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“Bhakti, toewijding, is een aangeboren kracht in al het leven. De plicht van 

de spirituele meester is om je toewijding te ontwikkelen. Hij is als de 
chauffeur van een bus die naar de hemel gaat.”  

 

Swamiji 
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Satsang met Swamiji 
 

De pracht van Shivaratri 
(Uittreksel uit een satsang die Swamiji op 14 maart 2002 gaf) 

 

  

        hiva is overal; Shiva's energie is 

alomtegenwoordig. Het is inderdaad een 

geweldig geschenk om gedurende de nacht   

  van Mahashivaratri op één plek wakker te kunnen 

blijven van 18.00 uur ’s avonds tot 6.00 uur ‘s 

ochtends. Het is essentieel om spiritueel te 

evolueren en door wakker te blijven 

gedurende deze twaalf uur, is het voor ons 

mogelijk om die speciale Shiva-vibratie te 

voelen en een groot spiritueel voordeel te 

bekomen. Als je in India bent, is het ook 

goed om die specifieke tempels te 

bezoeken waar de 63 Nayanmars vroeger 

hun verering deden. Deze heiligen 

bereikten verlichting door hun overgave 

aan Heer Shiva en, op Shivaratri-avond, kun 

je ook hun genade ervaren, evenals de 

Shiva-vibratie en de zegeningen van de 

tempel. 

 

Tegenwoordig is het zeer zeldzaam om zeer 

hoog ontwikkelde wijzen te vinden die in 

staat zijn lingams uit hun lichaam te 

manifesteren. Sommigen van hen kunnen 

zo'n lingam maar één keer manifesteren, 

anderen hebben dit vermogen misschien vijf 

jaar en anderen tien jaar. 

 

Er zijn ook wijzen geweest die wel vijfentwintig jaar lang lingams uit hun lichaam hebben 

gemanifesteerd, maar dat was in de oudheid, meer dan 2500 jaar geleden. Pas nu doet zich weer 

zo'n wonder voor. Het is een unieke kans om de tijd van Mahashivaratri door te brengen op een 

plek waar zo'n gerealiseerde ziel leefde, wandelde en sadhana's uitvoerde. Wie wakker blijft tijdens 

de twaalf uur van Mahashivaratri-nacht, zal opgaan in die uitzonderlijke spirituele energie en 

atmosfeer. Ja, het is beslist een zeer kostbare ervaring om in deze geestelijk verheffende tijd op zo'n 

gunstige plek te zijn. De prachtige intensiteit van Mahashivaratri zal nog 2500 jaar in onze Ashram 

S 
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blijven. Dus degenen die het geluk zullen hebben om hier in de toekomst op bezoek te komen of 

hier te wonen, zullen ook profiteren van deze krachtige vibraties. 

 

Eigenlijk is er elke maand een Shivaratri die, volgens de hindoeïstische astrologische kalender, valt 

op de dag dat de maan helemaal donker is. Net zoals we doen op de Mahashivaratri-avond, kunnen 

we wakker blijven, mantra's chanten en mediteren op de Shiva-energie tijdens deze maandelijkse 

Shivaratri’s en zo veel spiritueel voordeel bekomen. Door verering en wakker te blijven tijdens 

deze nachten van Shivaratri, zelfs zonder dat we ons hiervan bewust zijn, zullen we de genade en 

vibratie die ons op die momenten ter beschikking worden gesteld, in ons opnemen. De meeste 

gewone mensen begrijpen deze geheimen echter niet. 

 

Misschien kom je hier één keer per jaar om in de Ashram voor Mahashivaratri te zijn, maar pas 

nadat je naar huis bent teruggekeerd in je eigen land, zul je de betekenis ervan in je leven beseffen. 

Als je daar dezelfde spirituele oefeningen doet tijdens de maandelijkse Shivaratri’s, ontvang je 

hetzelfde voordeel. 

 

Dit leven is vol verdriet, ziekte en lijden. Door spirituele oefeningen te doen, zul je verlichting 

krijgen van al deze beproevingen. Shivaratri-avonden zijn uitstekende tijden om mentale rust te 

bereiken, meditatie te beoefenen en te streven naar zelfrealisatie. Ik wil dat jullie allemaal beseffen 

dat, hoewel je misschien bepaalde beproevingen in het leven ondergaat en uitdagingen en 

moeilijkheden ervaart, je troost en mentale stilte en spirituele realisatie kunt vinden door op deze 

zeer speciale dagen sadhana's te doen. Er kunnen op deze dagen mensen zijn die niet in staat zijn 

om met anderen samen te komen of zelfs maar te oefenen. Als jij of je groep spirituele oefeningen 

doet op een Shivaratri-avond, dan kun je altijd bidden voor degenen die niet in staat zijn om zelf te 

komen of oefeningen te doen. Je kunt hun foto's in de kamer plaatsen en namens hen offers brengen. 

 

In feite is dit precies de reden waarom we gebeden opzeggen en abishekams en yagams uitvoeren 

in de naam van toegewijden of andere mensen die hier [in de Ashram] op Mahashivaratri niet 

aanwezig zijn. (...) Op deze manier zullen ze, door deel te nemen aan de Mahashivaratri poeja’s, veel 

hulp op hun pad krijgen. We zouden al deze mensen de kans moeten geven om te profiteren van 

zulke gunstige activiteiten, en de kans geven om een gelukkiger leven te leiden en om andere goede 

dingen te ervaren die hen ten goede kunnen komen.  

