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Satsang met Swamiji 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

r staat een prachtige Muruga-tempel aan de kust bij Tiruchendur aan de zuidkust van Tamil 

Nadu. De toren is versierd met de Vel van de Heer. Heer Muruga is één van de meest 

populaire goden in Zuid-India. De negen lagen tellende toren van de tempel, de rajagopuram, 

werd gebouwd door een toegewijde, Sri Desikamurthi Swami, die driehonderd jaar geleden leefde. 

Hij had een droom waarin Heer Muruga hem vroeg om de toren te bouwen, maar hij was een arme 

man. Hij begon met het werk en toen de arbeiders hem om loon vroegen, gaf hij hen heilige 

prasadam as van Heer Muruga. Toen de arbeiders het heiligdom van Heer Ganesha passeerden, 

veranderde de as in gouden munten. Nadat de zesde laag van de toren was voltooid, stopte dit 

wonder. In een droom vroeg Heer Muruga aan Sri Desikamurthi Swami om aan een bepaalde 

toegewijde hulp te vragen. De toegewijde gaf hem een mand met zout die ook in goud veranderde 

– genoeg om de toren te voltooien. 

 

Het is de traditie van de tempel dat toegewijden een bad nemen in de zee en daarna in een bron 

gecreëerd door Heer Muruga. Alleen dan bezoeken ze alle heiligdommen in de tempel. Er zijn veel 

heiligdommen voor verschillende goden en heiligen die met deze tempel zijn verbonden, vooral 

voor degenen die lofliederen over de Heer hebben gecomponeerd. Er zijn veel inspirerende 

verhalen over toegewijden van de Tiruchendur-tempel en hun ervaringen met de jeugdige god. Het 

beeld dat in de tempel wordt aanbeden, is erg oud. In 1648 stal een Nederlandse piraat het 

tempelbeeld in de veronderstelling dat het van goud was gemaakt. Hij bracht het naar zijn schip en 

vertrok. Binnen de kortste keren was er een vreselijke storm en de piraat vreesde dat het schip 

zou zinken. Hij dacht dat dit gebeurde omdat hij het heilige beeld had gestolen en hij beval het in 

E 
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zee te werpen. Meteen stopte de storm. Een plaatselijke hoofdman hoorde van de diefstal en liet 

een vijf-metalen beeld ter vervanging installeren. Toen verscheen Heer Muruga in een droom aan 

de hoofdman en zei dat hij het originele beeld in zee zou vinden. Hij gaf hem aanwijzingen en zei 

dat er een citroen op die plaats in zee zou drijven en dat daar boven een garuda, een adelaar, in 

cirkels eromheen zou vliegen. De hoofdman  volgde het bevel van de Heer en vond het standbeeld. 

Hij bouwde een speciale hal en installeerde het beeld opnieuw. Hij deed ook speciale jaarlijkse 

poeja's die zelfs nu worden voortgezet ter herdenking van deze geweldige gebeurtenis. 

 

Er zijn veel betekenisvolle geschiedenissen en legendes over het goddelijke spel van de goden. Een 

ding dat we ons moeten realiseren, is dat deze 

Purana's erg oud zijn en veel symbolische 

leerstellingen bevatten voor degenen die 

geïnteresseerd zijn in een rechtvaardig leven. 

Heer Muruga's hele levensverhaal is een 

geweldige lering vol van de hoogste filosofie. We 

horen veel verhalen over de deva's - de goden en 

goddelijke wezens - en hun strijd tegen de asura's 

- degenen met demonische aard. De 

geschiedenis van de geboorte van Muruga is te 

lang om jullie allemaal in een korte satsang uit te 

leggen. Deze kwam echter tot stand doordat de 

asura's vele jaren sadhana hadden uitgevoerd om 

krachten te winnen bij de gratie van Heer Shiva. 

Het probleem was dat ze hun krachten voor de 

verkeerde doeleinden gebruikten. De leider van 

de asura's heette Surapadma. Samen met zijn 

machtige broers veroverden ze veel plaatsen en lieten ze prachtige steden bouwen door de 

goddelijke architect Visvakarma. Surapadma viel de koninkrijken van de goden binnen en zette Indra, 

de koning van de goden, samen met vele andere deva's gevangen. Indra en zijn gemalin veranderden 

zichzelf in papegaaien en wisten te ontsnappen. En dus ging een groep deva's onder leiding van Heer 

Vishnu, Brahma en Indra naar Heer Shiva in zijn heilige huis op de top van de heilige berg Kailash. 

Heer Shiva verzekerde hen dat hij hen zou beschermen. 

 

Enige tijd later vervulde Heer Shiva zijn belofte. Hij zond zes schitterende goddelijke vonken uit 

vanuit zijn oog van wijsheid en instrueerde de god van de wind, Vayu, en de god van het vuur, Agni, 

om ze mee te voeren en in de heilige rivier de Ganges te plaatsen. Ganga, de riviergodin, droeg de 

vonken naar het Saravana-meer, waar ze veranderden in zes heel mooie babyjongens. Elke baby lag 

op een mooie lotus en werd verzorgd door een van de nimfen van de Karthikai-sterren. Shiva, de 

Goddelijke Moeder Parvati en alle deva's gingen naar deze avatar van een nieuwe en krachtige 

godheid kijken. Moeder Parvati nam alle baby's in haar armen en noemde ze Skanda. Uit de armen 

van de Goddelijke Moeder kwam het Goddelijke voort in de vorm van een jongeman met zes 

gezichten. Hij kreeg de naam Muruga en staat ook bekend als Shanmukha, hij met zes gezichten. 

Toen hij ouder werd, toonde hij grote moed en bekwaamheid in de strijd en het leiden van legers. 

