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Satsang met Swamiji 
Hoe kan de moderne geest tot 

wijsheid komen? 

 

De Absolute 

Werkelijkheid, die met 

vele namen wordt 

genoemd, is waarheid en 

kennis. Het begrip dat 

wordt verkregen door 

het bereiken van de 

ultieme staat van kennis 

wordt jnanam genoemd, 

wat wijsheid betekent. 

 

Het spirituele pad dat 

zoekt naar jnanam is een  

route naar het ultieme 

spirituele doel van 

moksha, bevrijding. 

 

In de wereld van vandaag 

heeft de mensheid grote 

wetenschappelijke 

hoogten bereikt. In het 

moderne leven zijn 

bedrijven en huizen 

gevuld met 

hoogtechnologische 

gadgets, computers, 

mobiele telefoons 

enzovoort. Veel van de 

hedendaagse mensen   zijn 

afhankelijk van dergelijke 

machines. Ze zijn hun 

eigen natuurlijke wijsheid 

vergeten. Zelfs als ze het zouden overwegen, zouden ze vinden dat het nutteloos is. Daarom is de 

echte kennis van het Zelf en de reden van het bestaan verloren gegaan voor de moderne man en 
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vrouw. Mensen weten zich afhankelijk van 

materiële zaken. Zij voelen dat zij alleen de baas 

zijn. In werkelijkheid zijn ze in elk aspect van het 

leven volledig afhankelijk van externe factoren. 

Ze zijn afhankelijk van de producten van de 

technologische en logische geest. Ware kennis 

zal nooit in hen opkomen totdat ze deze 

afhankelijkheid van maya, illusie, afleggen. De 

producten van de moderne wereld zijn 

valstrikken die iemands vrijheid en 

onafhankelijkheid daadwerkelijk wegnemen. De 

volledig gerijpte en bevrijde geest hangt 

uitsluitend af van de Absolute Realiteit, het 

Goddelijke. Dit is wijsheid. 

 

Door gebruik te maken van computers en internet kan de mens oneindig veel informatie over 

ontelbare onderwerpen kennen en ervaren. Maar dit zijn slechts externe dingen. Ze zijn onwetend 

over hun eigen aangeboren vermogens van bewustzijn. Mensen gebruiken in het dagelijks leven 

slechts een klein deel van hun denkkracht. Het grootste deel van de energie van de hersenen ligt 

ongebruikt en slapend. Plotseling, vaak na een zeer diepe emotionele en ideaal-verpletterende 

ervaring, ontwaakt deze energie en realiseert de persoon zich dat er een grote kracht is buiten deze 

alledaagse wereld. Hij kan een korte glimp opvangen van zijn verleden of een helderziende ervaring 

van de toekomst. Hij kan een spirituele ervaring hebben die niet door wetenschap of technologie 

kan worden verklaard. Dit is een voorproefje van jnāna. Het is het visitekaartje van het Goddelijke. 

Zo'n ervaring komt je op het juiste pad duwen. Het betekent dat je voldoende volwassen bent 

geworden om op het pad naar het hoogste doel te beginnen. Om de staat van jnāna te bereiken, of 

ernaartoe te gaan, moet men een bepaald ontwikkelingsstadium hebben bereikt. Jnāna is de hoogste 

kennis die de mensheid kent. Alleen rijpe vruchten vallen op de grond. Pas nadat je jezelf er klaar 

voor hebt gemaakt, kun je wijsheid bereiken. 

 

Er zijn jnani's, verlichte wijze mannen en vrouwen, 

die vandaag in deze wereld leven en er hebben er 

velen op aarde geleefd in het verleden. Ze zijn bij 

ons sinds het begin der tijden. Door hun 

openbaringen en ervaringen zijn we in staat te 

weten wat wijsheid is, wat het goddelijke is, wat 

het doel en de zin van het leven is en hoe we 

volgens de goddelijke wetten moeten leven. Deze 

groten brachten ons de eeuwige levenscodes, 

Sanatana Dharma. Hun gouden woorden hebben 

ons moeilijke pad naar vrede en innerlijke kennis 

verlicht. Van tijd tot tijd incarneren ze in de wereld 

om de menselijke geest te leiden en te leiden naar 

zijn rechtmatige erfenis, namelijk jnanam. Deze 

zielen, vol van genade en liefde, bereikten een staat 

De producten van de moderne 

wereld zijn valstrikken die iemands 

vrijheid en onafhankelijkheid 

daadwerkelijk wegnemen. De 

volledig gerijpte en bevrijde geest 

hangt uitsluitend af van de 

Absolute Realiteit, het Goddelijke. 

Dit is wijsheid. 
 

 

Nu, in de eenentwintigste 

eeuw, moeten de meesters 

de modern ingestelde 

mensen ook in deze tijd de 

essentiële wijsheid laten 

begrijpen. Ze moeten de 

omstandigheden begrijpen 

waarin de mensen leven en 

hun cultuur. Alleen dan 

kunnen de spirituele 

meesters de mensen 

begrijpen en leiden naar 

kennis en wijsheid. 
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waarin ze de betekenis van goddelijke kennis voelden en begrepen. Zij zijn het ook die anderen de 

hoogste kennis kunnen laten begrijpen. Ze hebben wijsheid uitgelegd aan de hand van de tijd waarin 

ze zijn geboren en de plaats van hun geboorte. Van tijd tot tijd kwamen ze om de grootste waarheden 

en levenswijzen te onderwijzen. 