 

Op Shivaratri is het ook goed om de mantra te chanten: 
 

Ōm Tatpurushāya Vidmahē  

Mahādevāya Dhīmahi 

Tannō Rudrah Prachōdayāt 
 

Mogen we de oorspronkelijke Allerhoogste Ziel kennen 

We mediteren op de grote God 

Moge Hij, de vernietiger van verdriet, onze geest verlichten.  
 

Met dit grote gefluister van het Goddelijke schenk ik mijn zegeningen aan jullie allemaal. 
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Nieuws uit de  

Sri Premananda Centra over de hele wereld 
 

Verhuizing van het Colombes-centrum naar 
Gers 

- Door Jayaani en Jnanamani 

 
ind 2020 nam ons leven een grote wending. We 

verlieten ons huis in Colombes, een voorstad 

van Parijs, om ons te vestigen in het dorp 

Miélan, dat in het zuidwesten van Frankrijk in het 

departement Gers ligt, niet ver van het 

Pyreneeëngebergte dat de scheiding vormt tussen 

Spanje en Frankrijk, en ligt op slechts ongeveer een 

uur rijden van Lourdes, een zeer belangrijk katholiek 

bedevaartsoord. 

 

In mei 2020 ging Jnanamani als het ware de jeugd van 

ouderdom binnen, toen hij officieel gepensioneerd 

werd. Maar hoewel hij zijn werkzame leven heeft 

verlaten, wil dat nog niet zeggen dat hij ook passief werd! Wat Jayaani betreft, wilde ze hem kennelijk 

graag navolgen en daarom besloot ze in oktober ook te stoppen met haar werk, dat te moeilijk was 

geworden, en sloot ze zich dus bij hem aan in deze nieuwe levensfase. 

 

Omdat we beiden oorspronkelijk van het platteland komen en alleen vanwege professionele 

verplichtingen in de stad zijn gaan wonen, vonden we dat het voor ons niet meer mogelijk was om 

in de buitenwijken van Parijs te blijven wonen. Daarom besloten we om te verhuizen en ons te 

vestigen in het zuidwesten van Frankrijk, een regio waar Jnanamani opgroeide en waar zijn hele 

familie nog steeds woont. 

 

Op het platteland wonen, in contact zijn met de natuur, die grote en mooie ruimtes hebben met de 

Pyreneeën als achtergrond en leven met meer ontspannen inwoners, het zijn allemaal factoren die 

aanzienlijk bijdragen aan het welzijn. En bovendien is de pandemie er niet zo ernstig en treft hij 

minder mensen op het platteland. 

 

We kregen veel hulp van Swamiji en goddelijke genade, want het kostte ons maar een paar dagen 

om een koper voor ons huis in Parijs te vinden en we vonden ook gemakkelijk een nieuw huis in 

Gers, een gelijkvloers huis dat perfect aan onze behoeften beantwoordde. Van oktober tot december 

2020 waren we erg druk bezig met het organiseren van onze verhuizing en ons te  vestigen in ons 

nieuwe huis. 

 

Aangezien Jayaani de verzorger is van haar 88-jarige moeder, was er geen sprake van haar alleen 

achter te laten in het noorden van Frankrijk. Maar het Goddelijke verwende ons nog een beetje meer 

door te zorgen dat we het huis naast het onze konden kopen, zodat we haar daar comfortabel konden 

installeren op haar eigen plek. Dit betekent dat we in dezelfde periode ook de verhuizing van 

Jayaani's moeder moesten regelen. 

E 
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Nu, begin 2021 en na al die weken van materiële onrust, beginnen we het wat rustiger aan te doen, 

hoewel we nog wat werk te doen hebben om onze nieuwe tempel te installeren in een kamer die we 

speciaal daarvoor hebben voorbehouden.  

 

In oktober hebben we onze laatste abishekam uitgevoerd in Colombes en het was een heel ontroerend 

moment omdat het daar het laatste ritueel was en natuurlijk omdat we afscheid moesten nemen van 

de toegewijden van het Centrum.  

 

Maar zo is het leven! Het centrum was oorspronkelijk opgericht in Picardië, in de buurt van Amiens. 

Daarna scheen Swamiji's licht in Colombes en omgeving, wat ongetwijfeld ten goede komt aan dit 

gebied waar zoveel sociale moeilijkheden zijn. En nu zijn we hier in Gers, in een totaal andere 

omgeving en met veel meer vrije tijd. Het is nu aan ons om de beste manier te vinden om onze reis 

van dienstbaarheid voort te zetten. 

 

Ondertussen zijn we druk bezig met het afwerken van de tempel, want we zijn van plan hier 

Mahashivaratri te vieren. We zijn enorm blij dat verschillende toegewijden van het Centrum in Parijs 

van plan zijn om voor die gelegenheid naar hier te komen. We zullen verheugd zijn om hen te 

ontvangen, evenals alle nieuwe mensen die naar ons Centrum komen en ook alle  toegewijden die 

op bezoek komen, die we nu zullen kunnen huisvesten in ons huis dat ruimer is dan dat in Colombes. 

 

Samen kunnen we Swamiji en Shiva in staat stellen een nieuw licht aan te steken in deze 

zuidwestelijke regio van Frankrijk en we zullen ons best doen om de uitstraling ervan hier te 

verspreiden. Swamiji's hulp en het effect van het Centrum met zijn beelden, de lingam en de 

verschillende rituelen die we uitvoeren, zullen als een magneet werken om de toekomstige 

toegewijden van ons Centrum aan te trekken! 

 

Jai Prema Shanti! 
 