Hij versloeg verschillende machtige asura's die de mensen martelden en vermoordden. 
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Heer Shiva riep Muruga bij zich en gaf hem prachtige 

goddelijke wapens waarmee hij kwaad en 

onwetendheid kon vernietigen. De Goddelijke 

Moeder gaf hem de niet te evenaren Vel, de gouden 

speer van kennis, licht en overwinning, en de jeugdige 

god, samen met legers van dappere krijgers, 

vertrokken om degenen te verslaan die vrede en 

dharma aan het vernietigen waren. Muruga ging verder 

naar Tiruchendur aan de zuidkust van Tamil Nadu. Hij 

stuurde een boodschapper, zijn machtige generaal en 

vriend Vikrabahu, naar de demon Surapadma om hem 

te vragen om Indra’s zoon, die nog steeds gevangen 

zat,  vrij te laten en te stoppen met de marteling van 

de deva's. Surapadma weigerde en bereidde zich voor 

op een oorlog met Heer Skanda. Enkele adviseurs van 

de angstaanjagende demon probeerden om hem van 

gedachten te doen veranderen. Allen waren 

toegewijden van Heer Shiva. Ze zeiden dat Skanda in 

feite Heer Shiva zelf was die de vorm had aangenomen 

van een jeugdige godheid, maar de arrogante Surapadma weigerde te luisteren. 

 
Skanda Shashti is een zesdaags festival in oktober/november dat de enorme strijd viert tussen de 

krachten van het kwaad, vertegenwoordigd door Surapadma, en de krachten van licht en dharma, 

vertegenwoordigd door Heer Skanda en zijn Vel. Deze strijd duurde zes dagen. Op de eerste dag 

van het gevecht gebruikte Surapadma's oudste zoon occulte krachten tegen Heer Skanda's dappere 

krijgers, maar Skanda nam wraak met behulp van een magisch wapen en kracht die hem door zijn 

vader, Shiva, was gegeven. Op de tweede dag vochten Surapadma zelf en Heer Skanda, elk met 

behulp van wapens die door Heer Shiva gegeven waren. Skanda zou Surapadma hebben verslagen, 

maar de sluwe demon gebruikte zijn magische krachten om van het slagveld te verdwijnen. 

 

Gedurende de volgende dagen gebruikte Skanda zijn machtige Vel om zijn legers te redden van de 

wapens van de demon, Banukopan, en Virabahu riep al zijn kracht bijeen om de demonische 

krachten te weerstaan. De favoriete zonen van Surapadma vluchtten of stierven. Surapadma beriep 

zich toen op zijn machtige broer Simhamukha, wiens naam leeuwengezicht betekent, en die 

veroorzaakte verwoesting in het kamp van de goden. Heer Skanda beëindigde het leven van 

Simhamukha met behulp van de goddelijke wapens en mantra's van zijn vader Shiva. 

 

Surapadma had nu zijn broers en zonen verloren, maar hij was nog steeds niet onderworpen. Hij 

vocht bitter totdat hij oog in oog stond met de goddelijke jeugd, Skanda. Zelfs op dit punt gebruikte 

Surapadma verschillende trucs om te proberen de Heer te verslaan. Hij probeerde de krachten van 

illusie tegen Skanda te gebruiken - maar hoe kun je zulke magie tegen God zelf gebruiken? Na vele 

intense gevechten stond Surapadma alleen tegenover Skanda. Zijn trots had een zware klap 

gekregen en hij had zijn hele gezin verloren. Skanda voelde medeleven in zijn hart voor Surapadma. 

Hij was niet altijd een demon geweest, en in eerdere geboorten had hij goede daden verricht. Even 

onthulde Skanda zichzelf in zijn goddelijke vorm aan de demon. Surapadma boog voor hem en 



4 Prema Ananda Vahini november 2020 

 
smeekte om genade voor het kwaad dat hij had gedaan. Plots nam Skanda zijn menselijke gedaante 

aan en het ego van de demon dwong hem het gevecht opnieuw te hervatten. 

 

Surapadma nam de vorm aan van een gigantische boom. Skanda gooide de grote Vel naar de boom, 

die in twee stukken viel. De demon nam zijn eigen natuurlijke gedaante aan en stormde boos op 

Skanda af, die de Vel naar Surapadma wierp. De grote asura, die zelfs de goden had gedomineerd, 

werd in twee stukken gesneden door de gouden speer van licht en wijsheid. In zijn grote genade en 

door zijn grenzeloze liefde veranderde Heer Skanda Surapadma in zowel een pauw als een haan. 

De haan werd het embleem van de Heer op zijn overwinningsvlag en de pauw werd zijn eigen 

goddelijke voertuig. Dit gebeurde op de Shashti-dag, de zesde dag van de strijd. Na het gevecht 

voerde Skanda een geweldige poeja uit voor zijn vader, Heer Shiva. Hij stak de Vel in de grond en 

er verscheen een prachtige waterbron. Zelfs vandaag de dag heeft deze bron aan zee bij Tiruchendur 

helder drinkwater. Toegewijden putten daar water om te drinken en om in te baden. Deze tirtham, 

wijwater, heeft de kracht om allerlei ziekten te genezen. 

 

Nu heb je de grote legende van Skanda Shashti gehoord, het festival dat het meest intens wordt 

gevierd door Muruga-aanbidders. Gedurende deze zes dagen mediteren toegewijden diep op Heer 

Muruga met grote toewijding en vastberadenheid. Ze mediteren over de zes aspecten van de Heer, 

zoals vertegenwoordigd door zijn verschillende gezichten: moed, genade, liefde, wijsheid, 

gelukzaligheid en sympathie voor alle wezens. Skanda Shashti wordt het meest groots en uniek 

gevierd in de Tiruchendur-tempel. Daar toont het beeld Heer Skanda in meditatie met een 

rudraksha-mala in de ene hand en een bloem in de andere met de Vel. Zes dagen lang wordt de 

strijd tussen Surapadma en Skanda gespeeld door honderdduizenden toegewijden op de stranden 

van Tiruchendur met gigantische beelden en strijdwagens. Veel toegewijden ontvangen de genade 

van Skanda en ondergaan spirituele ervaringen. 