 

Neem bijvoorbeeld de meester van wijsheid, Heer Jezus, de grote profeet Mohammed en degene 

die vol licht is, Heer Boeddha. Hun boodschappen van wijsheid waren in overeenstemming met de 

tijd waarin ze leefden. Nu, in de eenentwintigste eeuw, moeten de meesters de modern ingestelde 

mensen ook in deze tijd de essentiële wijsheid laten begrijpen. Ze moeten de omstandigheden 

begrijpen waarin de mensen leven en hun cultuur. Alleen dan kunnen de spirituele meesters de 

mensen begrijpen en leiden naar kennis en wijsheid. 

 

Neem hetgeen echte meesters zeggen niet licht 

op. Hun woorden zijn van grote betekenis en 

belang voor de mensheid. Als je oprecht 

nadenkt over wat ze zeggen, zul je een kern van 

waarheid in hun woorden vinden, wat je ten 

goede zal komen. Gebruik je eigen 

onderscheidingsvermogen. Laat je niet 

beïnvloeden door anderen. Gebruik je eigen 

brein. Dit is het begin van wijsheid! Als zielen 

die tot volle rijpheid zijn gerijpt de mensen 

goed begeleiden, verandert de samenleving. 

Het is belangrijk om te begrijpen dat we eerst 

de wereld moeten overspoelen met 

spiritualiteit en de harten van de mensen 

moeten veranderen. Alleen dan kan het goede 

deze wereld betreden. Als wijze mensen, met 

het meest verheven gezond verstand, de landen 

van de aarde regeren, dan zullen goedheid en 

een gouden eeuw van wijsheid zegevieren. 

 

Wijze meesters kennen de weg naar bevrijding van begin tot eind. Het waren de oude rishi's, de 

zieners en mahatma’s, de grote zielen, die alle religieuze riten en verschillende doctrines en 

voorschriften introduceerden die tegenwoordig in de moderne wereld steeds populairder worden. 

Zij zijn het die de traditionele rituelen hebben geïnitieerd en de religieuze waarheden hebben 

gepropageerd. Nadat ze de voordelen van de verschillende spirituele oefeningen zelf hadden ervaren, 

legden ze vervolgens hun onschatbare waarde uit aan de mensen. Het is vanwege hun waakzaamheid, 

toewijding en alertheid vanaf het moment dat de wereld zelf werd geschapen, dat de grote religies 

van de aarde nog steeds stabiel zijn en hun invloed uitoefenen in de geest, het hart en het leven van 

mensen. In de huidige tijd volgen we niet correct wat de jnani's hebben gezegd en we oefenen ook 

niet goed. Hun woorden worden misbruikt als messcherpe wapens. Deze vervorming van hun 

religieuze wijsheid veroorzaakt onenigheid en zelfs oorlogen. Er wordt bloed vergoten omdat 

mensen de wijsheid verdraaien en misbruiken. 

 

Het pad van wijsheid is 

een ware bevrijding voor 

de mensheid. Deze hoge 

staat is onverklaarbaar en 

onmetelijk. Het kan niet 

gedemonstreerd of 

getoond worden. Die 

prakasham, het universele 

stralende licht, moet je zelf 

ervaren. 
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Ware kennis gaat verder dan alledaags begrip. Het gaat voorbij de woorden, voorbij de geest, voorbij 

zelfs de meest filosofische gedachten. Het is totaal anders dan wereldse kennis. Om de staat van 

wijsheid te bereiken, moet je je geest zo zuiveren dat deze nirmala wordt, zonder vlekken. 

Vervolgens leer je de geest stil te houden zonder van de ene gedachte naar de andere te rennen. 

 

(…) Hoe kun je de eerste stuwende kracht bekomen die je in de diepten van wijsheid werpt? Je 

moet gewoon een oprecht en ernstig verlangen hebben en een zeer sterke interesse om de ware 

kennis te ontdekken. Als je geest er geen belang bij heeft om het uit te zoeken, zou je er zeker niets 

van begrijpen en zal je er ook geen voordeel uit halen. Alleen als je heel hard en diep en met grote 

kracht denkt dat je de wijsheid wilt kennen, alleen als dat verlangen om te begrijpen de geest prikt 

als een scherpe naald, kan je beginnen aan de klim naar de verheven bergtop die de hoogste wijsheid 

is. Een mens voelt een hartstochtelijk verlangen en verlangen naar sensuele ervaring. Hij of zij 

hunkert naar materiële dingen. Alleen als deze verlangens worden gezuiverd en gekanaliseerd naar 

spiritueel verlangen, kan hij de poort naar de weg van wijsheid bereiken. 

 

Dan moet hij diep zijn eigen aard onderzoeken en verifiëren wat echt en onecht is in zijn zoektocht 

naar begrip. Hij moet een innerlijke detective zijn om de waarheid te vinden! Hij moet zich volledig 

bezighouden met Zelfonderzoek. Alleen met zulke sterke gevoelens zal de dorst naar bevrijding in 

hem opkomen. Dan zal jnanam automatisch tot de kern van zijn wezen doordringen. 

 

Wanneer de dorst naar jnanam ontstaat, zal de aspirant veel obstakels op het spirituele pad 

tegenkomen en moet hij het Goddelijke aanroepen om deze belemmeringen te verwijderen. De 

aspirant heeft grote kracht en een vastberaden geest nodig. Verstoringen zullen in de geest ontstaan. 