 

 
 

 

Het centrum van Miélan, met het stadhuis boven de centrale arcades 
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Miélan is een 'bastide', een dorp gesticht op een heuvel in de 13e eeuw. Vóór de oprichting 
bestond er alleen een gehucht dat zich rond een kasteel had gevormd. Deze 'bastides' zijn in de 

middeleeuwen ontstaan met als doel nieuwe bevolkingscentra te vormen. De huidige bevolking 
van Miélan telt ongeveer 1150 mensen. De naam van het dorp is ontleend aan een woord dat 

'middenveld' of 'centrale plaats' of 'mie du lan' betekent in Gascon (een Occitaans-Romaanse 
taal) dat zelf is afgeleid van het Latijnse 'mediolanum'. De bekendste 'mediolanum' is Milaan in 

Italië. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ons huis 

 

 
Swamiji's gouden woorden over de  

Sri Premananda Centra en Groepen 
 

"De coördinatoren zouden de Centra met liefde in hun hart 
moeten leiden." 
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Jaarlijkse Abishekam 
Elk jaar, op de verjaardag van de inwijding van de Sri Premeshvarar-tempel, wordt een ritueel 
uitgevoerd om de goddelijke kracht van de tempel opnieuw te wijden en te vergroten. Zoals 

voorgeschreven door de Indiase astrologische kalender, werd dit jaar de 9e jaarlijkse Abishekam 
van de tempel uitgevoerd op 26 en 27 januari. Een schelp-poeja met 108 schelphoorns werd 

uitgevoerd op de avond van de 26e, waarbij iedereen deelnam aan het uitgieten van het water uit 
de schelphoorns over Swamiji's Samadhi Lingam. De volgende ochtend werd er een yagam en 

een abishekam uitgevoerd voor Swamiji's Samadhi Lingam met water uit 108 kumbams.  
 

 

 
 

 

 

 

Schelp poeja en uitgieten van het water uit de schelpen over Swamiji's Samadhi Lingam 

Van links naar 

rechts: 
yagam, 108 

kumbams, 
uitgieten van 

water uit de 
kumbams over 

Swamiji's 
Samadhi 

Lingam, 
Sri Premeshvarar 

na de abishekam. 
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Swamiji beantwoordt je vragen 
 

Hoe kunnen we spiritueel het meeste uit de Shivaratri-nacht halen? 

 
Houd je geest helder en schoon en vrij van onnodige gedachten en je zal zeker geestelijke 

voordelen ontvangen door op deze geweldige avond op te blijven. Als je in staat bent om aan 

het Goddelijke te denken en je aandacht te concentreren op spirituele activiteiten zoals het 

zingen van bhajans, het uitvoeren of bijwonen van poeja's, het zingen van mantra's en het kijken 

naar culturele programma's die een goede boodschap hebben, dan zal dat ook jou ten goede 

komen. 

 

Er wordt gezegd dat de lingam het concept is dat het dichtst in de buurt komt van 

goddelijkheid zonder vorm, het absolute zonder enige beperking. Hoe kunnen we 

dan proberen dat concept te begrijpen of te aanbidden?  

 

God heeft geen naam of vorm, maar hij woont in ons. Hij is eigenlijk naamloos en vormloos, 

maar we aanbidden hem in veel verschillende namen en vormen. Als we zeggen dat God geen 

vorm of naam heeft, betekent dit dat we God als almachtig beschouwen zonder een fysiek 

lichaam of een bepaalde kwaliteit of beschrijving en als een almachtige kracht.  Als we deze grote 

kracht in het lichaam zouden waarnemen, zou het zijn als een heel groot, helder licht. Zonder 

dit een specifieke naam te geven, kunnen we het shakti of kracht noemen. We kunnen het 

identificeren als paramatma, de superkracht. Paramatma is die kracht die overal ter wereld wordt 

aangetroffen en in alles in de wereld aanwezig is. Het kan in elk deel van het hele universum 

worden waargenomen. Die kracht is aanwezig in wind, vuur en water. Het zit zelfs in het zand, 

stenen en aarde. Die kracht is ook in jou! 

 

Als je eenmaal in staat bent om die superkracht van binnenuit naar buiten te brengen, heb je de 

staat bereikt waarin je merkt dat God geen naam of vorm heeft. Het heeft naam noch lichaam; 

het heeft niets; het is als een vacuüm. 

 

Ik heb een lichaam en een naam, maar als je verwijst naar de kracht die ik heb, zelfs zonder mijn 

lichaam en naam, dan heb je het over deze superkracht. Mijn kracht, die zelfs zonder mijn fysieke 

aanwezigheid of naam kan worden waargenomen, is datgene waarnaar we verwijzen als zijnde 

zonder naam of vorm.  Als je die kracht aanbidt en vereert, staat dit bekend als atma poeja. 

 

Om een dergelijke aanbidding echt met begrip te kunnen verrichten, heb je een hoog niveau 

van toewijding en totale overgave aan God nodig. Je hebt veel zelfvertrouwen nodig en moet 

klaar zijn voor zelfrealisatie. 

 



8 Prema Ananda Vahini februari 2021 

 

 “De kracht waarmee ik begiftigd ben, gaat de 
wetenschap en wetenschappelijke kennis te boven. 
Deze siddhi-kracht is niet zoals je denkt dat hij is. 
Hoe hard je ook probeert, deze kracht zal je 
bevattingsvermogen te boven gaan. Als ik deze 
siddhi's zou uitvoeren met voorwerpen die op of in 
mijn persoon verborgen zijn, zou je dat snel kunnen 
ontdekken. Als je wordt gevraagd hoe water in een 
waterput omhoog komt, zou je gewoon zeggen dat 
er een bron is. Maar waar komt de bron vandaan? Hij 
ontspringt uit de grond. 

