden we ook bhajans en 

op weer een andere was er een enorme menigte. Nadat ik klaar was met alles, kwam ik hier 

en zijn jullie nu allemaal hier, maar dat maakt niet uit. Dr. S zei dat jullie allemaal met mij 

willen praten voordat ik morgenochtend om 10 uur met het vliegtuig vertrek. Ik weet dat 

jullie hier allemaal met andere ideeën in jullie gedachten kwamen. Sommigen van jullie 

dachten: "We weten niet wanneer Swamiji hier ooit weer zal komen, dus laten we vandaag 

naar hem toe gaan." Wat jullie ook denken, eigenlijk is het niet nodig dat ik hierheen kom. 

God is in je. Dat moet je niet vergeten. Dit lichaam [van mij] is een illusie; vandaag is het hier 

en morgen kan het sterven. Spiritualiteit waarvoor leven en dood beide tijdelijk zijn, is niet 

afhankelijk van dit lichaam; je moet op God vertrouwen. 

 

We moeten nooit de naam van zo'n machtige God vergeten... denk erover na, chant en zing 

deze naam. Alle religies zijn één, dus we kunnen aan hem denken in welke vorm dan ook. Dit 

is wat het Hindoeïsme zegt; het Hindoeïsme zal elke persoon van elke religie accepteren 

omdat het alle religies als één ziet.  Het zal alle religies omarmen zoals een moeder haar kind 

omhelst. Het is zo uitgestrekt als de oceaan waarin een willekeurig aantal rivieren kunnen 

stromen en geaccepteerd worden in zijn wateren. Het Hindoeïsme zal andere religies niet 

bekritiseren. Het was er al voor het landbouwtijdperk. Veel mensen hebben me gevraagd: 

"Hoe kun je dit zeggen? Hoe kan deze religie vóór het landbouwtijdperk hebben bestaan? Hoe 

moeten we dit geloven?" Ik heb ze gezegd dat het heel eenvoudig is. In welke religie [die 

vandaag de dag bestaat] zeggen ze "Agni Deviye Namaha" [ik buig me neer voor de Vuurgod]? 

Dit wordt gezegd in onze Hindoeïstische religie, want in die oude tijden waren mensen 

getuige van vuurvonken die voortkwamen uit de wrijving van bomen die tegen elkaar wreven 

in de wind. Dit wordt gezegd in de Veda's en zelfs de moderne wetenschap bevestigt dit.  

 

Daarom aanbaden ze eerst het vuur; daarna aanbaden ze het water dat uit de grond kwam en 

over de aarde stroomde, door Ganga Deviye Namaha te zingen. Vervolgens aanbaden ze de 
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stenen en de aarde door Bhoomi Deviye Namaha te zingen. De enige religie [vandaag de dag] 

die deze natuurlijke elementen nog steeds aanbidt is de Hindoeïstische religie, vandaar dat ik 

zeg dat die al voor het agrarische tijdperk bestond. Als we door de generaties heen 

terugkijken, kunnen we niet eens achterhalen wanneer ze precies begonnen is - dit is niet wat 

ik zeg, dit is wat de Veda's zeggen.  Ik herhaal alleen wat de toegewijden, wijzen, deva's, 

verlichte mensen en grote zielen hebben gezegd. 

 

Het Hindoeïsme is een diepgewortelde religie.  Maar tegenwoordig is het in de handen van 

sommige mensen veranderd in een religie die enige waanzin tentoonspreidt. We willen deze 

waanzin niet, we willen geen vuiligheid die onze geest bevuilt. Onze religie is zinvol en wij die 

het Goddelijke op deze manier aanbidden hebben geen behoefte aan ego, egoïsme, jaloezie of 

competitie. Waarom zouden we zoiets waardeloos nodig hebben? Deze betekenisloze 

eigenschappen en kwaliteiten ontstaan omdat je jezelf, je achtergrond, je positie, je ideeën en 

doelen als zeer belangrijk beschouwt. Bij zulke mensen wordt het ego gekoesterd en groeit 

het, en deze ik-heid zal hen uiteindelijk vernietigen.  

