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'Je vergeet dat je hart een tempel is. Nodig de genade en je spirituele leraar uit om in 
je hart te leven. Begraaf ze niet onder jouw mentale onzin. Maak het schoon en steek 
het licht aan met liefde en wijsheid. Daarna zullen alle onzuiverheden wegbranden 
in dat geweldige licht. " 

Swamiji 
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Satsang met Swamiji 
Afstand is geen barrière  

 

e zou kunnen denken dat 
je, omdat je fysiek ver 

van mij verwijderd bent, 

geen contact met mij kunt 

hebben. Je bent bang dat, 
omdat ik zo ver van je woon, 

ik me niet bewust ben van je. 

Je voelt dat je door die 

afstand niet dichtbij of me 

dierbaar bent. Dus laat me 
jouw twijfels en angsten 

hierover ophelderen. 

 

Goddelijke energie is iets dat 

in staat is om alle barrières 
van tijd en ruimte te 

overstijgen. Hoe ver je fysiek 

ook bent, de goddelijke 

energie kan je in een 

oogwenk bereiken. Je bent je 
er niet van bewust, maar 

soms is het deze goddelijke 

energie die je aan mij doet 

denken. Soms wens ik dat je 
aan mij denkt en dat doe je 

ook. Telkens wanneer ik aan 

je denk, komt onmiddellijk, 

zonder je medeweten, mijn 

energie in je om je te helpen. 
 

Het is normaal voor een 

spiritueel leraar om te 

denken aan degenen die hij 

onderwijst en begeleidt. Hij 
denkt aan zijn leerlingen 

alsof het zijn eigen kinderen zijn, waar ze ook zijn. Is het niet normaal dat een moeder en vader 

aan hun kinderen denken? Als je een stap voorwaarts doet richting mij en de spirituele gaven die 

ik je te bieden heb, dan zet ik een aantal stappen naar jou toe. 

 
Zelfs als je me beu wordt en denkt dat je me wilt verlaten en niet meer aan me denkt, betekent 

dat niet automatisch dat ik een stapje terug zal doen. Ik loop niet bij je weg, maar ik blijf in 

J 
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“Als je een probleem hebt en je 
denkt aan mij, dan komt de 

oplossing heel snel. Zelfs als een 
derde partij namens iemand anders 

tot mij bidt, helpt de goddelijke 

energie die persoon. " 

dezelfde positie en blijf nog steeds aan je denken, voor je bidden en je beschermen tegen gevaar 

en onzichtbare krachten. Ik blijf op dezelfde plek en verander niet omdat ik een vaste geest en 

een oprecht hart heb. Ik weet wat het beste voor je is. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Het is goddelijke kracht die door mij heen werkt, dus als je mij in gedachten houdt en de principes 

volgt voor het spirituele pad die ik heb gegeven, kom je dichter bij God. Ik wil niet dat je probeert 
fysiek dichter bij me te komen. Mijn lichaam is vergankelijk, en het jouwe ook. Je zou vragen 

kunnen stellen en we kunnen samen lachen, en ik zou je problemen kunnen bespreken en ze 

oplossen, maar uiteindelijk is het mijn doel om je God te laten realiseren, wat je niet kunt doen 

door altijd fysiek bij me in de buurt te zijn. 

 
Om God te realiseren, moet je geestelijk met mij omgaan en in dat geval is afstand geen probleem. 

Afstand kan zelfs helpen. Je moet de waarheid in je beseffen. Ik vraag je niet om je huis, partner 

of gezin te verlaten. Ik vraag je om spirituele leringen te volgen en de waarheid van binnen te 

vinden. Realiseer je dat ik altijd bij je ben. 
 

Ik leef in je hart. Om te ontdekken dat ik in je hart ben, moet je een zekere mate van vertrouwen 

en geloof in mij en in mijn leringen ontwikkelen. Je begrijpt me misschien niet meteen. Er is een 

wereld van verschil tussen jouw mentaliteit en de mijne, en daarom kun je niet meteen begrijpen 

wat ik je vertel. Jouw leven is op JOU gericht, terwijl mijn leven op GOD is gericht. Dat is het 
grote verschil tussen ons. 

 

Ik denk niet dat er iets van mij is. Alles is de wil en het spel van God, en ik ben slechts een 

instrument in zijn handen. Door de genade van God maak ik je minder egoïstisch en meer geneigd 

tot een spiritueel, onzelfzuchtig leven. 
 

Het is Gods wil dat hij dit lichaam van mij vol goddelijke energie heeft gemaakt. Als je een 

probleem hebt en je denkt aan mij, dan komt de oplossing heel snel. Zelfs als een derde partij 

namens iemand anders tot mij bidt, helpt de goddelijke energie die persoon. Ik kan je zoveel 

dingen vertellen ... maar het is beter dat je het uitprobeert en de resultaten zelf ziet. 
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Nieuws uit de  

Sri Premananda-centra over de hele wereld 
 

Mahashivaratri-vieringen 2021 in het Sri Premananda-centrum 

van Montpellier, Frankrijk 
 

Onze Mahashivaratri-viering vond plaats in de buurt van de stad Marseille. Het was een heel mooi 

programma en gezien de huidige omstandigheden krijgt het belang van zo'n evenement echt zijn 

volle betekenis. Verschillende jonge mensen speelden slaginstrumenten en deden dat 

voortreffelijk! Iedereen die meedeed was blij deze nacht te hebben kunnen doorbrengen zonder 
zich slaperig te voelen, gedragen als ze waren door de energie van Shiva, Swamiji en de lingams. 