 

Je zou gewoon zeggen dat je een put hebt gemaakt, 
dat er een bron was en dat er nu dus water is. Maar 
je weet niet hoe de bron is ontstaan. Evenzo is het 
probleem hier niet de manier waarop de kracht zich 
uitdrukt, maar waar de kracht vandaan komt. De 
kracht komt en ze komt spontaan. Ze welt op en zal 
nooit opdrogen. 

 

Het is de bron van goddelijke kracht die niet 
afhankelijk is van seizoenen. De eeuwige stroom van 
deze kracht zal er altijd zijn. De kracht in mij maakt 
de waarheid voor je duidelijk; deze opent namelijk   
ogen die gesloten waren en de geest, verstrikt in het 
web van problemen, vindt rust en wordt 
getransformeerd. 

De geest gebonden aan verlangens verruimt zich. Het scherm dat het zicht belemmert, 
verdwijnt. De geweldige krachten die ik heb, kunnen je helpen bij het elimineren van maya 
of illusie. Siddhi's of wonderen zijn niet gemakkelijk te beschouwen. Met deze krachten 
kunnen talloze dingen worden bereikt. Door goddelijke genade bereikt de kracht 
onmogelijke dingen die te moeilijk zijn voor louter menselijke overwegingen. Deze hand 
kan van alles en nog wat doen. Het bloed dat door de aderen van deze hand stroomt, wordt 
enorm bekrachtigd met de heilige kracht om elke taak uit te voeren. Woorden schieten 
tekort in de beschrijving van de kracht van deze hand. Maar in de praktijk maak ik met 
deze hand alleen heilige as. Door deze hand op iemands hoofd te leggen, is het mogelijk 
om zelfs de meest ongeneeslijke ziekten te genezen.  

 
Geef je over aan de lotusvoeten van de Allerhoogste. Dan zal je begrijpen wat deze siddhi 

is. Het verklaart alleen de aard van God en is niet bedoeld voor zelfexpressie. God activeert 

mij en ik handel. God ‘is’ gewoon. Ik doe deze dingen om je te helpen God te realiseren. 

Geef je over aan zijn lotusvoeten. Deze siddhi's zijn niets anders dan Gods kracht. Zoek 

God en probeer hem te begrijpen. Dat is de enige sadhana waar je mee bezig zou moeten 

zijn.” 
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 Een verhaal van zelfopoffering 
 

Het volgende is één van Swamiji's favoriete verhalen, zoals het door hem verteld 
werd, over de liefde van een jonge jager voor Heer Shiva in de oudheid ... 

 

Het is zeer gunstig voor spirituele aspiranten om vierentwintig uur wakker te blijven op 
Mahashivaratri en te vasten. Op dat moment moet men de geest ondergedompeld houden in 

een doelbewuste toewijding aan Shiva. Voor velen van jullie is het heel moeilijk om standvastige 

toewijding te hebben, zelfs voor maar vierentwintig uur. Het is daarom niet gemakkelijk om de 

intense, zelfopofferende liefde voor te stellen van de 63 grote Saivite-heiligen die zich volgens 

onze Tamil-geschriften aan Heer Shiva hebben toegewijd. Ze leefden een leven van 
zelfontkenning en absolute toewijding aan Heer Shiva. Eén van de meest populaire van deze 

heiligen, en de oudste heilige onder hen, is Kannappar Nayanar, die ongeveer tweeduizend jaar 

geleden leefde. Het heiligdom van de gereputeerde Kannappar (wat letterlijk betekent “iemand 

die de Heer heeft versierd met zijn eigen ogen”) is tot op de dag van vandaag een gerenomeerd 

pelgrimsoord en gesitueerd in Kalahasti, Tamil Nadu. 
 

Kannappar was pas zestien jaar oud toen zijn vader, een groot jager en stamhoofd, de clanleiding 

overdroeg aan zijn jonge zoon. Terwijl hij op jacht was met zijn metgezellen en nadat hij zich 

had tegoed gedaan aan een pas gedood wild varken, ging Kannappar op zoek naar water. Hij 

vond een stroom stromend water en vlakbij was er een heiligdom op de top van een heuvel. 
Daar ontdekte hij een swayambhu (natuurlijk gevormde) lingam, de symbolische vorm van Heer 

Shiva. Kannappar werd overmand door het verlangen om de Heer van dichtbij te zien. Hij was 

een eenvoudige jager en kende de formaliteiten van het aanbidden van de Heer in tempels of 

heiligdommen niet. Hij wist niets van de verfijnde codes van de hogepriester kaste, de 
brahmanen. En dus omhelsde hij gewoon de lingam om zijn liefde te tonen! Hij merkte op dat 

de lingam zorgvuldig was gewassen, ingesmeerd met vibhuti, sandelhoutpasta en kumkum en 

versierd met prachtige bloemen. Dus besloot Kannappar hetzelfde te doen om zijn onschuldige 

en oprechte liefde aan Heer Shiva te tonen. 

 
Elke dag dacht hij verlangend aan God en maakte zich zorgen dat Heer Shiva eenzaam was op 

de top van de berg. Hij bracht de meest malse stukken vlees als offer aan de lingam. Hij droeg 

water in zijn mond om de lingam te wassen en droeg verse bloemen in zijn haar om het symbool 

van Heer Shiva te versieren. Ondertussen was de brahmaanse priester die de dagelijkse riten 

bij het heiligdom kwam uitvoeren geschokt toen hij het aangeboden vlees, vreemde bloemen 
en pootafdrukken van jachthonden rond de lingam aantrof. De nederige Kannappar hield echter 

uit volmaakte, onzelfzuchtige liefde de hele nacht de wacht over de dierbare gedaante van de 

Heer uit angst dat wilde dieren hem kwaad zouden doen. 