Deze stammen uit zijn verleden, heden en toekomstige geboorten. Ze zijn het resultaat van karma, 

acties uit het verleden. Ze zullen komen van degenen die met hem zijn geboren - zijn relaties, zijn 

eigen kinderen, van zijn huis, zijn eigendommen, erfenissen en rijkdom. Al deze problemen en 

gehechtheden zullen neerdalen om de geest te verstoren. Er zullen tegenslagen komen en veel 

gedachten en verwarringen zullen hem proberen te 

overweldigen. Diep en oprecht zelfonderzoek en 

onthechting, naast oprecht gebed tot het 

Goddelijke, zullen alle obstakels wegnemen. Geld 

wordt gecreëerd door de mens. Dan wordt hij een 

slaaf van zijn eigen schepping. Dan waardeert hij 

zijn creatie! (…) Vernietig je gehechtheden en vind 

wijsheid. 

 

(…) Wat is de ervaring van de jnani? Het is moeilijk 

om woorden te vinden om de hoogste staat van 

evolutie te beschrijven. Een jnani weet alles wat er te weten valt in het universum, omdat hij één is 

geworden met de universele kracht. Wat hij of zij wenst, gebeurt. Gebeurtenissen gebeuren volgens 

zijn wens. Hij weet wat er gebeurt, waar het ook gebeurt en hij weet wat er ook gaat gebeuren, 

waar dan ook! Hij weet alle antwoorden op elke vraag. Hij is alomtegenwoordig en alwetend - hij 

weet wat, waarom, waarvoor en hoe. Hij ervaart elk aspect van spirituele gevoelens. Hij kan zijn 

levenskracht verbinden met de universele kracht. Hij geniet de hoogste staat van gelukzaligheid. Hij 

kan het universele licht zien, goddelijke melodieën en geluiden horen. Hij proeft de onsterfelijke 

Om de staat van wijsheid 

te bereiken, moet je je 

geest zo zuiveren dat deze 

 nirmala wordt, zonder 

vlekken. 
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nectar van de goden. Door alle vijf zintuigen kan hij de weg en de staat van jnanam voelen en 

begrijpen. In deze staat zal het gevoel van ik er niet zijn. Hij zal niet voelen "dit is mijn lichaam" of 

"ik leef in de wereld." Hij weet niet of het vandaag of morgen is. Er is geen honger, geen smaak, geen 

dorst, geen lelijkheid of schoonheid, geen lof of verwijt, geen geur! Het lichaam vraagt niet om 

kleding of verfraaiing omdat het straalt van pure wijsheid. Wijsheid brengt gelijkmoedigheid en 

goddelijke schoonheid. Alles is dezelfde glorieuze staat van goddelijke wijsheid voor de jnani. De 

staat van de jnani zal zo zijn.  

 

Allen die dit stadium bereikten, waren op de vlucht voor het wereldse leven. In de mate dat je  

moeite doet in je spirituele sadhana, zal je een evenredig rendement van puur geluk verkrijgen. Je 

kunt alleen vooruitgang boeken als je jezelf verwijdert van de creaties en illusies van de mensheid. 

Als je gehecht bent aan en betrokken bent bij de moderne wereld, kun je geen wijsheid bereiken. 

Het pad van wijsheid is een ware bevrijding voor de mensheid. Deze hoge staat is onverklaarbaar 

en onmetelijk. Het kan niet aan je gedemonstreerd of getoond worden. Die prakasham, het 

universele stralende licht, moet je zelf ervaren. 

 
  

 
“Het is gemakkelijk om 

nirvana, moksha of 
bevrijding te zeggen, maar 

hoe kunnen we deze 
transcendente ervaring 
hebben? Laat negatieve 

gedachten, woede en 
andere gevoelens die je 

goddelijke leven bederven, 
vallen. Begrijp de interne 

politiek die zich in je hoofd 
afspeelt. Begrijp, beheers 

en elimineer ze.” 
 

Swamiji 
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Mijn ervaring met Swamiji: 
 

God werkt op een creatieve manier! 
 

door een Ashrambewoner  

 
ijdens het eerste jaar dat ik in de 

Ashram woonde, had ik de leiding over 

een grotere afdeling die ook de 

bibliotheek omvatte (toen gevestigd in 

de huidige Om Namah Shivaya of 

meditatieruimte). Zoals toen de regel was, 

betekende dit dat ik ook verantwoordelijk was 

voor het water geven van de planten rond dat 

gebouw. In die dagen, lang voordat  Swamiji's 

Samadhi-tempel er was, kwamen we 's avonds 

in de puja-hal bijeen om goeroe puja (astotra) 

voor Swamiji's foto en paduka's uit te voeren. 

Dit werd dan gevolgd door bhajans en dan de 

avondlijke Amman abishekam onmiddellijk 

daarna. Elke avond kwamen er minstens vijf 

ashram toegewijden en ook enkele kinderen bij 

de bhajans en ze zongen prachtig, begeleid door 

een harmonium en tamboerijn. Het was een 

toegewijde en intieme sfeer en ik vond het altijd 

leuk om mee te doen. 