 

Ego heeft de macht om je te vernietigen. In de Veda's zijn er veel verhalen geschreven over 

wat er met Vishvamitra is gebeurd en waarom. Hij was een enorm krachtige wijze, maar door 

ego ervoer hij zoveel problemen en moeilijkheden. En wat deed Pusala Nanayanar? Hij 

bouwde een tempel in zijn hart en installeerde God daar. Is dit moeilijk? Wat we doen is 

tempels bouwen aan de buitenkant – en dat moeten we ook doen; Ik zeg niet dat dit verkeerd 

is. Er is echter zoveel strijd geleverd over de bouw van tempels. Mensen verenigen zich, maar 

er zal niets zijn dan dat, er zal geen eenheid zijn onder de mensen van die vereniging en ze 

zullen ruzie maken over welke tempel ze moeten bouwen. Tot slot zal men zeggen: "Ik zal 

een Muruga tempel bouwen; je bouwt een Vinayagar tempel!" De ander zal zeggen: "Je bouwt 

een Krishna tempel; Ik zal een Rama tempel bouwen." Alle tempels zijn één! Je bouwt tempels 

voor God, dus waarom wil je zelf God worden? We zijn allemaal toegewijden, wezens 

geschapen door God. Als we iets willen doen, dan hebben we toewijding nodig om het te 

bereiken. 

 

Er is een verschil tussen de concepten 

“Ik doe” en “God doet door mij”. Als 

je een tempel bouwt en zegt: “Ik bouw 

een tempel; kom en help me”, dan 

betekent de “ik” hier dat het ego in 

het spel is. Maar als je zegt: “God 

gebruikt me om deze constructie te 

realiseren; laten we dit allemaal samen 

doen”, dan is jouw denkwijze er één 

van overgave aan de voeten van God. 

Er zal geen “ik” zijn. Je zult eerder 

denken dat alles door hem wordt gedaan. En wie danst er niet op de melodie van de 

dansmeester? God is de enige die de macht heeft om dingen te laten gebeuren. (...) 
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Deze Goddelijkheid heeft me zijn goddelijke genade geschonken en ik heb nagedacht over hoe 

ik die moet gebruiken. De God die de hele wereld leidt, is degene die me aan het werk zet - 

door mij te leiden, mij te zegenen en mij zijn licht van wijsheid te geven. Laat zijn naam zich 

over de hele wereld verspreiden! Laat iedereen de waarheid en zijn zegeningen bereiken! 

Door dit te doen zal hun karma worden opgelost, zullen hun problemen en moeilijkheden 

worden opgelost, zullen hun ziekten worden genezen en zullen zij de voeten van God 

bereiken. Dit is mijn wens. 

 

Oh God, er is geen behoefte aan naam, roem of rijkdom - deze zijn alleen gerelateerd aan de 

materiële wereld. Wat mij betreft - ik zag je naam, ik begreep het en realiseerde het. Volgens 

het gezegde: "Laat de hele wereld de gelukzaligheid ervaren die ik heb ervaren", weet ik dat er 

een manier is voor iedereen om deze gelukzaligheid te bereiken, maar niemand vraagt me 

ooit om hen het pad te tonen dat leidt naar het zien van God. Ze praten alleen met mij over 

hun problemen en ik zal ook naar hen luisteren. Wat je ook via mij wilt bereiken, dat zal 

gebeuren. 

 

Waar moet je mij voor gebruiken? Als je me naar spiritualiteit vraagt, zal ik je dat uitleggen; 

als je me vraagt naar je familieproblemen, dan zal ik daar met je over praten. Wat maakt het 

mij uit? Het is niet mijn werk om erop te staan dat je me alleen naar spiritualiteit vraagt. God 

heeft me een geschenk gegeven en mij gezegd dat ik het moet blijven gebruiken in 

overeenstemming met wat er wordt gevraagd. Vraag daarom wat je wilt en ontvang het. 

 

Verkrijg wat er moet verkregen worden! 

 

 

 

“Iedereen heeft goede en 
slechte eigenschappen. Je 

moet de slechte 
eigenschappen negeren. 

Negeer ze gewoon en denk 
alleen aan de verdiensten 

van de persoon. 
Dan kan je liefde 

uitbreiden.” 
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Nieuws van de  

Sri Premananda Centra in de wereld 
 

Activiteiten tijdens de lock-down in het Sri Premananda 

Centrum van Dordogne, Frankrijk 

 

Na een maand in wat waarschijnlijk de helft is van de totale, strikte lock-downperiode in 
Frankrijk, vanwege het coronavirus, willen we graag met jullie delen hoe ons Centrum deze 

speciale tijd beleeft.  