 

Skanda Shashti is een tijd voor meditatie om het ego en de trots te vernietigen, zoals weergegeven 

door Surapadma in zijn latere vormen als de pauw en de haan. Deze vormen werden gegeven zodat 

we gemakkelijk de leringen van Heer Muruga in zijn vorm van Skanda, de generaal van de goddelijke 

legers, kunnen begrijpen. De splitsing van de boom en van Surapadma's lichaam vertegenwoordigt 

de vernietiging van ons ego, dat erg sterk is. Het maakt niet uit hoe vaak we het proberen te 

beheersen, het komt keer op keer terug om ons lastig te vallen met woede, verlangen, trots, jaloezie 

en hebzucht. Ten slotte vernietigt alleen de zuiverheid van spirituele oefening en goddelijke liefde 

het ego. Een andere essentiële factor is de genade en sympathie van het goddelijke. Hoewel 

Surapadma hem probeerde te vernietigen en de goden te martelen, vergaf Skanda de demon en 

zegende hem met zijn darshan. 

 

Veel toegewijden gebruiken Skanda Shashti als een kans om zichzelf te bevrijden van vroeger karma. 

Ze vasten zes dagen lang. Sommigen drinken maar een klein beetje water en nemen dat op de zesde 

dag niet eens. Sommigen eten één keer per dag en sommigen missen een maaltijd, afhankelijk van 

hun capaciteit. Op de zesde dag moet men voedsel aanbieden aan de armen voordat men zelf eet. 

Ware toegewijden van de Heer moeten Muruga zeker dagelijks aanbidden met poeja of abishekam 

en ze moeten een poging doen om te vasten. Ze moeten ook elke dag mediteren over een van zijn 

grote kwaliteiten, zoals hierboven vermeld. Gedurende deze tijd zouden ze zeker celibatair moeten 

zijn. Sommigen bedelen zelfs om hun eten en lopen op blote voeten naar Heer Muruga's 
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heiligdommen. Sommigen dragen de kavadi op hun schouder. Dit is een gebogen stuk hout dat 

prachtig versierd is met doeken en pauwenveren. Kavadi-dansen zijn beroemd in Tamil Nadu. Het 

is bekend dat Muruga-aanbidders hun lichaamsbewustzijn verliezen door deze verschillende soorten 

sadhana's uit te voeren. Sommigen bereiken een staat van gelukzaligheid waar ze zich alleen nog van 

zijn genade bewust zijn. 

 

Ik zegen jullie allemaal die zelfs maar een beetje sadhana beoefenen tijdens deze zes heilige dagen. 

Je zal zeker Heer Muruga’s grote mededogen en barmhartigheid ontvangen. Moge hij je ego 

vernietigen met zijn grote gouden Vel en je oorspronkelijke, stralende Zelf in al zijn glorie onthullen! 

 

Nieuws uit de  

Sri Premananda-centra in de wereld 
Swamiji's verjaardagsviering in het  

Sri Premananda Centrum, Las Rosas, Argentinië 
 

Op 17 november voerden we een pada poeja uit en zongen we bhajans om Swamiji’s verjaardag 

te vieren. Dit programma werd live gestreamd naar andere Centra en het Carlos Paz Centrum 
heeft ook een video satsang van Swamiji gelivestreamd, met live Spaanse vertaling. Het was een 

heerlijk vreugdevol gevoel om Swamiji's liefdevolle energie op deze manier te kunnen ervaren! 

 

Jai Prema Shanti! 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Pada poeja voor Swamiji's 

verjaardagsviering in het Sri 

Premananda Centrum van 

Las Rosas, Argentinië. 
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Swamiji's verjaardag in het Sri Premananda Centrum, 
Janakpur, Nepal 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Nieuwe Internationale Centrumcoördinator! 
 

Dhanalakshmi en Kasturirangan zijn de internationale 

centrumcoördinatoren voor Swamiji's missie sinds Mahashivaratri 

2017, waarbij ze de Sri Premananda-centra ondersteunen, 

inspireren en begeleiden om te groeien en zich te ontwikkelen op 

een zeer goede manier en in overeenstemming met Swamiji's 

leringen en advies. In het afgelopen jaar echter, als gevolg van de 

ernstige gezondheidsproblemen van Kasturirangan, hadden ze het 

gevoel dat ze deze seva niet langer zo goed konden doen als ze 

zouden willen, vooral samen met de vele andere seva's die ze nog 

steeds doen voor Swamiji’s missie, hun job en nog andere taken. 

We respecteren hun beslissing om deze seva over te dragen aan 

de volgende internationale coördinator en spreken onze diepste 

waardering en dank uit voor hun jarenlange oprechte, toegewijde 

dienst. Ze gaven de allerbeste steun aan de Centrum- en  

Groepscoördinatoren, de toegewijden over heel de wereld en de 

Ashram, zelfs in tijden die moeilijk en uitdagend waren voor hen en voor ons allemaal. 

 

Ze zullen het Grenoble Sri Premananda Centrum blijven runnen met volledige toewijding en 

met de behulpzame steun van de andere toegewijden in hun gebied. 

 

We zijn verheugd aan te kondigen dat we op Swamiji's verjaardag Hamsaa, uit Argentinië, 

hebben aangesteld als de volgende Internationale Centrumcoördinator. Hamsaa heeft 

Voor Swamiji's verjaardag voerden we een Lingam 

abishekam uit en reciteerden de 108 namen van Swamiji 
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momenteel de leiding over het Sri Premananda Centrum in Villa Carlos Paz en ook over het 

verspreiden van informatie aan alle toegewijden in Argentinië. 