 

Een kwartier voordat de bhajans zouden 

beginnen, naderde ik de bibliotheek, die min of 

meer tegenover de puja-zaal ligt, toen ik een 

overweldigend verlangen voelde om mee te 

zingen. Ik was nog gekleed in mijn kleren van 

het werk van die middag en voordat we naar 

een puja gaan, nemen we normaal een douche 

en trekken we schone kleren aan. Ik dacht dat 

ik misschien net genoeg tijd zou hebben om me 

naar mijn kamer te haasten en mezelf op te 

frissen. Maar toen ik de bibliotheek zag, 

herinnerde ik me ook mijn plicht om de planten 

die dag water te geven en ik vroeg me af wat ik 

moest doen: moest ik meezingen met de 

bhajans of de planten water geven? Als ik de 

planten water zou geven, zou ik niet alleen te 

laat zijn, maar ik zou ook heet en vies zijn en 

normaal zou ik niet zo gaan, maar ik wilde echt, 

echt gaan ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beide waren goede activiteiten en omdat ik 

dacht dat ik beide niet kon doen, heb ik een 

tijdje nagedacht over wat de juiste beslissing 

zou zijn. Uiteindelijk besloot ik Swamiji te laten 

beslissen! Dat zou het beste zijn. Ik had het 

gevoel dat hij me waarschijnlijk zou adviseren 

om me bij de bhajans aan te sluiten, aangezien 

Swamiji graag ziet dat we deelnemen aan 

dergelijke spirituele activiteiten. Ik sloot mijn 

ogen en vroeg in gedachten: Swamiji, wat wil JIJ 

T 
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dat ik doe? Het antwoord dat bij mij opkwam 

was: geef de planten water! Ik was een beetje 

verrast, maar Swamiji vindt het ook leuk dat we 

onze taken uitvoeren. Ik vroeg me niet af waar 

het antwoord vandaan kwam, maar 

beschouwde het als Swamiji's antwoord. Dus 

rende ik meteen naar de handpomp, pakte een 

kudam (een grote plastic pot) en begon water 

te pompen en heen en weer te rennen met de 

kudam totdat alle planten water hadden 

gekregen. Terwijl ik dit deed, werd ik plotseling 

overvallen door een zeer diepe toewijding voor 

Swamiji en mijn hart werd overspoeld door een 

zalige golf van dankbaarheid dat hij mijn 

spiritueel leraar was. Ik had het gevoel dat ik 

zweefde op deze golf van dankbaarheid en 

geluk! 

 

Toen ik klaar was met het water geven van alle 

planten was het net voorbij de begintijd van de 

goeroe puja. Ik legde de kudam neer en keek 

op. Recht voor me hing aan een struik de meest 

perfecte, weelderige, donkerroze 

hibiscusbloem. Op dat moment wilde ik niets 

liever dan deze volmaakte bloem aan Swamiji's 

voeten leggen als dank voor zijn bestaan en 

omdat hij mijn goeroe was. Ik stak mijn hand uit 

de bloem te plukken. Maar toen, met mijn hand 

al op de bloemstengel, pauzeerde ik. Wacht, 

dacht ik, op dit moment zal er al iemand 

bloemen aanbieden aan Swamiji's voeten in 

naam van iedereen die daar in de puja-hal is 

verzameld... hoe kan ik dan naar binnen rennen 

en, midden in dit gemeenschappelijke ritueel, 

persoonlijk mijn eigen bloem aan zijn voeten 

gaan aanbieden? Onmogelijk! Het zou niet juist 

zijn, het zou zelfs egoïstisch en respectloos zijn. 

Ik liet de bloem met tegenzin aan de struik 

hangen, maar rende toch de puja-hal in. Mijn 

hart was al in aanbidding voor Swamiji en het 

zou goed voelen om de goeroe puja met 

toegewijde aanbidding te zien uitvoeren. Het 

tafereel dat ik aanschouwde toen ik 

binnenkwam was heel ongewoon! 

 

Omdat de Amman abishekam direct na de 

goeroe puja werd uitgevoerd, voerde dezelfde 

persoon altijd beide uit. Ze zouden veel 

bloemen plukken en de meeste van hen zouden 

worden gebruikt voor de Amman abishekam, 

terwijl er 22 opzij zouden worden gezet voor 

de goeroe puja. Toen ik de puja-zaal 

binnenrende, zaten de toegewijden al voor 

Swamiji's stoel met hun muziekinstrumenten in 

de aanslag. De tijd dat de goeroe puja had 

moeten beginnen wa reeds verstreken. De 

dame die de goeroe puja en Amman abishekam 

zou gaan uitvoeren, had alles voorbereid en 

toch stond ze daar nerveus vooraan en tuurde 

ze door de puja hal, langs de toegewijden die 

daar zaten, bij de ingang, alsof ze wanhopig op 

zoek was naar  iets of iemand. Toen ik 

binnenkwam, riep ze me meteen toe alsof ik de 

persoon was op wie ze had gewacht: “Oh!! Wil 

je me alstublieft helpen? Ik heb geen bloemen 

voor de goeroe puja, het zou zo erg helpen als 

je ze zou kunnen plukken!” Ik keek naar het 

podium, waar alles klaar was voor de Amman 

abishekam. De schalen waren vol bloemen. Ik 

keek naar de groep toegewijden die klaarzaten 

voor de bhajans. Ze had geen van hen er naar 

gevraagd, of er zelf gaan plukken. Maar niets van 

dat alles leek in haar opgekomen. Ze had de 

start van de goeroe puja uitgesteld wegens 

'gebrek' aan die 22 bloemen! Eerst was ik 

stomverbaasd... toen begon ik van binnen te 

lachen! Oh, Swamiji, ik dacht, als het nodig is, 

creëer je een manier, een soort magisch 

compromis, om iets te laten gebeuren ondanks 

dat het normaal gesproken onmogelijk is! Ik 

pakte de mand die ze me voorhield, rende naar 

buiten en liep recht op de hibiscusstruik af. De 

eerste bloem die ik met een opgetogen gevoel 

in de maand legde, was diegene die ik zo graag 

aan Swamiji wou offeren en die nu toch aan zijn 

voeten gelegd zou worden!!  