 

Jai Prema Shanti! 

 

 

 

 

 
 

Met de klok mee: prachtig 

versierd schrijn, Goeroe 

astotra, abishekam voor de 

lingam. 
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Vieringen van Mahashivaratri 2021 in het  

Sri Premananda-Centrum van Dordogne, Frankrijk 
 
Omdat niemand dit jaar naar India kon reizen, besloten we - voor het eerst in ons Centrum - om de 

hele nacht een Mahashivaratri-feest te organiseren. Verrassend genoeg merkten we dat veel mensen 

die in het verleden avondprogramma's hadden bijgewoond, toch werden afgeschrikt door de gedachte 

de hele nacht wakker te blijven. 

 

Maar het is jammer voor hen! De hele nacht was doordrongen van zo'n grote en sterke energie dat, 

afgezien van één persoon die al moe was aangekomen door specifieke omstandigheden, niemand er 

zelfs maar aan dacht om een dutje te doen of een tijdje uit te rusten in een van de twee kamers die we 

hadden voorbereid voor dergelijke 'noodsituaties'. 

 

Ons programma omvatte twee abishekams voor onze 

lingams, met lingam-zegeningen, en een vroege ochtend 

yagam voor Swamiji in zijn aspect van Premeshvarar. We 

zijn natuurlijk eerst begonnen met een astotra, en we hebben 

ook twee bhajan- en kirtan-sessies gehad. We hadden gedacht 

om via Zoom verbinding te maken met het internationale 

programma, maar uiteindelijk hadden we het zo 'druk' dat we 

maar een klein beetje van het begin en een paar minuten van 

het culturele programma konden zien. Iedereen hielp mee 

met de voorbereidingen voor de rituelen, wat een goede 

ervaring was die een heel fijn gevoel van eenheid en 

samenhorigheid creëerde. 

  

Midden in de nacht 

gingen we naar buiten 

om een kundalini-

dansmeditatie te doen, opgedragen aan Shakti, rond een cirkel 

van licht. Na zo lang binnen te hebben gezeten, was het erg 

handig om buiten in de frisse lucht te zijn en te bewegen. En 

aangezien de dansbewegingen een beetje ingewikkeld waren, 

was het op een bepaalde manier ook best grappig, aangezien 

sommigen van ons onze eigen armen en voeten bleven door 

elkaar halen en alle kanten op gingen. Naast dit alles lazen we 

ook een van Swamiji's satsangs over de lingam en Shivaratri, en 

natuurlijk hadden we een kleine ceremonie voor het knopen van 

de heilige draden en enkele theepauzes. 

 

 

 

We willen volgend jaar zeker naar de Ashram kunnen komen 

voor Mahashivaratri, maar in zekere zin was het een prachtig 

geschenk om 'gepusht' te zijn om onze eigen Shivaratri-viering 

bij ons te organiseren. 

 

Bedankt Swamiji en Heer Shiva voor alle zegeningen! 

Jai Prema Shanti! 

  

Een van de lingam abishekams 

Een yagam uitgevoerd voor Sri 

Premeshvarar 

Een lichtcirkel voor de 

kundalini-meditatie 
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Mahashivaratri-vieringen 2021 in het Sri Premananda Centrum 

van Gers, Frankrijk 
 

We waren erg blij dat we Mahashivaratri konden vieren in ons gloednieuwe centrum in Gers en 
het was toevallig ook ons eerste openbare ritueel sinds we half december 2020 vanuit Parijs 

hierheen verhuisden. 

 

We waren van plan om in februari programma's te gaan houden, maar moesten dingen uitstellen 
vanwege wat waterschade in het huis. 

 

We begonnen met een metta-meditatie om onze geest tot rust te brengen en naar binnen te 

gaan, gevolgd door een astotra voor Swamiji. Vervolgens vierden we Shiva met een lingam 

abishekam en iedereen ontving een lingam zegen. We genoten ook van het zingen van bhajans en 
het uitwisselen van gedachten na het lezen van enkele satsangs. 

 

Omdat er echter relatief weinig van ons waren, ontbrak de feestelijke energie van een grotere 

bijeenkomst en daarom besloten we te linken naar het internationale programma dat live werd 

uitgezonden door de Ashram. We waardeerden de vele programma's, maar ondanks alles lukte 
het ons niet om de hele nacht wakker te blijven tot de ochtend. 

 

Met de huidige Covid-situatie die zoveel dingen heeft veranderd, met beperkte sociale contacten 

en nauwelijks iets hier in het Westen dat de geest van het vieren van Mahashivaratri ondersteunt, 

waren we erg dankbaar dat de Ashram dit live-programma organiseerde dat ons allemaal verbond 
bij het vieren van dit belangrijke moment, ondanks de afstand tussen ons.  