 

Wij geloven dat Hamsaa een zeer getalenteerde en toegewijde Internationale 

Centrumcoördinator zal zijn. Ze brengt haar unieke energie, vreugde en toewijding aan Swamiji 

in deze rol. Ze zal er zijn om alle Sri Premananda Centrum- en Groepscoördinatoren over de 

hele wereld te ondersteunen, aan te moedigen en met hen te communiceren, en staat ter 

beschikking van elke toegewijde die haar wil contacteren over Swamiji's missie, in het bijzonder 

over de Centra en Groepen. En natuurlijk zal ze altijd in contact staan met de Ashram. 

 

Je vindt haar e-mailadres op onze website www.sripremananda.org, onder 'Zoek een Centrum'. 

 

We wensen haar het allerbeste met deze geweldige en belangrijke goeroe seva! 

 

 

Swamiji's gouden woorden over de  

Sri Premananda Centra en Groepen 
 

 

 

“Telkens wanneer iemand zich met spiritualiteit bezighoudt, zal hij 

of zij gemoedsrust ervaren en door toewijding hogere kwaliteiten 

ontwikkelen. Welke acties hebben de coördinatoren daarom 

ondernomen om iedereen te helpen meer toewijding in hun hart te 

ontwikkelen? Hoe ver gaat je dienstbaarheid? (…) 

 

Je moet begrijpen dat veel toegewijden nog niet volwassen zijn en 

daarom waarschijnlijk soms boos worden en misschien verkeerd 

denken. Ze kunnen ook een aantal slechte gewoonten hebben. Als 

coördinatoren zou je ze moeten vergeven dat ze zulke kwaliteiten 

hebben; je moet voor ze zorgen en ze aanmoedigen om op het 

goede pad te gaan. " 
 

 

 

http://www.sripremananda.org/


8 Prema Ananda Vahini november 2020 

 

Swamiji's verjaardagsviering in de Ashram 

 

 

 

 

 

 

Met de klok mee van linksboven: een Ganapati yagam ten voordele van 

alle Swamiji's toegewijden; abishekam bij Swamiji's samadhi lingam; een 
vreugdevolle processie rond de Ashram met Swamiji's beeld, begeleid 

door het zingen van bhajans; een melk abishekam uitgevoerd voor 

Swamiji's beeld 
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Mijn ervaring met Swamiji: 

Hoe we Swamiji leerden kennen 
Door Sivakumaran en Lakshmi, Sri Lanka 

 
Sivakumaran: Het was tijdens mijn studententijd dat ik voor het eerst kennis maakte met bepaalde 

spirituele leiders, zoals Sai Baba, Swami Sivananda, enz. Ik las toen een boek dat me een zeer 

fundamentele kennis gaf over spiritualiteit en het doel van het menselijk leven op deze aarde. In dat 

boek stond dat meditatie het belangrijkste middel voor ons is om het hoogste doel in het leven te 

bereiken. Het adviseerde ook om meditatie te beoefenen onder begeleiding van een goeroe. Dus 

natuurlijk werd mijn interesse gewekt om een goeroe te hebben die me op het spirituele pad zou 

kunnen begeleiden. 

 

Aan het begin van de jaren zeventig had ik het grote geluk Sathya Sai Baba in Bangalore in Whitefield 

te ontmoeten en zijn zegeningen te ontvangen, hoewel hij niet mijn goeroe zou zijn. Het was hier 

echter dat ik van enkele van zijn toegewijden hoorde over een wijze in Sri Lanka die op Sai Baba 

leek en die via zijn mond lingams baarde die zich in zijn lichaam hadden gevormd. Ik vroeg me af, 

was ik misschien voorbestemd om deze buitengewone wijze ooit te ontmoeten? 

 

Op een avond in 1977, rond 

17.00 uur, stond ik bij de poort 

van mijn huis toen ik een jonge 

man zag, gekleed in opvallend 

mooie oranje gewaden, een 

swami, die over de weg liep. 

Enigszins verbaasd stond ik daar 

maar naar hem te staren en om 

de een of andere reden kon ik 

mijn ogen niet van hem 

afhouden. Hij leek diep in 

gedachten te zijn en was op weg 

naar het strand. Terwijl hij 

langsliep en toen langzaam uit 

mijn zicht verdween, kwam de 

gedachte bij me op dat dit 

misschien de heilige uit Matale 

zou kunnen zijn over wie ik een paar jaar eerder had gehoord. 

  

In 1984 had ik meditatie geleerd en was ik er al verschillende jaren mee bezig, en op de avond van 

Mahashivaratri van dat jaar woonde ik een groepsmeditatie bij in Colombo. Daar hoorde ik dat 

diezelfde avond een Swami een programma hield in de Vivekananda Herdenkingshal van de 

Ramakrishna Missie, net naast de deur. Ik besloot om dit feest gedurende heel de nacht bij te wonen 

en zodra ik de Swami op het podium zag, herkende ik hem onmiddellijk als dezelfde swami die me 

in 1977 zijn darshan had gegeven! En het was natuurlijk niemand minder dan Swami Premananda! 

Swamiji bezocht in de jaren tachtig het huis van een toegewijde 

in Sri Lanka 
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Hoewel ik een groot verlangen had om Swamiji te 

ontmoeten na de lingodbhava, had ik de gelegenheid 

niet omdat ik die ochtend moest werken. Dus ging 

ik snel naar huis, nam een bad, deed mijn 

ochtendmeditatie en vertrok naar kantoor. Omdat 

ik de hele nacht niet had geslapen, ging ik aan het 

werk met de gedachte om na de lunch naar huis te 

gaan om uit te rusten, maar verbazingwekkend 

genoeg voelde ik me na de lunch opmerkelijk fris en 

klaarwakker en besloot ik op kantoor te blijven. Die 

avond had ik thuis een vroeg avondeten en ging 

rond 18.30 uur naar bed. De volgende ochtend 

merkte ik dat ik wakker werd uit de beste en 

diepste slaap die ik ooit in mijn hele leven had 

gehad! Ik ben deze ervaring nooit vergeten en het 

maakte me vastbesloten om elke Shivaratri bij deze 

heilige door te brengen, want hij had me een heel 

goede ervaring gegeven waardoor ik de waarde had 

geleerd om tijdens de Mahashivaratri-nacht wakker 

te blijven. 