 

Deze kleine maar diepgaande ervaring leerde 

me – niet alleen dat Swamiji en het spirituele 

leven vol humor zijn! – maar, belangrijker nog, 
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dat als we oprecht zijn in onze communicatie 

met Swamiji of het Goddelijke, God of Swamiji 

dingen die onmogelijk lijken, kan en zal laten 

gebeuren. Indien nodig zal hij een 

wonderbaarlijke manier creëren waarop niets 

te zien is, en een die goed is en werkt voor alle 

betrokkenen. Dus ongeacht met welke 

moeilijkheid we ook worden geconfronteerd, 

we moeten nooit denken dat er iets is dat God 

of Swamiji niet kan doen. Hij is krachtiger dan 

we ons kunnen voorstellen, en de manieren en 

oplossingen die hij vindt, kunnen heel creatief 

zijn. Swamiji noemde zijn Samadhi lingam 'Kurai 

Teerkum Shiva' wat Tamil is voor 'Shiva die 

problemen oplost'. Welk probleem het ook is, 

klein of ernstig, denk er dan niet aan hoe 

Swamiji het zou kunnen oplossen. Geef het 

gewoon aan hem en hij zal het doen, indien 

nodig op een onverwachte, onvoorstelbare 

creatieve manier. 
 

Jai Prema Shanti! 
 

Krishna Jayanti – 30 augustus 
  
Deze maand vieren we Krishna Jayanti, de verjaardag van Heer Krishna. Hier is een 

kort verhaal door Swamiji verteld over de relatie tussen Heer Krishna als de goeroe 

en zijn discipel, Arjuna... 

 

“Heer Krishna onderwees Arjuna Sanatana 

Dharma op een prachtige manier. Heer Krishna 

onderwees niet iedereen; hij gaf enkel Arjuna 

onderricht. En waarom heeft hij hem onderwezen? 

Omdat er op weg naar de oorlog enkele dingen 

waren waar Arjuna het niet mee eens kon zijn en 

dus legde Krishna uit wat er gebeurde en hoe dat 

dit het resultaat was van karma – vanwege wat er 

in eerdere geboorten gebeurde. Hij legde dit alles 

heel mooi uit. 

 

Daarna realiseerde Arjuna zich dat alles in de handen van de Goeroe ligt. Toen wees Krishna 

naar een kraai, "Kijk Arjuna, zie je die witte kraai daar?" Welke kleur hebben kraaien? Kraaien 

zijn zwart, maar Krishna zei dat deze wit was. Arjuna keek naar de vogel, maar wat zijn ogen 

zagen was een zwarte kraai. Wat denk je dat Arjuna zei? Zei hij dat de kraai zwart was? Nee. 

Arjuna zei: "Ja, ik zie de witte kraai." Hoewel Arjuna wist dat de kraai zwart was, accepteerde 

hij hem toch als wit, alleen maar omdat Krishna dat had gezegd. Arjuna accepteerde nu alles wat 

Krishna zei omdat hij wist dat Krishna goddelijk was en daarom alles op een zuivere manier zag 

- terwijl Arjuna vol maya en verlangen was. Hoewel hij wist dat de kraai zwart was, was hij het 

ermee eens dat de kraai wit was omdat hij wist dat Krishna de macht had om deze wit te maken. 

 

Wij wensen je een zeer gezegende Krishna Jayanti! 
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Om vijf uur 's ochtends werden drie dagelijkse abishekams - Ganesh, Krishna en Amman - 

tegelijkertijd uitgevoerd in de Puja-hal. Daarna ging iedereen naar de tempel waar priesters een 
Goeroe Dakshinamurti yagam uitvoerden. Dit werd onmiddellijk gevolgd door een abishekam 

voor Swamiji's Samadhi Lingam, waarbij de teertam van de yagam over de lingam werd 

gegoten. 

Goeroe Poernima in de Ashram 
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Nieuws van de Sri Premananda-centra over de 

hele wereld 
We rouwen om het overlijden van Bagavathi,  

Premananda contactpersoon van Beziers 
 

Bagavathi stierf op 7 augustus als gevolg van 

een kritieke gezondheidstoestand. In liefdevolle 

herinnering kwamen we bijeen in de tempel en 

zongen 'Om Namah Shivaya' voor haar ziel. We 

willen ook alle toegewijden van Swamiji 

bedanken die haar begrafenis in Frankrijk 

bijwoonden en, zoals haar wens was, helemaal 

in het wit gekleed en er werden  bhajans 

gezongen in de kerk. 

 

Baghavati was zeer actief als contactpersoon en 

bijzonder goed in het praten met mensen over 

Swamiji. Bij het uitvoeren van haar seva 
introduceerde ze veel spirituele aspiranten bij 

Swamiji, die later toegewijden werden. Ze stond erop dat ze voor haar laatste reis geen bloemen voor 

zichzelf wilde, maar dat ze in plaats daarvan een collecte wilde houden voor de kansarme kinderen 

in de Ashram. We zullen haar herinneren voor haar toegewijde werk en haar prachtige manier van 

zijn, haar onbaatzuchtigheid en diepe liefde voor en geloof in Swamiji. Met al de zegeningen van 

Swamiji zijn we er zeker van dat haar ziel vrede heeft bereikt. 