 

En nu we Mahashivaratri hebben gevierd, kunnen we al een spirituele energie voelen in onze 

nieuwe tempel die buitengewoon zoet is, maar tegelijkertijd ook erg krachtig! 
 

Om Namah Shivaya! 

Jai Prema Shanti! 

 

 

Mahashivaratri-vieringen in de Ashram 
Dit jaar vierden we Mahashivaratri, de grote nacht van Heer Shiva zoals gewoonlijk met veel 
spirituele programma's gedurende de nacht van 11 op 12 maart. Vanwege de aanhoudende 

pandemische beperkingen konden alleen lokale toegewijden in de Ashram zijn. 

 

We begonnen de vieringen 's avonds om 18.30 uur in de tempel met het zingen van de Goeroe 

astotra voor het beeld van Swamiji, dat heel mooi versierd was met geurige rozenkransen. We 

brachten toen de tempelbeelden van Heer Nataraja en Shivagami naar de wagen voor de 

processie, en reden deze rond de Ashram terwijl iedereen bhajans zong. 
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Het twaalf uur durende reciteren van "Om Namah Shivaya" begon om 20.00 uur in de liefdevol 

versierde meditatieruimte, in aanwezigheid van 49 Mahashivaratri lingams - één van elk van de 
laatste 49 jaar – waarvoor we elk uur arati toonden. 

 
Tijdens de vier Maha Rudra abishekams zongen we vele bhajans en tevarams (devotionele hymnen 

gecomponeerd door dichter-heiligen) en in de vroege ochtend werd een Maha Mritjunjaya yagam 
uitgevoerd. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Maha Rudra abishekams en  

Maha Mritjunjaya yagam 
 

Processie met tempelbeelden van Heer Nataraja en Shivagami  
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Verder werden we heerlijk vermaakt met 
verschillende klassieke Indiase expressieve 

dansen (Bharatanatyam) uitgevoerd door de jeugd 
en keken we naar inspirerende video's van 

Swamiji die satsang gaf.  
 

 
 

 
 

 
 

Internationaal live-event 
Omdat er geen toegewijden uit het buitenland 
fysiek konden deelnemen aan de Mahashivaratri-

vieringen dit jaar, organiseerden we een 
internationaal live Mahashivaratri-programma via 

Zoom om toegewijden van over de hele wereld in 
contact te brengen met de Ashram en enkele 

centra in verschillende landen. Ondanks enkele 
technische minpuntjes verliep het programma erg 

goed en veel toegewijden hebben hun 
dankbaarheid 

uitgesproken voor de 
geweldige steun en 

vreugde die het was 
om op deze manier virtueel deel te nemen aan enkele van de festiviteiten 

en spirituele activiteiten van deze speciale avond. 
 

Elk jaar sinds Swamiji's Mahasamadhi zijn er altijd lingams verschenen 
in de Sri Premeshvarar-tempel tijdens Mahashivaratri. Dit jaar, dat op 

zoveel manieren uitzonderlijk was, zijn er echter geen lingams 
verschenen. 

 
 

Culturele opvoering van 

de jeugd 

Internationaal live Mahashivaratri-programma 

via Zoom 
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Dieren in de Ashram 

Vogels en vogels spotten 
door een Ashram-bewoner 

 

Jerdons leeuwerik 
 

Bijna alle vogels die je in de loop van een jaar kan 

ontmoeten in de Ashram zijn al eens de revue 
gepasseerd, dus vroeg ik me af, wie er nog een 

goeie kandidaat zou zijn. En zoals jullie 

ondertussen weten, vraag ik dan aan de natuur 

om me (duidelijk) te laten weten wie zich nu wil 
voorstellen. 

 

Al bij mijn eerstvolgende natuurverkenning zag ik 

dan een kleine bruine gestreepte vogel op een 

elektriciteitsleiding zitten. Hij was iets groter dan 
een huismus.  De bek zag er stevig uit, geen fijn 

pincetje als bij zovele zangers, maar wat 

zwaarder en relatief kort, meer naar 

vinkachtigen toe, maar toch ook weer geen 

vinkensnavel. Wat me meteen opviel was een 
speciale, wat indringende blik, en een algemene helderheid. Hoewel het een klein bruin vogeltje 

is, viel hij op een of andere manier juist op, zoals je dat kan hebben bij een markante 

persoonlijkheid. En deze indruk bleef zich bevestigen gedurende het hele verdere contact. Verder 

was het een volslagen onbekende. Ik was meteen geboeid, en zo startte dit nieuwe merkwaardige 

contact, dat ik toch even wil beschrijven. 
 

Een klein bruin gestreept vogeltje identificeren is niet zo evident. Er kwam geen geluid. Maar ik 

kon hem mooi zien zitten in de zon. Niet toevallig, want ik let er op om zo mogelijk rond te 

lopen met de zon in de rug (een tip voor wie graag in de natuur wil observeren). We keken een 
tijdje naar mekaar. Ik kon de kop en de rugzijde goed zien. Deze was dicht gestreept, eerder 

donkerbruin, waarbij het donkerbruin opvallend afgelijnd contrasteerde met lichtere delen 

langszij. Als een keurig afgewerkt pakje. Op de kruin waren er fijnere donkere strepen dicht naast 

elkaar. Er was als het ware een gezicht te zien, meer bepaald wangen, afgelijnd door een witte 

oogstreep die doorliep achter de oren en dan weer richting bek. 
 