Natuurlijk komt er niemand meer bij ons thuis 

aangezien dit in Frankrijk ten strengste 
verboden is. Vanaf de eerste dag van de lock-

down nodigden we onze centrumdeelnemers 

uit om elke avond deel te nemen aan een 

meditatie van 20 tot 30 minuten over liefde, 

vrede en vergeving. We hebben ook iedereen 
de richtlijnen gestuurd voor de liefdevolle 

vriendelijkheid-meditatie, omdat het zo'n goed 

voorbeeld is van een meditatie over die drie 

eigenschappen. We weten dat veel mensen 

heel regelmatig meedoen aan deze meditatie, 
en we hebben ook mensen uitgenodigd die 

niet naar ons Centrum komen en geen 

toegewijden zijn van Swamiji – sommige 

vrienden die verder weg wonen en enkele 

familieleden  – en vele mensen die het idee 
echt tof vonden en het regelmatig oefenden.   

 

 

 
 

We voelden ook dat het erg belangrijk is om tot de Goddelijke Moeder te bidden en ook om 

haar werk te ondersteunen, dus besloten we om elke vrijdagavond een poeja of een 

abishekam voor haar uit te voeren - en natuurlijk gingen we verder met de andere poeja’s en 

abishekams. We nodigden ook mensen uit om tegelijkertijd de Gayatri-mantra te reciteren of 
om een poeja te doen bij hun beeld van de Goddelijke Moeder, als ze dat hebben.   

 

Nadat we de officiële procedure voor het uitvoeren van een yagam van de Ashram hadden 

ontvangen, hadden we gepland om er één te houden op Paasmaandag. En hoewel niemand 

erbij kon zijn, hadden we besloten het ook zonder andere deelnemers te doen. Het was een 
geweldige ervaring! 

 

We droegen de yagam op aan de Goddelijke Moeder en hadden onze Centrumleden 

eenvoudige instructies gegeven, zodat ze, als ze dat wilden, ook offers konden brengen aan 

Goddelijke Moeder na de 
abishekam 



6 Prema Ananda Vahini Juni 2020 

 
het vuur terwijl ze de Gayatri-mantra reciteerden, in hun eigen woonplaats. Degenen die dat 

deden, zeiden dat ze ook een krachtige energie voelden. 
 

Gedurende deze maand hebben we contact gehouden met de meeste mensen die regelmatig 

naar het Centrum komen via telefoon, e-mail of WhatsApp. We hebben ook een bijeenkomst 

georganiseerd via een onafhankelijk internetplatform (Framatalk). Tijdens deze bijeenkomst 

reciteerden we een astotra, wat leuk was, maar we merkten al snel dat de internetverbinding 
in ons gebied niet goed genoeg is om samen te zingen of te chanten. Dus we hebben enkel 

onze ervaringen gedeeld over hoe iedereen deze speciale periode beleeft vooral met 

betrekking tot hun spirituele praktijken. Maar omdat verschillende mensen niet mee konden 

doen wegens technische problemen zullen we dit soort meeting niet meer houden.   
 

Het was met veel vreugde dat we ook op woensdag en zondag "deelnamen" aan de live 

webcasts van de Amman abishekams in de Ashram - soms toonden we arati en boden we 

tegelijkertijd bloemen enz. aan. We kennen veel mensen uit ons centrum die hetzelfde deden 

en zich daardoor zeer gezegend voelden. 
 

In de routine van “Centrumleven” hadden we ons soms afgevraagd wie - afgezien van degenen 

die heel vaak komen - echt alle berichten leest die we sturen en of ze er op een of andere 

manier baat bij hebben nog steeds in het postsysteem te zitten. Maar nu, met de corona-crisis, 

hebben we iets gehoord van heel wat mensen die we bijna nooit in het Centrum zien. Ze 
vertelden ons dat ze deelnamen aan alle meditaties of dat ze alle Amman abishekams bekeken. 