 

"Onthoud dat alleen de liefde van God blijvend is. Ik wil dat je herkent wat vals en wat waar 
is. Genereer en voel de zuiverste liefde diep van binnen en weet dat het goddelijk is." (Swamiji) 

's Middags en 's avonds lazen we één 

van Swamiji's satsangs over Goeroe 
Poornima en voerden een pada pooja 

en een abishekam uit voor zijn beeld. 
Deze laatste werd live gestreamd voor 

toegewijden over de hele wereld. 

Swamiji en Bagavathi in 2010 
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Het centrum van Montpellier ter ere van Goeroe Poornima in de Cevennen 
 

Op deze dag voerden we een pada puja uit voor 
Swamiji en eerden we alle spirituele leraren en 

meesters. We baden ook voor degenen die door ziekte 
verhinderd waren en voor wereldvrede. Veel 

aanwezigen konden Swamiji's aanwezigheid tijdens het 
programma voelen. Dank je lieve Swamiji voor de 

genade die je ons door al deze spirituele praktijk 
schenkt. Moge deze plek in de Cevennen een centrum 

van licht en vreugde worden in dienst van uw 
spirituele leringen en missie.  

 

De waarde van kuisheid  
 

én van de redenen voor de achterstelling van veel vrouwen in de hedendaagse wereld is het 

gebrek aan goed onderwijs. Als jonge vrouwen meer kennis zouden hebben over de 

biologische functies van het menselijk lichaam en over alle levende wezens in het algemeen, 

over de waarde van een gedisciplineerd leven, over vriendelijkheid, liefde en genegenheid, 

zouden ze niet teleurgesteld worden en op het verkeerde spoor terechtkomen in het leven. Meisjes 

E 
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moeten worden onderwezen in alle zaken die te maken hebben met het functioneren van hun 

lichaam en mogelijke problemen; dit zal hen helpen om voorzichtig te handelen en niet alleen 

roekeloos hun lichamelijke hartstochten te volgen. 

  

Door de eeuwen heen, zoals vandaag, hebben veel mensen opmerkingen gemaakt over de kuisheid 

van vrouwen en zijn er veel verschillende meningen geweest. De dichter Tiruvalluvar zei: 

"Als de vrouw de kuisheid zou behouden, 

Welke uitgelezen schat bevat de wereld!” 

Met andere woorden, de wijze vertelt ons dat kuisheid het meest gewaardeerd wordt van alles wat 

grootsheid in het leven van een vrouw kan brengen.  

 

Een vrouw die haar kuisheid waardeert en beschermt, verdient de diepe bewondering van iedereen 

en voegt glorie toe aan haar geboorte.  

 

Als ze haar zintuigen niet kan bedwingen, zal een vrouw sneller haar lichaam verslijten en haar fysieke 

kracht en fitheid verliezen; later zal het niet zo gemakkelijk voor haar zijn om deze terug te krijgen. 

Ze kan verzwakken en aan bloedarmoede lijden en kwetsbaar worden voor verschillende ziekten. 

Bovendien zal de zuiverheid van haar ziel worden bezoedeld en zal ze niet langer de gewaardeerde 

moederlijke gevoelens koesteren die in haar aard zijn. Zelfs als ze later in haar leven zou veranderen, 

zou het zijn alsof iemand de zon aanbidt nadat hij blind is geworden. 

 

Alleen een vrouw zelf kan haar kuisheid bewaren. Om deze te behouden moet een jonge vrouw in 

de huidige samenleving een sterk geloof in zichzelf hebben. Waardigheid en kuisheid hangen af van 

iemands gemoedstoestand. Toestaan dat onzuivere gedachten de geest binnenkomen, is de eerste 

stap naar een persoon die zijn Zelf en zijn kuisheid verliest. Om voor onszelf te zorgen, moeten we 

intelligent zijn en daarom goede gedachten cultiveren door bijvoorbeeld goede spirituele en humane 

boeken te lezen. Dat zal ons beschermen. Kuisheid is iets dat moet worden beschermd door zuivere 

gedachten. Schoonheid heeft niets te maken met de zuiverheid van de huid; het is alleen een zuivere 

geest die een persoon mooi kan maken. 

 

Zonder zich bewust te zijn van de gevolgen van een ongedisciplineerd leven, kan een jongere gedrag 

vertonen dat de weg vrijmaakt voor een hels leven vol ellende en zonder vrede. Als een jonge vrouw 

echter in haar jeugd een volledige, goede opleiding heeft genoten, zal dit hoogstwaarschijnlijk helpen 

om haar op het rechte pad te houden en te voorkomen dat ze het slachtoffer wordt van de 

verschillende onrechtvaardigheden die men in het leven kan tegenkomen. Dit is de reden waarom 

meisjes moeten leren over de menselijke biologie, gezondheid, goede waarden en hoe ze zichzelf 

kunnen managen in de samenleving. Ze moeten hun best doen om alles wat ze in dit opzicht leren 

te bestuderen en in zich op te nemen. 

 

Er zijn er echter die, ondanks het feit dat ze een juiste opleiding hebben genoten, zich toch vrijwillig 

schuldig maken aan verkeerd gedrag. Vrouwen die dit doen, zijn een smet op de ware vrouwelijkheid. 