De vogel begon de veren te poetsen, een teken dat ie daar 

op zijn gemak was. Zo kon ik nog meer details zien. Ik denk 

dat ik dan gevraagd heb om de voor- en onderzijde te 

kunnen zien, waarop hij even later opwipte en zich draaide 
met de voorkant naar mij. De borst had fijne maar toch zeer 

duidelijke streepjes, niet dicht op elkaar, maar eerder 

spaarzaam. Er was daar een wat rossige kleur. De rest was 

egaal witachtig. Diezelfde rosse kleur zag je bij het poetsen 

ook op de stuit (het rugdeel voor de staart).  Allemaal niets 
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bijzonders aan dat gedrag zal je misschien denken, maar daarna vloog ie naar beneden om op de 

grond te gaan zitten, een beetje meer in mijn richting. Ik had al zo’n beetje alles wat ik zag op een 

rijtje gezet, maar nu kon ik alles ineens veel beter zien. Tot mijn grote verbazing begon ie vrijwel 

meteen recht naar mij te stappen. Dat is zo’n moment dat je paf staat. Niet zo’n beetje zigzag of 

aarzelend, neen, werkelijk onbevreesd recht naar mij toe. Ondertussen begon ie voedsel te 
zoeken, om niet te zeggen: begon ie te laten zien wat zijn voedsel was: hij pikte naar blaadjes van 

kleine kruiden onderweg (maar niet zeker of het om de blaadjes ging), en ook naar insecten. Het 

werd een zo beeldvullend zicht in de kijker, dat ik dacht, misschien kan ik met de gsm een zinnige 

foto nemen. Tijdens het bemachtigen van mijn gsm verloor ik hem echter uit het oog, en is hij 

mogelijk opgeschrikt tot mijn spijt. Toch was het contact niet verbroken, want, toen ik enige tijd 
later uit het gebied wilde wegrijden, kwam nog een verrassing: diezelfde vogel had zich langs mijn 

reisweg geposteerd, weer op een draad, en op zijn gemak. Een beetje een uitzwaaien of misschien 

zelfs een afscheid dacht ik, en ik zag hem  de volgende dag niet terug. Maar ik wist, hier moet dit 

artikeltje over gaan.     
 

De dag erop vroeg ik me af of ie er nog zou zijn: ik had graag een begeleidende foto van de vogel 

zelf, in de Ashram. Een beetje het zoeken van de spreekwoordelijke speld in een hooiberg. Dus 

weer: de wens uitspreken, koesteren, maar toch verwachtingen loslaten.  En het gebied wat 

doorkruisen volgens wat zich aanbiedt. Op het eind van deze omzwervingen vloog een klein 
vogeltje wat voor mij op. Ik had het meteen in het vizier, en het was hem. Hij zat voedsel te 

zoeken in een vergelijkbaar terrein als bij de eerste ontmoeting: enigszins omgewoelde grond 

met veel kale plekken en kleine plantjes, dikwijls in bloei,  en hier en daar een kleinere struik, een 

hoopje gekapte doornstruiken en allerlei stukjes plantenmateriaal en steentjes en zo, ..  en niet 

ver van mijn vertrekpunt! Ik zag mijn fiets vlakbij staan. Als ie stilstaat, gaat ie meteen op in de 
omgeving en zie je hem niet meer. 

 

Steeds weer opvliegend, en dat al vanop enige afstand, kon ik hem niet fotograferen op de grond, 

en ik zei dus, zo gaat het niet hoor. En daar ging hij weer op een draad zitten, rusten, veren 

poetsen e.d. voor zo’n klein half uur, terwijl ik stilletjes dichterbij kon komen. Na een poepje 
vloog ie wat verder naar de grond, en was ie weer verdwenen. In zo’n terrein met allerlei 

‘rommeltjes’, en kleine hoogteverschillen, is ie snel verdwenen, bedoeld of niet. 

 

De vliegwijze is gericht, niet golvend, kort en krachtig, met een directe landing zonder 
‘parachutage’. Het is een korte samenvatting van hoe deze vogel zich aandient in voorkomen en 

gedrag. Hij doet op een rustige manier zijn ding, het ene na het andere, helder en duidelijk, 

rechttoe rechtaan, zonder tralala. 