 

De brahmaan was zo boos over het bederven van het heiligdom dat hij onder zijn hoede had, 
dat hij tot Shiva bad om deze slechte daden te stoppen. Heer Shiva zegende de priester met 

een droom waarin hij de brahmaan vertelde dat de toegewijde die vlees aanbood en op deze 

onorthodoxe manier aanbad, dat deed in puur godsbewustzijn. Heer Shiva zei dat hij veel 

genoegen schiep in zo'n toewijding en adviseerde de brahmaan om de aanbidding van de 
mysterieuze toegewijde te zien en getuige te zijn van de ware liefde voor hem. 

 

De volgende dag verborg de brahmaan zich ergens dicht bij het heiligdom. Toen Kannappar de 

lingam naderde met zijn offers, was hij geschokt toen hij ontdekte dat het bloed uit één van de 
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ogen van de lingam stroomde. Hoe hard hij ook probeerde, hij kon het bloeden niet stoppen. 

Hij was erg bedroefd dat Heer Shiva leed en daarom nam hij een van zijn eigen ogen en plaatste 

het over Shiva's bloedende oog. Binnen enkele seconden begon Shiva's andere oog te bloeden. 

Kannappar wist dat een blinde man alleen op zo'n wilde plek zeker snel zijn dood zou 

ontmoeten. Hij dacht echter niet aan zijn eigen lot. Hij plaatste zijn voet op het tweede oog 
van de Heer zodat hij de juiste locatie van het bloedende oog kon weten en net toen hij op het 

punt stond zijn tweede oog te verwijderen, riep Heer Shiva zelf naar hem om te stoppen! De 

grote God verscheen aan Kannappar en zegende hem met bevrijding. Kannappar was helemaal 

ondergedompeld in Shiva. De brahmaan werd overmand door schaamte, maar ook hij werd 

vereerd door de darshan (aanblik) en de zegeningen van Heer Shiva. 
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Swamiji tijdens lingodbhava op Mahashivaratri 
 

Wat zijn de bijzondere eigenschappen van Shiva? 
 

“Shiva is totale puurheid en perfectie. Shiva kent een aantal vormen 
maar op Shivaratri herinneren we ons Shiva vooral in het symbool van 
de lingam. De lingamvorm heeft verbazingwekkende shakti - spirituele 
energie. Hoe meer we een lingam aanbidden, hoe meer kracht deze 
vasthoudt en uitstraalt. Op de Shivaratri-avond aanbidden we 
traditioneel vier verschillende keren een lingam door abishekams en 
poeja's uit te voeren en offers te brengen. We kunnen Shiva op heel 
eenvoudige manieren aanbidden, zelfs met alleen bladeren en water. 
Vanwege zijn yoga-aard is Shiva verheugd over eenvoud en 
spiritualiteit en geeft hij ons in ruil voor onze eenvoudige offers 
spirituele gratie. Deze grote vibraties manifesteren zich in ons als 
spiritueel bewustzijn en verandering van bewustzijn. Shiva's energie is 
absolute liefde en mededogen. Shiva is de universele vader die alles weet 
en ziet en in al het leven bestaat. Dit betekent dat hij ook in jou is. Als 
we hem met verlangen uit de grond van ons hart aanroepen, 
manifesteert hij zich sterk in ons." 

SWAMIJI 
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Vrouwen en romantische liefde 
De grote heiligen, wijzen en siddha's, die puur en kinderlijk waren en ware liefde hadden, zagen het 
universum, de wereld en alle levende wezens als manifestaties van God en noemden het soort liefde 
dat ze ervoeren ‘absolute of allerhoogste liefde’. Ze noemden de liefde die mensen hebben voor 

zichzelf, hun lichaam en haar schoonheid, hun intelligentie, gevoelens en daden, hun familie en 
familieleden en die op deze manier gelukkig leven, ‘wereldse of sensuele liefde’. Vanuit dit 
referentiekader kunnen we zeggen dat romantische liefde onder de categorie wereldse liefde valt. 

En hoewel dit het soort liefde is dat tussen mensen elke dag in de wereld plaatsvindt, herkennen 
de meeste mensen het niet voor wat het is. Deze sensuele liefde kan worden vergeleken met 
kinderachtig spel. Laten we eens kijken hoe. 

 
In het dagelijks leven kunnen we zien hoe sommige vrouwen worden aangetrokken door valse 
schijn en vervolgens worden misleid door het bedrieglijke, uiterlijke gedrag van mannen, in de 

veronderstelling dat dit een demonstratie van ware liefde is. Pas als hun vingers al verbrand zijn, 
beseffen ze helaas pas dat ze een fout hebben gemaakt. Dit is hoe onvolwassen kinderen reageren. 
Als haar kind weigert te eten, zal de moeder proberen het kind op speelse wijze af te leiden door 

te doen alsof er iets interessants te zien is. “Kijk naar de maan; kijk naar de lucht; kijk naar die vogel; 
kijk daar eens naar die goblin”, zal ze zeggen terwijl ze het kind met de lepel voedt. Dit is hetzelfde 
als wanneer een man de schoonheid prijst van een vrouw wiens hart hij probeert te winnen, en 

haar vertelt dat er niemand 
mooier is dan zij. Het voedsel 
dat aan het kind wordt 

gegeven door de misleidingen 
van de moeder, helpt het 
lichaam van het kind sterk en 

gezond te worden, terwijl de 
liefde die aan de vrouw wordt 
gegeven door het bedriegen 

van de onoprechte 
genegenheid van de man haar 
lichaam en leven vernietigt. 