Dit was een leuke verrassing die ons aanmoedigt om vaak te blijven communiceren en 

verschillende activiteiten voor te stellen. We zijn ook van mening dat mensen op dit moment, 

wanneer er zoveel angst en verwarring wordt verspreid door de media, erg blij zijn om deel 

uit te maken van een “positieve en ondersteunende beweging.” 

 
Jai Prema Shanti 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 Yagam gewijd aan de Goddelijke Moeder 
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Mijn beurt… 
 
Een toegewijde geïnspireerd door de livestream Amman abishekams schreef het volgende 

gedicht ... 

 
Mijn Schat 

Door Saras 
 

In de pure stilte van dit avonduur 

zie ik haar misschien weer. 

Mijn hele wezen voelt haar nadering, 

Tweelingziel, één met mij 

Toch zijn we altijd apart, 

Gescheiden als door een nevel, een meer, een mist 

 

Ik heb voor altijd verlangd, haar geroepen en nu 

De mist smelt; baant zich een weg over het water, 

Zo mooi en licht, zo perfect is ze, 

En liefde stroomt over ... een moment ... 

Subliem, zo één, zo vrij, mijn eigen zelf 

vrijgegeven. 

De tijd staat stil, er is alleen zij en ik, 

Onze band is zo kwetsbaar als dit moment ... .. 

 

Opnieuw huil ik van verlangen ... 

Vooralsnog zijn we niet echt één; 

Zo zoet van haar smaak dat ik er niet van kan rusten, 

Ik zoek naar binnen en telkens ontmoet ik mijn ziel 

Ze is mijn diepste Zelf, mijn schat, mijn oneindige bron ... .. 

 

Ik ben in Haar en Zij in mij 

Niets is mij dichterbij 
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Swamiji beantwoordt jullie vragen 
 

(Swamiji beantwoordde deze vragen als deel van een interview op de televisie naar 

aanleiding van zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk in maart 1983) 

 

 
 
(Swami wuift met zijn hand en manifesteert sandelhoutpoeder)  

 
Interviewer: Hou je hand voor de camera zodat ze het kunnen zien. Swami, zou je 

kunnen zeggen dat er een verschil is tussen nuttige mirakels en nutteloze? 

 

Swami: Ze zijn allemaal verschillend. Ze hebben elk hun eigen betekenis en zijn allemaal 
nuttig. 

 
I: Wat is de betekenis van heilige as of sandelhoutpasta zoals deze te produceren?  

 

S: Deze manifestaties, in het bijzonder deze hier voor je – hebben genezende krachten, die veel 

ziektes kunnen genezen. En vooral geven ze gemoedsrust in de geest van hen die onrustig zijn.  
 

I: Hoe komt het dan dat in Sri Lanka, bv, waar je vandaan komt nog steeds mensen ziek 

zijn. Waarom kan je er niet meer genezen? 

 

S: Ik zou dit kunnen. Normaal gezien doe ik alles wat ik kan om hen te genezen die bij mij 

komen. Ik ga niet naar iedereen om hen te genezen. 
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I: Zijn er mensen die niet kunnen genezen worden als ze naar Swami komen? 

 

S: Ja, er zijn mensen die geboren zijn met een ziekte die ik niet kan genezen. Het is heel 
zeldzaam voor mij om een ziekte te genezen die er al is bij de conceptie. 

 
I: Zou je kunnen zeggen dat er een verschil is tussen het soort illusies gebruikt door 

sommige magiërs zoals Paul Daniels of het soort bovennatuurlijke magie gedaan door 

mensen als Yuri Geller – die lepels kan buigen door er naar te kijken – en het soort zaken 

dat Swami doet? 

 

S: Men zegt dat een goochelaar al dingen verborgen heeft op zijn lichaam of op een andere 
plaats die we niet kennen en ze dan van daaruit te voorschijn tovert. Maar dat doe ik niet. Ik 

verberg niets om het er daarna uit te halen. Dus is er een verschil tussen wat zij doen en wat ik 
doe. (Swamiji zwaait met zijn hand en manifesteert meer sandelhoutpoeder). Zie je, ik zwaaide 

net met mijn hand in de open lucht en ik produceer zaken. Dat is heel verschillend… ik denk 
dat dit een goddelijke gave is. 

 
I: Maar Yuri Geller zegt ook dat hij een bovennatuurlijke gave heeft om dingen te doen 

zoals lepels ombuigen. 