 

Na een eerste identificatiepoging bleven er twijfels, en ik ging 
er even niet meer achteraan. Het bleek echter een 

aanhouder. Hoewel ik andere plaatsen in de Ashram 

verkende verscheen ie daar telkens ook. Zo zijn er twee 

grachten waarin zelfs in dit warme en droge seizoen over 

een klein deel vrijwel permanent water aanwezig is. Ik 
fotografeerde wat kleine vogels die kwamen drinken, en ja, 

hij was erbij! Een paar dagen later in een heel ander deel van 

de Ashram, op vergraven grond, liep de nu bekende kleine 

bruine vogel voor mij uit voedsel te zoeken: verrassing!!. Nu ging de wens naar ‘grond’ foto’s in 

vervulling. Het gebeurde gewoon ‘vanzelf’. Ik kon zonder enige moeilijkheid een hele tijd het 
voedselzoeken observeren en fotograferen, waarbij ie ook dichterbij kwam. Zeer actief naar van 

alles pikkend en oppikkend, was het toch niet te zien wat precies goed/niet goed werd bevonden. 
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De sessie werd afgerond met het opnemen van iets wat 

op een groen blaadje leek, en als het ware met nadruk 

langs alle kanten getoond werd! Na uitvergroten van de 

foto bleek het een groene sprinkhaan te zijn! Een mooie 

buit, een bewijs van kunde, en de sportman na een mooie 
prestatie, of gewoon: kijk, dat is het dat ik zoek! Hij vloog 

ermee weg tussen de belendende bomen.  

 

Wie was dit nu? Het bleek geen pieper maar een soort 

(kuifloze) leeuwerik te zijn, gezien de zwaardere snavel, 
en een relatief korte staart.   De gewoonte om ook op 

draden te gaan zitten,  relatief donker, een niet zo 

uitgesproken oogstreep, de kleur van de wangen, ... 

verwijst naar Jerdons leeuwerik (Jerdon’s bushlark). Naam of geen naam, een nieuwe mooie band 
is gesmeed!     

 

Swamiji beantwoordt je vragen 
HET BELANG VAN OM NAMAH SHIVAYA 

Waarom moedig je ons aan om de mantra Om Namah Shivaya op Shivaratri te 

reciteren? 
 

De belangrijkste manier om de vele levensproblemen 

en – moeilijkheden te boven te komen is door de 

genade van God. De beste manier om obstakels op 
het spirituele pad te overwinnen is ook goddelijke 

genade. Je kan de genade niet zien, het is geen 

materie, het is spiritueel. Je kan het echter in jezelf 

ervaren. 

 
We kunnen deze genade ontvangen en behouden 

door de naam van God niet te vergeten en ons eraan 

over te geven. Grote religies, in de traditie van 

Sanatana Dharma, focussen sterk op de naam van 

God. Goddelijke woorden en namen, zoals 
gereciteerd in mantra’s of gezongen in devotionele 

liederen, kunnen onze ziektes genezen, onze twijfel 

weg nemen en onze moeilijkheden weg vegen. Ze 

kunnen je problemen oplossen, vooral die 

gerelateerd zijn aan je spirituele oefeningen. Ze 
hebben de kracht om je een reusachtige 

energieboost te geven en je te helpen om een stevige 

basis te leggen voor je oefeningen. Twijfel niet aan 

mijn woorden, dit is mijn ervaring alsook van velen 
die hoge spirituele verworvenheden bereikt hebben. Dat is een reden waarom ik je aanmoedig 
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om abishekams uit te voeren en bij te wonen, omdat je daar de namen van het Goddelijke 

reciteert met bewustzijn en gevoel. Wanneer je de mantra’s reciteert roep je de hoogste 

krachten van Goddelijkheid om bij je te zijn en je te verlichten. 

 

De mantra Om Namah Shivaya is een van de krachtigste mantra’s die bestaan. Wanneer je deze 
mantra chant word je overspoeld door de genade van Shiva. Door deze tijdens de Shivaratri-

nacht te reciteren kun je overweldigende genade opnemen, genade die je een voorwaartse boost 

geeft op het spirituele pad. Daarom moedig ik iedereen aan om Mahashivaratri op de traditionele 

manier te vieren. Al de oude heiligen en wijzen kenden de waarde van Mahashivaratri en de 

kracht van de Shiva-energie. Ik zet deze traditie voort. 
 

Omdat onze geest altijd afgeleid wordt van het spirituele pad door onze gehechtheid in de wereld, 

wordt ons hart vervuild. We vinden het moeilijk om in het dagelijkse leven geregeld spirituele 

oefeningen uit te voeren. Daarom zien we geen grote vooruitgang. Indien we de Shivaratri 
maximaal benutten laadt het onze batterijen op. Ik zeg graag dat deze tijden als injecties van 

spirituele vitaminen zijn voor aspiranten. Heb geduld en ik verzeker je succes wanneer je je 

oefeningen met regelmaat doet, nadat je de genade van Shiva op deze grote nacht hebt ontvangen. 

Het is niet enkel belangrijk om je oefeningen regelmatig vol te houden, maar ook om je dagelijkse 

oefening met liefde en eerbied te doen. Sta niet toe dat je gebed of meditatie of poeja mechanisch 
wordt, maar laat het uit de diepte van je hart vloeien. Begrijp wat je gedachten verstoort en 

verwart waardoor je hart met onzuiverheden wordt gevuld. Wanneer je zorgvuldig kijkt zul je 

zien dat de oorzaken woede, haat, jaloezie, hebzucht en gehechtheid zijn. 