De boeken die ze lezen zijn geen echte boeken; deze zogenaamde boeken - waaraan tegenwoordig 

geen gebrek is - besmetten hun geest. Ze moeten vermijden dit soort schadelijke publicaties te lezen. 
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Net zoals een enkele druppel gif genoeg is om een hele 

pot melk te bederven, zijn er ook mensen die baat 

hebben bij het lezen van goede literatuur en wiens geest 

toch besmet raakt door een enkel boek, ondanks al het 

goede onderwijs dat ze hebben gekregen. Dus, hoe 

kunnen we dan zeggen dat zulke mensen 'goed belezen' 

zijn? 

 

Jonge vrouwen moeten geduld hebben en de tijd nemen 

om hun vrienden zorgvuldig te kiezen, vooral hun 

mannelijke vrienden. Alleen op deze manier zullen ze een 

goede toekomst voor zichzelf creëren. Ik zal nooit zeggen 

dat vrouwen geen mannen als vrienden mogen hebben; we zijn allemaal vrij om goede 

vriendschappen aan te gaan met personen van onze eigen keuze. Echter, op het moment dat je voelt 

dat je vriendschap met iemand niet in je beste belang is, dan is mijn advies om die vriendschap te 

beëindigen. 

 

Als je met anderen in gesprek bent, let dan niet op woorden die wellustige gevoelens opwekken en 

als dit soort praat doorgaat, excuseer je dan en vertrek. Blijf uit de buurt van mensen die op deze 

manier praten en als ze jouw gezelschap zouden opzoeken, probeer ze dan beleefd te vermijden 

zonder respectloos te zijn. Zoals het oude Tamil gezegde zegt: "De beste remedie tegen een slecht 

mens is veel grond tussen beide". De dichter Tiruvalluvar waarschuwt ons ook dat vriendschappen 

met oneervolle mensen ons zeker sterfelijk lijden zullen brengen1.  

 

Er is niets mis met meisjes en jongens die samen spelen, maar als ze eenmaal de adolescentie hebben 

bereikt, is het beter voor hen om niet te veel tijd alleen met elkaar door te brengen, maar liever in 

groepen samen te komen voor een gesprek en plezier. Als je in een groep zit, verklein je de kans 

dat gevoelens van seksuele aantrekkingskracht tussen twee jonge mensen ontstaan. De reden dat ik 

hier zo gedetailleerd op inga, is dat ik wil benadrukken dat meisjes zichzelf al op jonge leeftijd moeten 

leren kennen en moeten leren omgaan met hun sociale omgeving. Dit zal hen helpen om op het 

juiste pad in het leven te blijven. Jonge vrouwen die onvoldoende ervaring hebben met de wereldse 

gewoonten, zijn meer geneigd om in slecht gezelschap te verzeilen en op het verkeerde pad te gaan. 

Dan zullen ze op hun oude dag droevige spijt hebben van de daden uit het verleden. Maar wat voor 

nut zal dat hebben? God heeft ons de kracht van onze zintuigen gegeven waarmee we kleuren en 

smaken kunnen onderscheiden en weten of een voedsel bitter of zoet is. Evenzo zouden we, door 

naar het gezicht van een kennis te kijken, in staat moeten zijn om hun goede en slechte 

eigenschappen te voelen en te herkennen en ons dienovereenkomstig te gedragen. 

 

Dit menselijk lichaam is de reden dat we zaken hebben als onderwijs, materiële goederen, moed, 

morele waarden, enz. De grote vrouwelijke kracht van Shakti maakt geboorte en leven op deze 

aarde mogelijk. Daarom moet het lichaam van een vrouw met grote zorg en aandacht worden 

                                              
1 Swamiji verwijst hier naar de leer van Tiruvalluvar: "Een alliantie met de man die je niet hebt bewezen en 

opnieuw bewezen, zal je op lange termijn dodelijke pijn bezorgen". (Vertaling door George Pope 1820-1908) 

 

Als het doel van ons bestaan is 

om het leven op deze aarde te 

verheffen, dan zouden vrouwen 

onwankelbaar moeten zijn in 

hun vastberadenheid en 

inspanningen om een moreel, 

gezond en vervuld leven te 

leiden. 
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vereerd en gerespecteerd. Als je niet voor zo'n kostbaar lichaam zorgt, zelfs als je zo gelukkig zou 

zijn om gezegend te zijn met alle 16 gunstige schatten van het leven2, zouden ze je niet helpen.  

 

Ik heb in mijn halve eeuw geestelijk leven veel vrouwen ontmoet. Sommige van deze vrouwen waren 

vastberaden en standvastig, terwijl anderen besluiteloos en kwetsbaar waren. Ik merkte dat de 

laatste helaas geen rust had. 

 

Voor degenen die vanaf hun jonge leeftijd de deugd van kuisheid niet waarderen en behouden, zal 

gemoedsrust heel moeilijk te bereiken zijn. Zoals het spreekwoord dat ons zegt dat de tijd om 

dingen te drogen er is wanneer de zon schijnt en wannen het beste kan worden gedaan als de wind 

waait, zo is ook de tijd voor vrouwen om hun kuisheid te waarderen tijdens hun jeugd. 

 

Als de zuiverheid van vrouwen, die de 

vertegenwoordigers zijn van de helft van 

God, bezoedeld raakt, is dat dan geen 

schande voor het Goddelijke zelf? Net 

zoals Shiva en Shakti als één worden 

beschouwd, moet een getrouwd stel 

verenigd zijn in hart, geest en ziel en elkaar 

altijd steunen. Alleen dan kunnen ze 

Shakti's kracht en Shiva's wijsheid in hun 

leven onthullen. 