 

S: Dat is waar.  
 

I: Denk je dat dit hetzelfde soort dingen is? 

 

S: Het kan een spirituele kracht zijn. Ik zeg niet dat het niet zo is, omdat ik er niet dieper naar 
gekeken heb. Wat mij betreft, heb ik een groot vertrouwen in God en daarom denk ik dat God 

alles doet. 
 

I: Maar Swami beweert niet zelf God te zijn?  

 

S: Neen. 
 

I: Wat houd je tegen om te beweren dat je God bent als je in staat bent deze 

bovennatuurlijke mirakels te doen?  

 

S: Omdat ik een persoon ben die morgen kan sterven. Een persoon die kan sterven kan niet als 

God zijn. 
 

I: Als je overgaat – zoals we allemaal zullen doen, zoals je zei – heb je dan enige zekerheid 

over de toekomst na de dood? 

 

S: Ik denk dat ik weer zal geboren worden. 

 
I: Op deze aarde als een andere sterveling? 

 
S: Ja, als een persoon. 
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Viering Boeddha Poernima in de Ashram 
 

 

Op 7 mei verzamelden we om Boeddha Poernima te vieren, een dag waarop we het leven, de 

verlichting en spirituele leringen van Heer Boeddha herdenken en vieren. Op deze dag van 
volle maan versierden we de Bodhi boom in de Ashram met handgemaakte lantaarns, gemaakt 

van bamboe en papier, in de traditionele stijl van Sri Lanka. We plaatsten stoelen voor Swamiji 

en Heer Boeddha onder de boom, en voegden ook een houten beeld van Heer Boeddha in 

meditatie toe. We schiepen een liefelijke devotionele atmosfeer door eerst de Goeroe poeja 
te doen voor Swamiji, gevolgd door het zingen van enkele bhajans en een lied gewijd aan Heer 

Boeddha. Dan reciteerden we de mantra van het Boeddhisme “Namo Tassa Bhagavato Arahato 

Samma Sanbuddhassa” terwijl we rond de bodhi boom met een pot water wandelden, die we 

dan op zijn wortels uitgoten. Hierna deden we een geleide meditatie van liefdevolle 

vriendelijkheid (metta). Dit is een soort meditatie onderwezen door Heer Boeddha. Dit 
schiep een wonderlijke sfeer vol van liefde, rust en eenheid met alle wezens. We eindigden 

het programma met mangala arathi en deelden prasadam uit aan iedereen. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 In wijzerzin, startend bovenaan links: 
versierde bodhi boom, Boeddha beeld, water 

uitgieten, metta meditatie, mangala arati 
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Swamiji spreekt met Sri Lankaanse emigranten in het 

Singalees over Heer Boeddha, in het VK in 1983: 
 

We zullen maar een korte tijd in deze wereld leven en 
als we in deze korte tijd een hogere zijnstoestand willen 

bereiken, dan moeten we de waarheid leren kennen. En 

als je de waarheid wil kennen, moet je je geest 

ontwikkelen. (…) Boeddha Dharma zegt dat men door 
meditatie de geest kan ontwikkelen. Vele mensen 

beweren dat ze Boeddhisten zijn; maar zijn ze echte 

Boeddhisten? Iemand die een ware Boeddhist is, zou 

moeten mediteren. Zij die niet mediteren zijn geen echte 

Boeddhisten; ze zijn gewoon religieus. Een religieus 
iemand zijn of een Boeddhist zijn, zijn twee verschillende 

dingen. In deze wereld proberen we altijd de 

gemakkelijke weg te vinden. Je gaat naar de tempel, biedt 

bloemen aan, steekt de lampen aan, en als je deze offers 

gedaan hebt, loop je weg en zegt: ‘Sadhu, Sadhu1.’ Dat is 
gemakkelijk, niet? Maar we houden er niet van om 10 minuten te mediteren en onze geest te 

ontwikkelen en vrede te vinden in onszelf. Waarom houden we daar niet van? Het is omdat 

we geen geduld hebben. Geduld is essentieel; zonder dat kan je niets doen. 

 “Spiritueel ontwikkelde 
mensen verwachten niet dat 

anderen hen volgen of elk 
woord of elke handeling van 

hen begrijpen.  
Ze zijn zelfs niet bezorgd als 
anderen geen geloof hebben in 

hen. Ze leven enkel om de 
waarheid aan anderen te 

tonen.” 
 