Vrouwen dienen zich hiervan 
dus bewust te zijn en ervoor 
te zorgen dat ze zich niet laten 

 "Als Sita, die getrouwd was 
met een incarnatie van God, 
zoveel ontberingen 
onderging vanwege haar 
onwetendheid, hoeveel meer 
bewustwording zouden 
vrouwen dan niet moeten 
hebben over het belang van 
voorzichtigheid bij het 
nemen van een beslissing in 
het leven." 
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misleiden en meesleuren door de valse en misleidende woorden en het gedrag van een man. 
 
Bij deze geboorte koos ik ervoor om het pad van verzaking te volgen en dit is hoe ik mijn hele leven 

heb geleefd. En toch heb ik het hier over het romantische leven van vrouwen. Dit komt gewoon 
door de vele goede vrouwen die huilend van verdriet naar me toe zijn gekomen vanwege hun lijden 
onder de gevolgen van onware liefde. Ik adviseer hen door hen altijd te herinneren aan de 

illusionaire aard van deze wereld en de gevolgen van vergankelijke sensuele genoegens. Liefste 
vrouwen, jullie zijn allemaal belichamingen van de Goddelijke Moeder; jullie zijn degenen die de 
wereld regeren. En toch, net als degenen die de zon willen aanbidden nadat ze blind zijn geworden, 

probeer je een remedie te vinden nadat je je unieke kwaliteiten hebt verloren doordat je in de val 
gelokt en misleid bent door de illusoire verleidingen van het wereldse leven. 
 

In het oude epos Ramayana regelde koning Janaka dat Sita's swayamvaram1plaats zou vinden in de 
stad Mithila. Veel koningen en prinsen begonnen in de stad aan te komen en toen Sita de hoopvolle 
kanshebbers vanaf het balkon van het paleis in de stad zag lopen, viel haar oog op de knappe prins 

Rama en werd ze meteen verliefd op hem, ook al was dat ruim voordat de swayamvaram zou 
plaatsvinden. Toen de tijd aanbrak koos ze Rama als haar toekomstige echtgenoot. Gefascineerd 
door haar romantische gevoelens voor Rama, negeerde Sita volledig het feit dat hij al veel tijd in 

het bos had doorgebracht2en misschien weer de stad zou verlaten om in het bos te wonen en rond 
te dwalen en de gevolgen dat dit zou kunnen hebben voor haar leven met hem. Liefde had haar 
verblind en nadat ze met hem getrouwd was, werd ze in haar leven met veel verschillende 

beproevingen en strubbelingen geconfronteerd. Ooit heeft ze zelfs een vuurproef ondergaan om 
haar eerbaarheid te bewijzen. 
 

Op een bepaald moment, toen Rama, Sita en Lakshmana (een van Rama's jongere broers) in een 
hermitage ergens diep in het bos woonden, bedacht Ravana, de koning van Lanka, een plan om Sita 
te ontvoeren. Hij stuurde Maricha, een asura met de macht om zichzelf in andere vormen te 

veranderen, om hem te helpen haar te ontvoeren. Maricha veranderde zichzelf in een prachtig, goud 
gevlekt hert en sprong buiten rond, rondom de hut. Zodra ze het zag, was Sita in de ban van de 
schoonheid van het jonge hert en smeekte Rama het voor haar te vangen. De wijze Rama, die het 

verschil tussen absolute en wereldse liefde goed kende, legde haar uit dat dit hert een misleiding 
was en met een of ander kwaad doel was gekomen. Maar verblind door haar sterke verlangen naar 

het hert, stond Sita er koppig op dat het op de een of andere manier zou worden gevangen. 
Wetende hoe sterk de kracht van het lot is, ging Rama op zoek naar het hert maar ondertussen 
kwam Ravana en nam Sita mee. De Ramayana-oorlog werd dus uitgevochten vanwege Sita's 

buitensporige verlangen naar het hert! 
 
Sinds die oude tijden is de algemene mentaliteit van vrouwen niet echt veranderd. Deze wereldse, 

vluchtige gevoelens van liefde - verliefdheid of liefde die slechts dagen of maanden duurt - zorgen 
ervoor dat het leven van vrouwen op een dwaalspoor komt. Het is waar dat lichamelijke seksuele 
verlangens zowel bij meisjes als jongens op een bepaalde leeftijd opkomen. Als dit alles was wat er 

in het leven was, dan zou er niets mis zijn met het vervullen van dit soort verlangens, want het zou 
betekenen dat mensen gewoon hun dierlijke aard volgden. Maar wij zijn mensen en voor ons is er 
meer in het leven dan alleen dit soort sensuele liefde. We hebben veel plichten in het leven die met 

elkaar verbonden zijn als de schakels van een ketting en als we een van deze schakels of plichten 
negeren, ontspoort ons leven en raken we het spoor bijster. 
 