 

In december 1984 trouwde ik met Lakshmi en vanaf 

dat moment deelden we ons leven, ook vanuit 

spiritueel oogpunt. Toen Swamiji in 1986 vanuit 

India naar Sri Lanka kwam, hield hij dagelijkse 

programma's in de huizen van toegewijden. Hij voerde abishekams uit en gaf lingam-zegeningen en 

interviews. We hebben zoveel mogelijk van deze programma's bijgewoond. Bij een van deze 

gelegenheden ontving Lakshmi gematerialiseerde kumkum uit Swamiji's handen. We waren ook 

gezegend om met hem mee te gaan op de Kataragama-reis, wat voor ons beiden een verheffende 

ervaring was. Op een dag, tijdens deze reis, gaf Swamiji ons allemaal een lingamzegening in de Manika 

Gangai rivier. Hij wilde eerst dat we ons drie keer volledig onder water dompelden voordat we de 

zegen kregen. Het was een heel bijzondere ervaring en we hadden ook veel plezier.  

 

Lakshmi: Ik kende spiritualiteit in die tijd nog niet zo goed en was vooral mee op reis gegaan vanwege 

mijn man. Ik had ontzag voor Swamiji en was nog niet erg bekend met hem. Ik voelde een diep 

respect voor hem en besefte dat hij een goddelijk persoon was, en toch was het juist dat waardoor 

ik op een zekere afstand van hem bleef. De groep was op een ochtend van plan de Kataragama-

heuvel te beklimmen. In die dagen was de beklimming van die heuvel nogal moeilijk en ik wilde echt 

niet gaan, maar ik wist ook dat mijn man niet zonder mij zou gaan, ook al wilde hij heel graag de 

klim maken. Hierdoor voelde ik me behoorlijk verdrietig en bij het ontbijt die ochtend was ik in 

tranen. Swamiji hielp bij het serveren van het ontbijt en zorgde ervoor dat iedereen genoeg te eten 

had en toen hij bij ons kwam, vroeg hij of alles in orde was en waarom ik huilde. Toen mijn man 

uitlegde dat ik de heuvel niet wilde beklimmen, draaide Swamiji zich naar me toe en zei vriendelijk: 

“Amma, maak je geen zorgen, je hoeft de heuvel niet te beklimmen. Als je man wil, laat hem dan 

gaan; Ik ga ook niet, dus je kunt bij me blijven." Bijna onmiddellijk voelde ik een verandering van 

gemoedstoestand en wendde ik me tot mijn man om te zeggen dat ik met hem mee zou gaan. Zo 

Swamiji in Sri Lanka tijdens 

Mahashivaratri 1984 
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wist Swamiji altijd precies wat hij moest zeggen en hoe hij moest handelen met elk soort persoon 

en in elke situatie, om hen een beter gevoel te geven en hen te laten doen wat het beste voor hen 

is. Dus ik bleef niet bij Swamiji, maar ging met de groep mee om de heuvel te beklimmen; Ik heb 

een geweldige tijd gehad en was erg blij dat ik die speciale gebeurtenis niet had gemist. Het was 

echt een geweldige ervaring om bij Swamiji te zijn.  

 

Eind 1987 kwamen we voor het eerst naar India, samen met een stel dat we tijdens de Kataragama-

tour hadden leren kennen. We landden in Trichy, waar we in een hotel logeerden, en het allereerste 

wat we deden was naar Swamiji gaan, die op dat moment in Pudur verbleef. Toen Swamiji ons zag, 

vroeg hij of we al boodschappen hadden gedaan en verzekerde ons dat als we geld nodig hadden, 

we het hem gewoon moesten vragen. Hij legde uit dat er dagelijks om 18.00 uur abishekams waren 

en vroeg ons om de volgende avond naar de abishekam te komen, wat we natuurlijk deden. Na de 

abishekam stelde Swamiji voor dat we de volgende dag terug zouden komen en dat hij ons het land 

kon laten zien waar hij bezig was met het bouwen van een ashram. 

 

De volgende dag regelde Swami een auto om ons naar de ashram te brengen. Het enige gebouw 

daar op dat moment was de Poeja-hal en deze was nog niet voltooid, omdat de vloer nog 

gecementeerd moest worden. En behalve een hut, die dicht bij de plaats van de koeienstal stond, 

was de rest van het hele gebied gewoon een enorme uitgestrektheid van wat grotendeels 

kreupelhout leek te zijn. We gingen de poeja-hal binnen en zagen alle kinderen zitten op matten die 

op de aarden vloer waren gelegd. Ze zongen bhajans en er werd ons verteld dat er een 

begrafenisplechtigheid gaande was, uitgevoerd door het dorpshoofd en enkele van zijn assistenten. 

's Avonds, na de begrafenis, ontvingen we de zegeningen van zowel Swamiji als zijn moeder en liepen 

we op onze gemak naar Fatima Nagar om de bus terug naar het hotel te nemen. Na dat bezoek 

vertrokken we om op tour te gaan met Swamiji's zegeningen. 