 
1 Sadhu is een boeddhistische aanroeping voor Heer Boeddha 
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Vrouwen in oude tijden 
n het oude India geloofde dat de geboorte van een vrouw betekende dat men in het verleden 

veel boetedoening gedaan moest hebben. De geboorte van een meisje werd dus als een 

zegening beschouwd. In voorbije tijden toonden vrouwen graag hun bewondering voor hun 

echtgenoten door hen Arati te tonen, als waardering voor hun toewijding en dappere daden. Zij 

ondersteunden ook verzakers en wijzen. 

 

Er is bewijs dat vrouwen in die tijd in staat 

waren om al hun rechten uit te oefenen. Dit 

waren de tijden dat het bestuderen van de 

Veda’s de basis van het onderwijs systeem 

vormden en sommige vrouwen 

bestudeerden de Veda’s en leefden hun 

leven overeenkomstig deze principes. In de 

vroege Tamil  maatschappij blonken 

vrouwen uit op alle terreinen, maar rond  

de Middeleeuwen begon men  vrouwen te 

onderdrukken en uit te sluiten.  

 

Onwetende en kwaadwillig gezinde mannen, 

die de ware betekenis van Shakti niet 

begrepen, probeerden de deelname van 

vrouwen aan de maatschappij te beperken 

en hen verborgen te houden. Maar hoe zij 

dan ook probeerden om Shakti verborgen 

te houden, zal haar goddelijk spel ooit 

stoppen? Nee, haar leela is niet onder 

controle te houden, zoals we vandaag 

kunnen zien zijn vrouwen opnieuw 

begonnen met uit te blinken op alle 

terreinen. 

I 
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De Rig Veda is de oudste van de [vier] Veda’s. De poëtische lofzangen zijn gecomponeerd door 

vrouwelijke Veda leerlingen  en de wijze dichteressen Viswavarai, een afstammeling van Atri 

Maharishi1, Lopamudra, de vrouw van Agastyar2, en Vak Devi, de dochter van Ambhrina3, 

verduidelijkten de bladzijden van deze erg oude teksten4. 

 

In de Thirukural staat dat de beste ondersteuning die een vader aan zijn kinderen kan geven  een 

goede educatie is, zodat zij voorname leerlingen kunnen worden. Er staat ook in dat de kinderen 

hun ouders zouden moeten helpen teneinde hun lasten te verlichten. Zo was het met Maitreyi, de 

dochter en leerling van  de wijze dichter, Maitri. Zij hielp  haar vader met zijn werk en werd later 

zelf een welbekende dichteres en leerlinge.   

 

In vroegere tijden was het leiden van een spiritueel leven de meest bewonderenswaardige manier 

van leven. Deze wijze woorden van Maitreyi in debat met haar echtgenoot staan geregistreerd in 

één van de Upanishads. Een werelds leven leiden en weelde verzamelen, werd als vernederend 

beschouwd. In vroegere tijden was er geen gebrek aan zulke grote vrouwen. Er wordt verteld dat 

Maitreyi aan het hoofd stond van een Vedische school waar zij ook les gaf.  Karki, die verwant was 

aan Maitreyi, was ook een beroemd filosofe, zij  stond bekend als ‘de koningin van het debat’. Ook 

Devahuti was een leerlinge en deskundige van Vedische studies. Deze grote vrouwen zijn ware 

stralen van Goddelijke Shakti in ons land. 

 

Wanneer je naar de oude geschiedenis van India kijkt, zal je zien dat over de prestaties en daden 

van vrouwen hoogachtend gesproken werd. In oude teksten werd beschreven hoe, zeven eeuwen 

geleden, de vrouwen van de Rajputs5 deelnamen aan de veldslagen en deze geschriften prezen hun 

dapperheid. Dit was waarschijnlijk de laatste periode waarin vrouwen meestreden, dus kunnen we 

enkel ons de luister van hun dapperheid in die tijd voorstellen. We kunnen niet echt zeggen dat 

vrouwen van hun rechten beroofd werden tijdens de Middeleeuwen die volgden, daar er nooit 

iemand geboren is die het recht had om de rechten van Shakti weg te nemen. Dat is enkel in de 

handen van Shakti, van de vrouwen zelf. 