 

Gehechtheid betekent hebberig zijn, verlangend en willen bezitten en beheersen of dat nu om 
een relatie gaat of om materiële zaken van welke soort ook. Een persoon gevuld met deze 

vervuiling is als een mooie tempel vol met afval. Jullie hart is als een goddelijke tempel, dus 

waarom veranderen jullie deze dagelijks in een vuilnisbak? Jullie vergeten dat je hart een tempel 

is. Nodig de genade en je spirituele leraar in je hart uit, vraag hen beleefd om in je hart te wonen. 

Begraaf hen niet onder jouw mentaal afval. Maak het schoon en steek het vuur van liefde en 
wijsheid aan. Nadien zullen alle onzuiverheden in dat grote licht wegbranden. 

  

Vergeet niet dat Shiva het licht van bewustzijn is. 

 
Shiva is de toestand van Zelfrealisatie. 

Om Namah Shivaya!  
 

 

Eén van de Shivaratri lingams die door Swamiji werd gemanifesteerd 
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De ware schoonheid van vrouwelijkheid 
 

enk niet dat ik altijd mijn bewondering voor vrouwelijkheid uit, alleen maar om vrouwen te 

complimenteren. Ik heb ook indirect gewezen op hun fouten en tekortkomingen. Onze 
samenleving mag niet de fout maken het karakter van vrouwen verkeerd in te schatten en te 
concluderen dat ze allemaal hetzelfde zijn. Tegenwoordig wordt het concept van vrouwelijke 

schoonheid in de samenleving geassocieerd met verschillende dingen, zoals de manier waarop een 
vrouw zich kleedt en de sieraden die ze draagt, de manier waarop ze eruitziet en hoe ze met mannen 
praat, met hoe ze chatten op de mobiele telefoon en een ritje maken op een scooter, met de glans 

van haar huid en met de manier waarop vrouwen in films en andere media worden geportretteerd. 
Hoewel schoonheidsidealen als deze momenteel de overhand hebben, zoek ik naar een diepere 
schoonheid in een vrouw, onafhankelijk van dergelijke beelden. Ik kijk in plaats daarvan naar de 

schoonheid van een vrouw die andere vrouwen respecteert in plaats van hen te bekritiseren. Het 
vinden van dit soort schoonheid bij een vrouw blijkt echter vrij moeilijk. 
 

Kijk bijvoorbeeld eens naar de mangoboom waar we zoveel baat bij hebben. Er zijn meer dan honderd 
verschillende soorten mangobomen, die vruchten produceren die variëren in vorm, grootte en kleur. 
De ene soort mango heeft een ronde vorm, de andere heeft een neusvorm; sommige zijn roze en 

andere groen en elk heeft een unieke smaak, maar in het algemeen noemen we al deze verschillende 
soorten 'mango's'. 
 

O, mijn lieve vrouwen, als we het vrouw-zijn zouden analoog maken aan deze verschillende soorten 
mango's, zou de echte trots die men ontleent dan niet deze zijn van het vrouw-zijn? Jullie zijn allemaal 
vrouwen en hoewel je misschien schoonheid of een soort van roem bezit, ben je in de eerste plaats 

een vrouw en laat de samenleving je dus niet definiëren als een verscheidenheid aan fruit, gebaseerd 
op zijn uiterlijk of zoete smaak. Als je zelf de grootsheid van de vrouw niet begrijpt en respecteert 
en als je dit degradeert en fouten vindt bij andere vrouwen, dan motiveer je anderen om hetzelfde te 

doen en zal je nooit het respect van mensen verdienen. Aan de andere kant, het ontwikkelen van 
goede eigenschappen zoals eenheid, verfijnd gedrag, aanhankelijk zijn en een echte vriendin zijn, 
nederig zijn, servicegericht zijn, liefdadig van aard zijn en altijd bereid zijn om anderen opgewekt te 

helpen, zal je tot een hogere staat verheffen en je zo mooi versieren dat anderen zeker en oprecht 
je lof zullen zingen. 
 

Hoewel Heer Indra Menaka stuurde om Vishwamitra te verleiden, verloor ze nooit haar morele 
status. Dit komt omdat het nooit bij haar opkwam om met iemand anders samen te leven dan met 
de wijze Vishwamitra. Hij verliet Menaka echter voordat hun kind werd geboren, maar erkende later 

nederig dat het kind zijn eigen dochter was en huwelijkte haar zelfs uit aan een koning. Pas daarna 

D 
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werd hij bekend als een Maharishi. Zoals de dochter de vader roem bracht, zo bracht de vader de 
dochter roem. Dit is werkelijk prachtig. 
  

Kovalan werd verliefd op Madhavi, die hij als zijn vrouw beschouwde, en ze leefden een aantal jaren 
gelukkig op deze manier voordat ze uiteindelijk uit elkaar gingen. Was deze scheiding het gevolg van 
een wederzijds misverstand? Absoluut niet, het was uitsluitend te wijten aan het onbegrip van Kovalan 

en hoewel hij Madhavi met hun jonge kind verliet, bleef Madhavi vriendelijk over hem denken terwijl 
ze hun dochter alleen opvoedde. Ondertussen werd Kovalan geëxecuteerd en werd de stad Madurai 
door brand verwoest. Nadat ze hoorde van de dood van Kovalan, moedigde Madhavi haar dochter, 

Manimekalai, aan om een boeddhistische non te worden. Manimekalai predikte later de leerstellingen 
van het boeddhisme op zo'n manier dat het ertoe leidde dat veel meer mensen de voorschriften van 
het boeddhisme omarmden, een factor die hielp om de uitbreiding ervan te bevorderen. Een Tamil-

dichter uit de Sangam-periode, Seethalai Sathanar, componeerde een epos over haar leven waarin hij 
de ware schoonheid van Manimekalai's karakter en grote daden prijst, en ook zijn bewondering voor 
het boeddhisme uitdrukt. De schoonheid van Manimekalai is inderdaad een ware schoonheid. 