 

Sinds dat eerste bezoek aan de Ashram in 1987, zijn we hier in de loop der jaren vele malen geweest 

en zijn we getuige geweest van dit eens schijnbaar kale land met slechts één onafgemaakt gebouw, 

dat veranderde in een echte groene oase, gevuld met veel bomen, bloeiende planten, vogels en 

dieren, en meer gebouwen gebouwd in een eenvoudige stijl, in harmonie met de sfeer van een 

traditionele ashram. We hebben heiligen, sadhu's en toegewijden van over de hele wereld deze 

prachtige spirituele plek zien bezoeken en honderden arme kinderen die gratis onderdak, onderwijs, 

medische zorg, kleding en andere dagelijkse behoeften kregen, kortom - een basis voor een betere 

toekomst. En we zagen hoe Swamiji altijd klaar stond om advies en begeleiding te geven aan iedereen 

die zich tot hem wendde en zijn zegeningen over iedereen uit te stralen. Ook wij ontvingen deze 

en blijven zijn voortdurende begeleiding ervaren, zijn zegeningen en liefde zijn in onze levens. 

 

Dit jaar, ter gelegenheid van de 31ste verjaardag van de officiële opening van de Ashram, voelden we 

ons zeer vereerd dat we de taak hadden gekregen om de vlag te hijsen voor de Poeja Hall, het enige 

gebouw dat hier stond, nog niet af, toen we hier voor het eerst kwamen, nu meer dan dertig jaar 

geleden. Het bracht veel goede herinneringen terug. We hebben de vlag gehesen in het bijzijn van 

enkele andere mensen die er op dat moment ook waren geweest, sommigen als kleine kinderen, 

evenals veel mensen die sindsdien zijn toegetreden, getrouw de spirituele missie van onze goeroe 

en grote heilige, Swami Premananda ondersteunend. Het was inderdaad een erg leuke ervaring! 

 

 

Jai Prema Shanti! 
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Swamiji beantwoordt je vragen 
 

Swamiji, wanneer zullen we echt gelukkig zijn? Zal het zijn wanneer we het 
licht zien of voordat we het licht zien? 

 

Stel je voor dat je naar een restaurant in Trichy gaat en idli’s en chutney koopt, oké? De ober 

legt deze voor je op tafel, maar je eet ze niet op. Maar ook al raak je dit niet aan, je wilt er toch 

van proeven. Hoe kun je de smaak kennen totdat je hebt gegeten? 

 

(Toegewijden :) Het is onmogelijk. 

 

Ja, maar dat is de vraag die je mij wilt laten beantwoorden. Ga mediteren. Dat is het hoogste. 

Maak jezelf rijper. Stop met kijken naar de idli’s - eet ze op. Doe het praktisch, en daarna 

realiseer je je wat de smaak is. Waarom vraag je me dat? Ik ken de smaak al, maar waarom jij 

niet? Omdat je nog niet klaar bent om te oefenen, maar je wilt de smaak. 

 

De ervaring zelf is de essentie van spiritualiteit.  

 

Ik mediteer in een bepaalde stijl, en elke persoon zal zijn of haar individuele weg naar binnen 

vinden. Maar hoe je het ook doet, verwacht niets. Als je oefent en je hebt wat ervaring en 

bereikt een bepaald niveau, dan kan je het me daarna privé vragen, en zal ik je enkele manieren 

uitleggen. Eerst moet je het zaadje van de mangoboom planten, dan water geven en continu 

verzorgen. Na vijf jaar zal de jonge boom automatisch enkele mango's dragen. En dan ben ik 

niet nodig - ik zal hier en daar wat advies geven. Ik zorg goed voor je in de beginfase. Je weet 

alles - het zit in je. Ik laat je zien hoe je naar binnen gaat. Als je eenmaal naar binnen gaat, kun 

je beslissen hoe je vooruitgang boekt in meditatie. Je ontwikkelt je op jouw individuele en unieke 

manier. 

 

Nu heb je veel boeken gelezen, maar welke meditatiemethode doe je? Niets - dus als ik over 

meditatie praat, heb je er niets aan. Je vraagt naar de betekenis van meditatie en laat me 

uitleggen, maar als je het niet doet, wat heeft het dan voor zin? Het is tijdsverspilling. 

 

Sommige mensen zijn geïnteresseerd in rituelen, sommigen in liefdadigheid en dienstbaarheid 

en sommigen in devotionele zang. Ook jij kunt die paden naar verlichting bewandelen. Het zijn 

allemaal wegen naar vrijheid. Welke manier je ook leuk vindt en op welke manier je spiritualiteit 

ook wilt beoefenen, het is oké. Ik zal je aanmoedigen en op alle manieren uitleggen, maar het 

belangrijkste is dat je moet oefenen. Doe het praktisch en praat er niet alleen over. Kijk niet 

alleen naar het eten op tafel - eet het op en proef het. 
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Stadsleven 
Sinds het bestaan van de mensheid zijn vrouwen altijd de drijfveer geweest voor haar opgang en 

neergang. Tegenwoordig is de toestand van vrouwen verontrustend; ze hebben hun grote 

potentieel verloren en zijn zwak geworden. Aan het eind van de dag zijn vrouwen in dorpen uitgeput 

van al het harde werk dat ze doen, terwijl degenen die in steden wonen verzwakt zijn door een 

levensstijl die hen vatbaar maakt voor allerlei soorten ziekten en malaises. 

 

Het leven in steden begint tegenwoordig veel te lijken op het leven in een verduisterde kamer en 

vrouwen zijn degenen die hier het meest onder lijden. Het gebrek aan open ruimtes in steden is 

een van de dingen die hun goddelijke kwaliteiten negatief beïnvloeden. In vergelijking met mannen 

lijden vrouwen in steden zelfs meer aan ziekten dan mannen, in een verhouding van ongeveer vijf 

op één. Bovendien is het leven van vrouwen die huisvrouw zijn voornamelijk beperkt tot het huis, 

een beetje zoals dat van een slang die in een mand wordt gehouden. Daardoor worden hen de 

meeste plezierige en bevrijdende aspecten van het leven ontnomen. 