 

Tot nu toe hebben we in het kort de cultuur van ons veelomvattend land besproken tijdens de 

Vedische tijd en gedurende de tijd van de epische gedichten. Laat we ons nu allereerst richten op 

onze oude Tamil samenleving. Laten we niet vergeten dat de Tamil cultuur er één is met een 

grote ouderdom die ver terug gaat tot voor deze oude tijd, en zelfs dateert van voor het 

akkerbouwtijdperk.  

 
1 Atri Maharishi is de ziener van de vijfde mandala van de Rig Veda, de eerste onder de Sapta Rishi, en de zoon 

van Brahma. 
 
2 Agastyar is een van de zeven meest vereerde Rishi in de Vedische geschriften en is een van de Tamil Siddha's in 

de Saivite traditie, hij vond een vroege grammatica van de Tamil taal uit. 
 
3 Er is niets bekend over Ambhrina, enkel dat hij de vader was van Vak Devi.  
 
4 Dit zijn drie vrouwen uit de ongeveer dertig Vedische leerlingen of dichters-wijzen, wiens werk in de Rig Veda 

staat. 

 
5 De term Rajput dekt verschillende clans die historisch gezien geassocieerd worden met krijgerschap. 
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Het is niet overdreven om te zeggen dat de vrouwen van de oude Tamil maatschappij  als een 

goed voorbeeld voor de hele wereld konden dienen met betrekking tot vrouwenrechten. Oude 

literaire geschriften leveren geen bewijs van betekenis dat laat zien dat vrouwen beschouwd 

werden als minder intelligent of op een manier beperkt werden, maar zij lieten echter op vele 

manieren zien dat zij op ieder gebied in staat waren om gebruik te maken van hun rechten.  

 

Zo is bijvoorbeeld een romantische relatie een persoonlijke zaak tussen een man en een vrouw. 

Hun zuivere en waarachtige liefde zal hun harten verenigen alsof ze één zijn en ze zullen in stilte 

de onuitspreekbare gevoelens koesteren die diep van binnenuit in hen opwellen. (In Tamil wordt 

deze soort liefde agaporul of agathinai  genoemd, een onzelfzuchtige liefde voor iemand zonder 

sexuele gevolgen). In dit opzicht zijn mannen en vrouwen gelijk. Als ze willen dat hun relatie 

slaagt, moeten ze hun bewondering voor elkaar tonen, ze moeten zich aanpassen aan elkaars 

karakter en elkaar halverwege ontmoeten in plaats van geschillen aan te gaan. Als de rechten van 

beide niet worden gerespecteerd, zal het leven ongetwijfeld zijn zoetheid verliezen. 

 

Er zijn genoeg voorbeelden om te bewijzen dat een 

jong verliefd Tamil-meisje haar levenspartner 

onafhankelijk koos, zonder de toestemming van haar 

ouders te hoeven vragen. Het is daarom duidelijk dat 

dit een tijd was waarin vrouwen hun eigen 

beslissingen namen en vrijelijk hun rechten 

uitoefenden.  

 

Net als mannen blonken ook Tamil-vrouwen uit in 

wetenschappelijke studies. In oude teksten vinden we 

de namen van veel vrouwelijke dichters. Velli 

Veeddiyar, Avvaiyar, Perungopendu, Pari-Magalir en 

Eyiniyar zijn enkele van de grote vrouwen die de 

Tamil-taal hebben gepromoot en ontwikkeld. Hun 

literaire composities, die we kunnen lezen in de 

Purananuru en andere oude Tamil-teksten, getuigen 

van hun uitzonderlijke talenten.  
 

 Vrouwen hadden ook toegang tot onderwijs tijdens 

de periode van de Nayanmars en Alwars. Karaikkal 

Ammaiyar en Andal waren twee vrouwen die door 

inspiratie spontaan liedjes componeerden en zongen 

die ons tot op de dag van vandaag aanspreken.  