 

In dit artikel heb ik eenvoudigweg enkele 

manieren genoemd waarop vrouwen de 

zuiverheid van lichaam en ziel kunnen 

beschermen en heb ik de aandacht 

gevestigd op het feit dat vrouwen in staat 

moeten zijn om al het grote en goede in 

het leven in hun dagelijkse praktische leven 

te integreren; ze zouden deze dingen echt 

een deel van zichzelf moeten maken. Als 

het doel van ons bestaan is om het leven 

op deze aarde te verheffen, dan zouden 

vrouwen onwankelbaar moeten zijn in hun 

vastberadenheid en inspanningen om een 

moreel, gezond en vervuld leven te leiden. 

Laten we zingen - Om Shakti! Om Shakti! De hele wereld is in handen van de goddelijke 

vrouwelijke kracht van Shakti! 

                                              
2 Dit is een veelvoorkomende zegening in Tamil Nadu, vooral voor pasgetrouwden. Deze schatten zijn onder meer: 

onderwijs dat je helpt een goed leven te leiden; moed; wijsheid; goed verouderen; loyale vriendschap; genoeg 

eten; niet lichtzinnig geld uitgeven; gezondheid; een actieve geest; een altijd liefhebbende echtgenoot en het 
huishouden op een rechtvaardige manier leiden; rechtschapen kinderen; een goede reputatie; trouw zijn aan je 

woord; vrijgevigheid en het vermogen om anderen te helpen; vrijheid van pijn en lijden; toewijding aan God en 

begrijpen wat het uiteindelijke doel in het leven is. 



15 Prema Ananda Vahini augustus 2021 

 

 

Nieuws van de… 
 

 
 

MURUGA TOUR IN FRANKRIJK 
 
 

De afgelopen maanden hebben leden van de Premananda Jeugdgroep uit Maastricht 
(Nederland) veel Muruga abishekams uitgevoerd. Nadat ze de sterke energie van deze rituelen 
hadden ervaren, wilden ze deze ervaring graag met anderen delen. En dus namen ze contact 
op met de Premananda Jeugd van Frankrijk en samen organiseerden de twee groepen een 

Muruga-tour waarbij ze enkele van de Sri Premananda Centra in Frankrijk bezochten. Vanwege 
de korte termijn was de tour beperkt tot drie centra: de Sri Premananda-centra van Nord 

Mayenne en Lyon en het Premananda Centrum voor Eenheid in Monts du Forez. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

De abishekam in het mooie 
centrum van Nord Mayenne vond 
's avonds plaats. We hadden echt 
een leuke tijd om alles voor te 
bereiden en er was een sterke 
energie tijdens de abishekam 
voor vier Muruga's! 
 

Er waren prachtige satsangs, wandelingen 
in de natuur en meditaties in een magisch 
bos met prachtige bomen. 
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Elke maand belichten we een mooie kwaliteit van een Premananda Jongere.  

Deze maand: behulpzaam zijn voor anderen! 
 

“Waarom zouden we nobel leven, goed studeren en een hogere staat bereiken? Om anderen 

te helpen. Het heeft geen zin om veel geld te verdienen als we al dat geld alleen aan onszelf 

gaan uitgeven. Als we dat doen, kunnen we misschien comfortabel leven, maar we zullen niet 

echt gelukkig zijn. De armen, de zieken en degenen die alleen op de wereld zijn - het zijn allemaal 

Gods kinderen. De onbaatzuchtige hulp die we hen geven, behaagt het Goddelijke. Help 

anderen in deze wereld zoveel mogelijk, vooral degenen die geen middelen hebben om van te 

leven. Dit zal je geluk en tevredenheid brengen. Als je in plaats van alleen jezelf te voeden ook 

voedsel geeft aan een hongerig en behoeftig persoon, dan zal je daar gelukkig van worden. Je 

moet dit begrijpen - we zijn geboren om anderen te helpen. Als je anderen helpt en gelukkig 

maakt, zo veel als je kunt, zal het Goddelijke je tevredenheid en genade schenken.” 

 

De derde abishekam was in het Sri Premananda Centrum van Lyon. De groepsenergie was erg vredig 

en Shantananda, de coördinator, was een geweldige gastheer! Het was een mooie avond! 

 

Veel mensen kwamen naar het Premananda Centrum voor Eenheid in Monts du Forez! Terwijl sommigen 
alleen bleven voor de bhajans en lingam zegeningen, bleven anderen ook voor de Muruga abishekam. 

Geholpen door de prachtige stemmen van de zangers, konden we Swami's aanwezigheid en energie echt 
voelen. Aan het einde boden we heilige draden aan, gezegend tijdens de abishekam.  
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“Wat we in deze wereld met onze zintuigen registreren, staat 

open voor twijfel. Zullen twijfels ooit ophouden tot je sterft? 

Twijfel is een oneindige ziekte. De enige manier om er vanaf te 

komen is door aan God te denken. 

 

Belichamingen van het Goddelijke, het enige dat telt is om aan 

God te denken, het is niet de moeite waard om aan iets anders 

te denken. Er is een manier om een einde te maken aan twijfel 

en dat is door zelfvertrouwen te hebben. De eerste stap is om in 

jezelf te geloven. Ten tweede moet je vertrouwen hebben in wat je 

doet. Ten derde, heb vertrouwen in wat je goeroe je vertelt. 

Uiteindelijk heb je alles, als je op God kunt vertrouwen.”  
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