 

Nadat hun echtgenoten 's ochtends naar hun werk zijn gegaan, kunnen deze huisgodinnen in de 

verleiding komen om weer in slaap te vallen, een gewoonte die luiheid bevordert. Op deze manier 

ruïneert een vrouw haar pure en engelachtige verschijning en begint ze meer op een schimmig 

fantoom te lijken. Haar energie loopt weg en de ziekte van luiheid neemt haar plaats in. Als ze in 

een warm land woont, kan ze ook de neiging hebben om te veel thee of koffie te drinken of 

gebottelde dranken te consumeren die chemische toevoegingen bevatten die schadelijk zijn voor 

de gezondheid, en toch negeren vrouwen deze gevaren. Daarom moeten vrouwen die thuis blijven 

ervoor zorgen dat ze niet te veel slapen en geen ongezonde dranken consumeren. Overdag moeten 

ze zich in plaats daarvan bezighouden met huishoudelijk werk, een bezigheid die hen zal helpen hun 

fysieke fitheid te behouden. 

 

Tegenwoordig kopen ze, simpelweg omdat mensen meer geld hebben, allerlei moderne apparaten 

waar ze lui van worden. Voor bedrijven die erop uit zijn om winst te maken met een zogenaamde 

'easy-living' levensstijl en daarvoor een verscheidenheid aan apparaten en gadgets produceren zijn 

vrouwen hun grootste klanten. Het resultaat is dat huisvrouwen, in plaats van werk te doen zoals 

met de hand vegen en wassen, dit werk aan de machines overdragen, wat sloomheid in de hand 

werkt. 
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Steden bieden veel nieuwe werkgelegenheid en daardoor aangetrokken migreren en vestigen 

mensen uit landelijke gebieden zich daar. Je zou kunnen zeggen dat stedelijke congestie en moderne 

levensstijl steden veranderen in grote 'ziekteverwekkende fabrieken'. De oorzaak van dit alles is het 

verlangen van mensen naar het valse prestige van opvallende consumptie, met als resultaat dat onze 

goede, eeuwenoude gewoonten en gedragingen worden vernietigd. In plaats van vooruitgang te 

boeken, bevindt het maatschappelijke leven zich nu in een neerwaartse spiraal. 

 

Tegenwoordig zou het een wonder zijn als een huis geen televisie zou hebben. Maar televisie doet 

meer dan informatieve programma's uitzenden, het zendt ook programma's en series uit vol 

denkbeeldige ideeën en gebeurtenissen die de geest vergiftigen en tot waanvoorstellingen leiden. 

Verleid door de aantrekkingskracht van het scherm, zitten huisvrouwen er urenlang voor en 

verwaarlozen ze hun huishoudelijke taken. Hun geest raakt zo betrokken bij wat ze zien dat ze de 

realiteit van hun leven vergeten. Dit zorgt op zijn beurt voor problemen in gezinnen, waardoor ze 

vaak uit elkaar gaan. Maar kunnen we voor dit alles de schuld geven aan die idiote box? Nee. We 

kunnen enkel onszelf de schuld geven. In hun vrije tijd gaan sommige vrouwen alleen naar de 

bioscoop en nemen niet eens de moeite om het aan hun echtgenoten te vertellen. Als een vriend 

de volgende dag tegen haar man zegt dat hij haar in de bioscoop heeft gezien, kan de vrouw dat 

zelfs ontkennen. 

 

De uitgaven van de meeste gezinnen in steden zijn tegenwoordig hoger dan hun inkomen. Hiervoor 

zijn voornamelijk vrouwen verantwoordelijk, aangezien zij degenen zijn die de huizen runnen en de 

uitgaven beheren. De uitgaven van een gezin moeten in overeenstemming zijn met het salaris dat 

wordt verdiend. Als een huisvrouw dure, luxe artikelen wenst en koopt die verder gaan dan de 

financiële middelen van het gezin, dan is er ongetwijfeld een tekort aan geld voor noodzakelijke 

dingen. Vrouwen moeten van nature een gevoel van toewijding aan hun gezin voelen en bereid zijn 

om zich voor hen op te offeren. Als ze egoïstisch gaan handelen, resulteert dit in een manier van 

leven die tegen hun aard van vrouwelijkheid ingaat. Als een vrouw die een huis runt niet kan 

bezuinigen en verstandig geld uitgeeft, zal de kwaliteit van leven van het hele gezin eronder lijden 

en verslechteren. 

 

In het verleden ging de kledingcultuur vooral om de behoeften van de mensen en hun gezondheid. 

Zo is katoen in een warm klimaat een ideaal en veilig materiaal voor kleding. Maar nu is iemands 

kleding vooral een fashion statement geworden. Vooral vrouwen zijn extreem modebewust 

geworden. Maar, in tegenstelling tot wat sommige mensen denken, bepaalt iemands kleding niet zijn 

positie in het leven, noch maakt het hem of haar mooi of respectabel. Hoe is dit verkeerde idee 

ontstaan dat schoonheid en respect kunnen worden verkregen door kleding en niet door karakter? 

Het is een onmiskenbare waarheid dat er vrouwen zijn die zich laten beïnvloeden door en belang 

hechten aan iemands modieuze, dure kleding en pompeus gedrag en later pijnlijk werden verraden 

door dat valse geloof, 

 

In steden zijn vrouwen tegenwoordig vaak geneigd andere vrouwen niet te respecteren en ze zelfs 

te negeren. Vrouwen die tempelfeesten of bruiloften bijwonen, verkleden zich in chique, dure zijden 

sari's en sieraden en vergelijken dan onophoudelijk hun outfits met die van de andere vrouwen. De 

welgestelden kijken minachtend neer op degenen die minder goed gekleed zijn, die op hun beurt 
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met afgunst kijken naar de stijlvolle, rijke kleding van de meer welgestelden. Ze stellen elkaar vragen 

als: "wanneer heb je dit gekregen?" en "waar heb je dat gekocht?" en soms eindigen deze kleine 

gesprekken in misverstanden en ruzies. Vrouwen moeten zulke bekrompen en kleingeestige 

gedachten en gedrag vermijden. Vrouwen hebben een inherente natuurlijke schoonheid, maar als 

ze een stadsleven leiden, verliezen ze deze echte schoonheid en krijgen ze een kunstmatig 

spookachtig uiterlijk. 