                                              
1 De gewoonte en het proces om een vrouw haar toekomstige echtgenoot te laten kiezen  
2 Rama en zijn broer, Lakshmana, waren het woud ingegaan op omwille van een verzoek van de eerbiedwaardige 

wijze Vishvamitra aan hun vader om de twee jonge mannen met hem mee te laten gaan om het vuuroffer van de 

wijze te beschermen tegen demonische machten.  
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In het verleden, en nog steeds, kon onze rijke Tamil-cultuur, met zijn gebruiken en tradities met 
betrekking tot de hoogste ethiek van het leven, zoals iemands plichten en gedrag met betrekking 
tot het gezinsleven, liefde, moraal, liefdadigheidsacties, enz., dienen als rolmodel voor alle landen 

ter wereld. In vergelijking met westerse landen leven we hier ongetwijfeld in een spirituele 
omgeving. In andere landen streven de meeste mensen met grote inspanning naar het vergaren van 
rijkdom, velen zijn verslaafd aan alcohol en drugs en er wordt veel toegegeven aan seksuele 

genoegens, en dus verspillen en bederven mensen op deze manier hun menselijke geboorte. Hier 
is, dankzij de begeleiding van wijze heiligen, onze cultuur blijven bestaan en bloeien. Tegenwoordig 
wint in dit heilige land met zijn leringen van een pure levensstijl echter het idee van romantische 

liefde op basis van sensuele aantrekkingskracht geleidelijk aan terrein. 
 
Bij nader inzien zullen we tot het besef komen dat de reden voor deze morele achteruitgang  is dat 

ons idee van de liefde tussen een man en een vrouw bedorven is. Het leven van de vrouwen in ons 
land wier liefde ooit als groot voorbeeld voor de wereld diende, ondersteunt nu eigenlijk deze 
gebrekkige kijk op liefde tussen twee mensen. De oorzaak hiervan is hebzucht en onwetendheid. In 

de Ramayana liep Sita door echt vuur om zichzelf te bewijzen, maar vandaag zouden vrouwen een 
introspectief vuur in zichzelf moeten aansteken om de standvastigheid van hun geest te testen. 
Daarom raad ik vrouwen aan om, voordat ze een relatie aangaan, serieus na te denken over alle 

gevolgen die deze relatie zou kunnen hebben. 
 
Zoals bijen niet worden aangetrokken door bloemen zonder nectar, hebben jongens de neiging niet 

te letten op meisjes die fysiek niet aantrekkelijk voor hen zijn. Dus, mijn jonge meisjes, jullie zouden 
het egoïsme moeten erkennen dat deze zogenaamde liefdesjongens die jullie laten zien. Jongens, 
aangetrokken door je ontluikende schoonheid, zoemen om je heen en maken avances. Ze vertellen 

je dingen als “Oh, je bent zo mooi; je bent zo gracieus als een zwaan; alleen maar naar je kijken is 
genoeg voor mij; praat gewoon een keer met me en ik zal de gelukkigste persoon op aarde zijn; je 
bent zo'n engel; kom naar me toe en ik zal voor altijd voor je zorgen.” Deze jongens die als bijen 

om je heen zweven, zullen je in de steek laten als ze genoeg hebben gehad en zullen je dan met 
lijden achterlaten. Loop dus niet het risico je leven te ruïneren door je te laten meeslepen door 
deze valse lieve woorden en je voor te stellen dat je engelen bent. 

 
En wat is hiervan de reden? Het is het gebrek aan de juiste kennis van de jonge vrouwen over 

romantische relaties. Liefste vrouwen, jullie zouden moeten begrijpen waarom onze voorouders en 
wijzen zoveel advies gaven aan vrouwen over dit onderwerp en waarom ik vandaag hetzelfde doe. 
Het is omdat een vrouw, in tegenstelling tot een man, niet als een bij is die zomaar weg kan vliegen 

na te hebben genoten van sensueel genot. Het verschil is dat zij degene is die het kind zal baren en 
dan als enige verantwoordelijk is voor de zorg, een situatie die dan een negatieve invloed kan 
hebben op hun leven in de toekomst. Dit is de reden waarom vrouwen hun intelligentie moeten 

gebruiken bij het kiezen met wie ze een relatie willen hebben, want als ze gelooft en valt voor de 
vindingrijke avances van een man, kan haar zuiverheid aangetast worden. 
 

Door de genade van God ben je als vrouw geboren in dit land, waar vrouwelijkheid altijd werd 
gewaardeerd en gerespecteerd. Jullie zijn degenen die deze waarde en eerbied voor vrouwelijkheid 
kunnen behouden. Het heeft geen zin om achteraf te klagen over een slechte partnerkeuze. Houd 

daarom, lieve vrouwen, ook de grootsheid van deze cultuur in gedachten voordat je kiest met wie 
je een relatie wilt hebben, want de grootsheid van dit land hangt af van de grootsheid van zijn 
vrouwen! 
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Mahamrityunjaya mantra 

Ōm Tryambakam Yajāmahē Sugandhim Pushti Vardhanam 
Urvārukamiva Bandhanān Mrityōr Mukshīya Māmritāt 

Hara Ōm Namah Shivāya 
 

We bieden onze aanbidding aan de Ene met drie ogen aan die geurig is en 

welzijn schenkt. Bevrijd ons van de dood en laat ons onsterfelijkheid bereiken, 

net zoals de watermeloen zich moeiteloos losmaakt van zijn klimplant. De Heer is 

Om, de kosmische vibratie; Hij is de vernietiger - gegroet Heer Shiva! 
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Nieuws van de ...  

 
 
 

 

WAT VIND JE FIJN AAN DEEL UITMAKEN VAN DE PREMANANDA 

JEUGD? 
 

G. (22 jaar): Ik werk graag samen. Door samen te komen en deel te nemen aan activiteiten met 

dienstverlening krijg ik een frisse geest en word ik meer betrokken bij spiritualiteit. Ik heb ook 
het gevoel dat het goed is voor mijn toekomst en leert me goede gewoonten. 