 

In één van haar liederen smeekt Karaikkal Ammaiyar Heer Shiva om in een vorm aan haar te 

verschijnen:   

 

 

Een beeld dat eer brengt aan de grote 

poëet-wijze Avvaiyar 
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Zonder je goddelijke vorm te aanschouwen, werd ik - niet 

wedergeboren - die dag uw dienaar. Ook op deze dag, al sta ik 

hier verlost, ik heb het niet gezien. Als ze me vragen: 'Wat is 

de vorm van uw Heer?" Wat moet ik antwoorden? Inderdaad, 

wat is inderdaad uw vorm?? 

 (Vertaling: G. Pope) 

 

 

 

 

 

 

 

Deze grote vrouwen die de Heer met oprechte toewijding 

bezongen, worden vandaag de dag nog steeds met eerbied in 

Tamil Nadu herdacht. 

 

Evenzo heeft iedereen in Tamil Nadu gehoord van het geduld en 

de kuisheid van Kannagi en elke Tamil leerling kent 

Manimekalai's dienstbaarheid en rechtvaardigheid. Je zal 

ontdekken dat er in de oude Tamil-samenleving veel van zulke 

grote vrouwen waren; Ik beschouw ze als een manifestatie van 

Adi Shakti, de Goddelijke Moeder.  

 

Vrouwen zijn tegenwoordig echter niet erg geïnteresseerd in 

kennis over vrouwen uit het verleden. In de wereld van vandaag 

leven mannen en vrouwen hun verlangens. Vrouwen lijken zich 

aan deze manier van leven te hebben vastgemaakt. Hoewel ze 

tegenwoordig bepaalde gedragswijzen kunnen waarderen, zullen 

ze er in de toekomst spijt van krijgen. 

 

Mijn moeder behoorde tot deze oude vrouwenorde. Hoewel mijn moeder nu in de woonplaats 

van de Goddelijke Moeder is, heb ik met haar zegeningen liefdadigheid verricht en dienst 

bewezen. 

 

Toen ik jong was, streefden jongens van mijn leeftijd er alleen maar naar om een normaal leven te 

leiden, maar ik kwam en stond voor mijn moeder in de kleding van een monnik. Welke moeder 

zou er niet tegen protesteren dat haar zoon monnik zou worden? Maar mijn moeder omhelsde 

me, kuste mijn hoofd en zegende me. Tegenwoordig ben ik als een moeder voor veel verarmde 

mensen. Ik ben blij dat ik een moeder voor iedereen ben.  

 

Een beeld dat een voorstelling 

toont van  de heilige Karaikkal 
Ammaiyar 

Een beeld van de heilige 
Andal 
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Nieuws van de…  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Tijdens deze periode van lock-down helpt de Ashram Jeugdgroep waar nodig. De jongeren die 
niet naar hun baan, school of hogeschool konden vanwege de sociale afstandsmaatregelen die 

de regering had genomen en die terugkwamen bij hun families in de Ashram, maakten van de 
gelegenheid gebruik om onbaatzuchtig dienst te verlenen.  

 

Helpen in de tempelkeuken 
` 

Bloemen plukken Oude bloemen vervangen 
` 



17 Prema Ananda Vahini Juni 2020 

 

Elke maand belichten we een grote kwaliteit 
van de Premananda Jeugd.  

 
Deze maand:  

Vrij zijn van materiële gehechtheid! 
 

 

“Wat heb je meegebracht toen je geboren werd? Je kwam alleen met dit 

lichaam. Als je sterft, kan je dan zelfs je lichaam meenemen? Je kan niet 

eens het lichaam meenemen waarmee je kwam, zelfs niet het kleinste 

deeltje ervan. Als je gaat, geef je het terug aan de aarde of het vuur. 

Daarom kan je niet zeggen dat iets van jou is. Alles behoort tot deze 

aarde en je gebruikt het gewoon. Je hebt toestemming van het 

Goddelijke om het te gebruiken en je hebt veel geluk, maar je voelt ten 

onrechte dat alles van jou is. "Mijn ouders, mijn vrienden, mijn huis, 

mijn auto, mijn video, mijn telefoon ..." de lijst is eindeloos en wordt 

steeds groter. Dus eerst moet je onder ogen zien dat al deze materiële 

dingen, al deze mensen, en zelfs je eigen lichaam niet bij jou zullen zijn 

wanneer je sterft. In de realiteit is niets van jou. Maar je houdt ervan te 

geloven dat je al deze dingen bezit.” 
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