 

Vrouwen moeten de genoegens en grootsheid van een eenvoudig leven leren kennen en proberen 

hun gehechtheid aan de gekke en misleidende trends en gedragingen die tegenwoordig in steden 

gebruikelijk zijn, te verminderen. Vrouwen en mannen hebben verschillende fysieke constituties. 

Vrouwen die het potentieel hebben om moeder te worden en bepaalde aangeboren goddelijke 

kwaliteiten bezitten, moeten daarom niet proberen de levensstijl van mannen na te bootsen. 

 

Tegenwoordig strompelen mannen vaker wel dan niet naar huis in een dronken toestand, een 

situatie die diepe psychologische en emotionele littekens bij de kinderen kan toebrengen. Het is 

triest en verontrustend dat vrouwen in steden tegenwoordig ook gewend raken aan het drinken 

van alcohol en sterke drank. Mannen en vrouwen die sociaal samenkomen en alcohol en sterke 

drank consumeren, leiden een hels soort bestaan. 

 

Wanneer zullen ze het feit gaan begrijpen dat allerlei soorten recreatieve drugs - deze stimulerende 

en depressieve middelen die het denken vertroebelen en remmingen verminderen - verslavend en 

schadelijk zijn voor hun gezondheid en ze uiteindelijk zullen vernietigen? En bovendien mogen 

vrouwen hun gezond verstand niet verliezen en zich niet laten meeslepen door de vleiende, vlotte 

praat van mannen, die ook als een drug voor hen kunnen werken, met hetzelfde verwoestende 

effect. 

 

Het is mijn oprechte wens dat vrouwen, die ik enorm respecteer en hoog in het vaandel heb staan, 

voortdurend vooruitgang boeken en zichzelf elke dag verheffen. Wat ik in dit artikel heb gezegd, is 

natuurlijk niet van toepassing op alle vrouwen die in steden wonen; er zijn veel vrouwen in steden 

die waardig leven, regelmatig tempels bezoeken en iedereen met liefde en vriendelijkheid 

behandelen. 

 

Momenteel zijn er geen vrouwenorganisaties die zich bezighouden met het soort problemen 

waarmee vrouwen in steden worden geconfronteerd zoals ik ze hier heb vernoemd. In plaats 

daarvan praten ze alleen over gelijke rechten. Maar ik vraag me af, wat voor soort gelijke rechten 

vinden ze voordelig voor vrouwen ... net als mannen drugs en drank gebruiken? Roken als mannen? 

Films bekijken die lustgevoelens opwekken? 

 

Oh vrouwen! Jullie die dochters, zussen, echtgenotes en moeders zijn ... verhef jezelf! Denk niet 

aan ontmoedigende, onvriendelijke of onsmakelijke gedachten. Waar je ook woont, in steden of 

dorpen, verlies nooit je unieke kwaliteiten. Wanneer mannen roekeloos en onoordeelkundig 

handelen, zijn jullie degenen die verantwoordelijk moeten handelen en de leiding moeten nemen. 

Alleen jullie kunnen een hogere traditionele cultuur en manier van leven redden en hoog houden. 

Wees trouw aan je goddelijke natuur, handel eervol en leef een bloeiend leven! 
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Nieuws van de ... 

 

 

 

Premananda  Jeugd  ontmoet elkaar op ZOOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ZOOM bijeenkomst op 16 november georganiseerd door de Premananda Jeugd van 

Maastricht 
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De energie van goddelijke liefde overstijgt de fysieke wereld. Vanwege de beperking op 

bijeenkomsten wegens het coronavirus, is het tegenwoordig niet gemakkelijk om elkaar fysiek 

te ontmoeten. Maar om goddelijke liefde te ontvangen of te sturen, is fysieke interactie geen 

must. Hoewel het jammer is dat we ons niet kunnen verplaatsen zoals voorheen, is het 
belangrijk om het potentiële transformerende effect van spirituele oefeningen op onszelf en op 

het milieu te erkennen, vooral in deze tijd. De recente ZOOM-bijeenkomst, georganiseerd door 

de Premananda Jeugdgroep van Maastricht en bijgewoond door Premananda Jeugdleden over 
heel de wereld, is een aanmoediging voor ons om Swamiji's leringen te gaan beoefenen, ook als 

we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten. We moedigen jeugdgroepen over heel de wereld aan 

om soortgelijke bijeenkomsten te organiseren en jongeren en anderen uit te nodigen om mee 
te doen! 

 

 
Elke maand belichten we een geweldige kwaliteit van 

een Premananda-jongere.  
Deze maand: Leer je kinderen over pure liefde! 

 
“Ouders leren hun kinderen geen nobele kwaliteiten, ook al is dit hun taak. Ouders 

in het buitenland geven hun kinderen vaak aan de zorg van iemand anders over 

omdat beide ouders werken. Deze kinderen groeien vervolgens op in een groep 

kinderen. Omdat ze altijd omringd zijn door andere kinderen, zien en denken ze 

alleen 'kinderen'. Soms is de persoon die voor hen zorgt erg streng en toont hij 

nooit ware liefde. Een jong kind kan erg bang worden en dan, wanneer dat kind 10 

of 12 jaar is, zal hij of zij zich voortdurend bang voelen, omdat het van jongs af 

aan niet in staat was om zuivere liefde te kennen. Ouders begrijpen niet dat ze hun 

kinderen moeten leren over goddelijke vibratie, over God, pure liefde en 

spiritualiteit. Dit maakt het voor kinderen erg moeilijk om de waarheid te beseffen. 

Op latere leeftijd zal het te laat zijn om te starten met de gewoonte om spirituele 

sadhana’s te beoefenen.” 
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