 

H.(20 jaar): Als team kunnen we veel geweldige dingen doen, maar als spiritueel team kunnen 

we nog grotere dingen doen! Zelf iets doen is niet eenvoudig. Wat ik bedoel met geweldige 

dingen, is bijvoorbeeld een soort seva doen. Als je iets doet zonder een beloning te verwachten, 

krijg je een innerlijke beloning. Iets doen zonder enige verwachting te hebben is heerlijk omdat 

het je rust geeft. Ik hou van de Premananda Jeugd omdat we deze vrede ervaren en ook vrede 
kunnen geven aan anderen. 

 

K.(19 jaar): Ik vind het leuk om dingen samen in een groep te doen en ik vind het vooral leuk 

om mensen te helpen. 

 

WAT DENK JE DAT SWAMIJI VERWACHT VAN DE PREMANANDA JEUGD? 
 

H: Het is voor oudere mensen niet zo gemakkelijk om te veranderen. Daarom is het zo 

belangrijk om van jongs af aan goede gewoonten en een goede manier van leven aan te nemen. 

Als we dat kunnen doen, weet ik zeker dat we kunnen helpen de toekomst van de wereld te 

veranderen. 

 

G: ‘Prremananda Jeugd’ betekent niet dat iedereen in de groep jong moet zijn. Premananda 

Jeugd betekent voor mij actieve en betrokken mensen. Swamiji wil de wereld langzaam 

veranderen en mensen goede gewoonten laten aannemen, dat is alles. Iedereen die zich 
gemotiveerd voelt, kan meedoen! We zouden allemaal in staat moeten zijn om samen te werken 

om veel goede dingen te doen, en door betrokken te zijn bij spiritualiteit en spirituele 

activiteiten, hebben we zoveel te winnen. Normaal gesproken zou ik bijvoorbeeld niet het soort 

persoon zijn om hier in de Ashram zo vaak naar de tempel te gaan, maar omdat ik in de 

Premananda Jeugdgroep zit, begon ik regelmatiger te gaan en door dat te doen, heb ik veel 
gewonnen. Ik weet ook dat Swamiji wil dat we elkaar allemaal gelijk behandelen, geen 

partijdigheid tonen en verenigd zijn. 
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HOE ZOU DE IDEALE ASHRAM JEUGDGROEP ER UITZIEN? 
 

G: Ik denk dat het ideaal zou zijn dat wanneer we een activiteit plannen, alle leden meedoen 

en geen egoïstische houding hebben. We moeten alle meningsverschillen die we in het verleden 
hebben gehad vergeten en samenwerken en we moeten het gevoel hebben dat we al deze 

activiteiten voor Swamiji doen. We moeten ons niet concentreren op een bepaald individu en 

denken: “Hij of zij geeft me dit werk en ik vind het niet leuk, dus ik zal het snel afmaken”. We 

zouden al het werk dat we krijgen zo goed mogelijk moeten doen, wetende dat dat is wat 

Swamiji gelukkig zou maken. Ik heb bijvoorbeeld het gevoel dat Swamiji blij is te weten dat de 
Ashram-jeugd echt potentieel heeft om de Ashram op een goede manier verder te ontwikkelen. 

Door op deze manier te denken, denk ik dat iedereen zich zou willen engageren om met de 

Premananda Jeugd te werken! We moeten allemaal het gevoel hebben dat we als zusters en 

broers zijn en iedereen dicht bij ons hart houden en elkaar proberen te helpen. We moeten 

ook veel dingen met elkaar kunnen delen en dat kan alleen als we een hechte band hebben. Als 
we deze connectie niet hebben, kunnen we ook niet beslissen en goed samenwerken om grote 

projecten aan te pakken en echt goede dingen te doen, terwijl als we ons verbonden en gelukkig 

voelen, dat een goede basis is om geweldige dingen te bereiken, samen. 

 

H: We moeten volledig betrokken en coöperatief zijn en iedereen de kans geven om een taak 

op zich te nemen. We moeten gebruik maken van ieders talent en onze activiteiten daarop 

baseren. Net als in een bedrijf heeft iedereen een specialiteit en werken ze allemaal samen om 
het bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Op dezelfde manier kunnen we, door ieders talenten 

en interesses te gebruiken, de jeugdgroep groot maken. En we moeten ook proberen om veel 

stipter te zijn. 

 

K: Iedereen moet doen wat ze tijdens de vergadering hebben beloofd. Ook moeten alle 

jeugdleden de reguliere vergaderingen bijwonen en op tijd zijn. 

 

 

Elke maand belichten we een geweldige kwaliteit van 
een Premananda jongere.  

Deze maand: ‘s Ochtends en ‘s avonds bidden! 
 

“Begin de dag met gebed en eindig de dag met gebed. Zelfs als je dit in je bed doet, is dat oké. 

Als je wakker wordt, bid dan tot het Goddelijke om je te helpen en de hele dag bij je te zijn, om 

je op een geestelijke manier te laten leven, om jou en je gezin te beschermen. Bid tot je 

spiritueel leraar om je te leiden en te helpen. Aan het eind van de dag, vlak voordat je gaat 

slapen, bedank dan Moeder Aarde dat ze voor je gezorgd heeft. Overschouw je dag en besluit 

om niet opnieuw dezelfde fouten te maken. Bid voor je familie, je vrienden en alle mensen en 

wezens in de wereld. Stel je voor dat het goddelijke licht uit je eigen hart komt en zich over de 

hele wereld verspreidt ... Welterusten, slaap lekker en studeer morgen goed!” 
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