 
Onder de indruk van Manimekalai's mooie 
uiterlijk en negerend dat ze een monnik was 
die aan de wereld verzaakte, werd een Chola-

prins verliefd op haar. Manimekalai probeerde 
hem uit te leggen dat zijn liefde voor haar 
slechts een lichamelijke aantrekkingskracht 

was en dat ze volledig toegewijd was aan Heer 
Boeddha. Desalniettemin ging de prins door 
met zijn ijdele pogingen om haar liefde voor 

zich te winnen, totdat hij op een dag op een 
ongelukkige manier om het leven kwam. De 
koning van Chola gaf Manimekalai vervolgens ten onrechte de schuld van de dood van zijn zoon en 

liet haar opsluiten. Ze werd later vrijgelaten toen de koning uiteindelijk de waarheid over de tragische 
affaire hoorde. Na haar vrijlating bleef Manimekalai de leringen van het boeddhisme prediken en 
liefdadigheidswerk doen. Er wordt gezegd dat de faam van haar onzelfzuchtige diensten en leringen 

zelfs de kusten van Sri Lanka kan hebben bereikt. 
 
Ongeïnteresseerd in haar eigen uiterlijke schoonheid en zich niet bewust van de gevaren van het 

oplopen van besmettelijke ziekten, verzorgde ze liefdevol de zieken en voedde ze de hongerigen. Ze 
werd een rolmodel voor veel mensen die onder de indruk waren van haar goede voorbeeld. 
Manimekalai beoefende boeddhistische meditatietechnieken en was in staat om een hoge spirituele 

staat te bereiken die het fysieke bewustzijn te boven gaat. Personen die deze staat bereiken, zullen 
spontaan alle levende wezens van dienst zijn, zich ervan bewust dat ze allemaal Gods schepping zijn. 
Hun geest is constant in een staat van meditatie, of ze nu zitten, lopen of werken en hun gelaat heeft 

een stralende schoonheid. Dit alles wordt prachtig beschreven in het geweldige epos Manimekalai. 
Dit is wat ik bedoel met ware schoonheid die de vrouw glorie en eer brengt. 
 

We hebben al gesproken over zuster Nivedita, een vrouw die in het Westen is geboren en getogen 
en een groot discipel van Vivekananda is geworden. Hoewel ze uiterlijk geen gewaden droeg, leefde 
ze het leven van een sannyasin. Ze werkte onvermoeibaar om het onderwijs aan meisjes in India te 

hervormen, was een invloedrijke voorstander van de Indiase vrijheidsstrijd en gaf veel lezingen over 
spiritualiteit en een verscheidenheid aan andere onderwerpen. Bharathi's ontmoeting met zuster 
Nivedita bracht veel veranderingen bij hem teweeg en maakte zoveel indruk op de grote dichter dat 

hij haar als zijn goeroe aannam. Zuster Nivedita was een weerspiegeling van echte vrouwelijke 
schoonheid. 

 

 

'Jij bent de godin die ik aanbid; Ik 
zal je puja doen en je aanbidden. " 
Ze antwoordde eenvoudigweg 
liefdevol: “Wat je ook maar 

wenst; je kunt me leiden. " 
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Er was een tijd in het verleden dat het huwelijk van een meisje 
al kon worden geregeld toen ze nog maar vijf jaar oud was. Als 
haar echtgenoot op enig moment daarna zou overlijden, zou de 

vrouw verplicht zijn de rest van haar leven weduwe te blijven. 
Hoe onwetend waren de mensen destijds! Wat weet een klein 
meisje van vijf? Als de vrouw echter eerst stierf, mocht de 

echtgenoot die weduwe was, hertrouwen. Wat een 
verbazingwekkende mentale stabiliteit en veerkracht hadden 
vrouwen in die tijd, als ze waren gebonden aan dit soort 

maatschappelijke beperkingen! Het was in zo'n tijd dat de goeroe 
van Vivekananda, Ramakrishna, leefde. Sinds zijn jeugd was 
Ramakrishna altijd diep spiritueel geneigd en bracht hij het 

grootste deel van zijn tijd door in gebed of het uitvoeren van 
poeja's. In de hoop dat het later meer 'balans' in zijn leven zou 
brengen, stonden zijn ouders erop dat hij zou trouwen, waar hij 

mee instemde door te trouwen met het zeer jonge kind, Sarada 
Devi. Hij nam dit echter niet erg serieus en jaren later, toen 
Sarada Devi meerderjarig was en naar hem toe kwam, zei hij 

tegen haar: “Jij bent de godin die ik aanbid; Ik zal poeja vppr je 
doen en je aanbidden." Ze antwoordde eenvoudigweg liefdevol: “Wat je ook maar wenst; je kunt me 
leiden.” Vanaf dat moment was alles wat ze zei en deed een uitdrukking van haar hoge spirituele staat. 

Vrouwen met een nobel karakter zijn inderdaad mooi, maar Sarada Devi voegde nog meer 
schoonheid toe aan de pracht van het vrouw-zijn. 
 

Als spiritueel persoon heb ik me tot dusverre gefocust op het beschrijven van de schoonheid van 
enkele bekende vrouwen die spiritueel ingesteld waren, maar afgezien van hen zijn er duizenden 
andere vrouwen die op veel verschillende gebieden tot grote hoogten zijn gestegen. 

 
Karaikkal Ammaiyar is één van de 63 Nayanmars die als vrouw glorie 
brachten aan het vrouw-zijn, net als Andal, één van de 12 Alwars. 
Avvaiyar, een prominent lid van de Tamil Sangam, stond bekend om 

haar geweldige gedichten en liedjes. Koningin Meenakshi was de 
eerste vrouwelijke heerser van het Pandya-koninkrijk, dat ze 
bestuurde met goddelijke morele rechtvaardigheid. Koningin 

Mangammal, die ook regeerde over Madurai, voerde vele 
hervormingen door die het tot een sterk en welvarend koninkrijk 
maakten. Indira Gandhi was de eerste vrouwelijke premier van 

onafhankelijk India. Tijdens haar ambtsperiode hield ze vastberaden 
en met succes toezicht op een oorlogsconflict en diende als 
voorzitter van de niet-gebonden beweging. 

 
Op deze manier hebben vele duizenden vrouwen grote prestaties 
geleverd op veel verschillende gebieden en veel toegevoegd aan wat 

het vrouw-zijn zo mooi maakt. Als de vrouwelijke lezers even 
nadenken over dit soort pracht en schoonheid en over hoe ze 
daaraan zouden kunnen bijdragen, dan zal er ongetwijfeld steeds 

meer glorie en schoonheid worden toegevoegd aan de ware 
schoonheid van het vrouw-zijn. 

 
 

 

Moeder Sarada Devi 

Standbeeld van koningin 
Mangammal die Madurai 

regeerde in 1689-1706 n.Chr. 
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"Het goddelijke 
geeft de kracht 
en de heiligen 

verrichten 
wonderen ter 
wille van de 

gewone 
persoon. Deze 

wonderen 
leveren op 

verschillende 
manieren 

voordelen op. 
De verdienste 

van wonderen is dat je begrijpt dat God groot en 
almachtig is. Het begrijpen van deze dingen verheft de 
geest en zal je helpen om eindelijk de hogere waarheid 

te beseffen." 
 

Swamiji 
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Nieuws van de ...  

 
 
 

 

 

Panguni Uthiram 
 

 
 

Op de dag van de volle maan van de Tamil-maand Panguni wordt dit speciale festival gevierd ter ere van 

Heer Muruga. Het festival viert het huwelijk van Heer Muruga met Deivayanai. Aangezien Heer Muruga 

de godheid is van de Premananda-jeugd, is het een gelegenheid om abishekam te doen of hem op een 
andere manier te gedenken op deze speciale dag. In de Ashram organiseerden we een melkoptocht die 

van de Ashrampoort naar de tempel ging en gevolgd werd door een melk-abishekam. 

 

 

Melkprocessie en abishekam voor Heer Muruga 
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Elke maand belichten we een geweldige kwaliteit van een Premananda-jongere.  

Deze maand: 

Openstaan voor advies van anderen 
 

“De belangrijkste reden om geen advies aan te nemen, is gebrek aan begrip. Of het 

nu van een jong of oud persoon komt, advies is altijd advies. Als we goed advies 

horen, voelen we ons schuldig omdat het ons op onze fouten wijst, en daarom zijn 

we er niet klaar voor om het te horen. Veel mensen kiezen ervoor om alleen van hun 

eigen ervaring te leren, maar daardoor verliezen ze veel in het leven. Ze dreigen hun 

zelfrespect, waardigheid en sociale status te verliezen, maar realiseren zich toch niet 

dat begeleiding werd gegeven in hun belang en voor hun welzijn. Ze worden echt 

boos, overmand door emotionele gedachten dat ze bekritiseerd en niet gerespecteerd 

zijn. De oorzaak hiervan is een diepgeworteld ego en arrogantie gebaseerd op het 

onwetende idee dat ze alles weten. 

 

In deze gemoedstoestand willen we alleen advies horen dat lief is en in ons voordeel 

is, en we realiseren ons niet dat we op het verkeerde pad worden geleid. We 

begrijpen niet dat zulke dingen worden gezegd om ons te prijzen en te loven om ons 

gelukkig te maken of dat ze worden gezegd met een verborgen motief. Pas nadat de 

schade is aangericht, realiseren we ons dat we zijn beïnvloed door slecht gezelschap. 

Maar dan is de schade al aangericht. " 
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