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1. Inleiding 

Jai Gurudev, lieve 'Friends of Bhakti Marga'! 

We hopen dat jullie in de eerste maanden van het nieuwe jaar 2019 veel vreugde, zegeningen 
en liefde hebben ervaren op je levensreis en dat jullie Guruji's kerstcadeau, Vitthala met 
Rukmini, al in jullie hart gesloten hebben. 

Guruji herinnert ons er zo vaak aan dat Hij altijd bij ons is en dat Hij met ieder van ons in een 
heel bijzondere persoonlijke relatie verbonden is. Met het volste vertrouwen in Zijn leiding en 
Zijn oneindige Liefde en Genade, vertrouwen we erop dat alles wat er gebeurt voor ons eigen 
bestwil is. Het doel van onze Satguru is om Zijn devotees en discipelen naar de Lotusvoeten 
van God te brengen. Wat een zegen dat Hij ons geroepen heeft!  

 

 

Toen het centrum in de tweede helft van januari voor de renovatie van de vloer in de lobby 
gesloten was, hadden wij, de bewoners van de ashram, het voorrecht om samen met onze 
geliefde Guruji, Paramahamsa Vishwananda, een pelgrimstocht naar het zuiden van India te 
maken. 

Vanuit Chennai bracht de bus ons in vele etappes naar Rameshwaram aan de Indische 
Oceaan, waar 8000 jaar geleden Lord Rama en Lakshman samen met Hanuman en het hele 
apenleger kampeerden om Sita, die door Ravana ontvoerd was, te redden. Op het zandstrand 
waar de brug met de drijvende stenen naar Sri Lanka gebouwd was, genoten we van een 
heerlijk bad in de Indische Oceaan, die ons verrukte met prachtige grote golven op een manier 
die ik zelden eerder heb meegemaakt!  



3 

 
Tijdens de reis heeft Guruji ons kennis laten maken met negen steden, die met de wortels van 
onze Sampradaya en het verhaal van Lord Rama op Zijn zoektocht naar Sita verbonden zijn. 
We bezochten meer dan 30 tempels, waarvan velen behoren tot de Divya Desams, de 108 
Vishnu tempels, die in de poëtische geschriften van de Tamil Alvars (heiligen) worden 
genoemd. De machtige oude tempels met hun artistieke stenen beelden en figuren en de 
prachtige muur- en plafondschilderingen maakten veel indruk op ons. Vaak wilden we langer 
blijven, maar ons programma stond ons dit niet toe.  

In elke tempel kregen we Darshan van de verschillende godheden die er worden aanbeden in 
de vormen van murti’s, die of vanzelf gemanifesteerd zijn of door mensenhanden zijn 
gemaakt. De priesters zegenden ons met chandan, kumkum, prasad, puja water en het licht 
van een arati lamp of de Vishnu Padam (in de vorm van een kleine kerkklok).  

In sommige tempels kreeg ik tranen in mijn ogen en voelde het aan als ‘thuiskomen’. 

Reizen met Guruji zit altijd vol vrolijke verrassingen. Dit keer was het een zegen voor de groep 
om drie heiligen te ontmoeten en de gastvrijheid van enkele andere guru’s en acharya’s te 
genieten. Een hoogtepunt van onze reis was een ritueel bad in Adhi Setu (de oceaan bij 
Rameswara), waarna we werden overspoeld met het water van 22 heilige Tirthams (rivieren). 
Dit heilzame ritueel wordt verondersteld je van alle zonden te reinigen. 

https://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/sets/72157706421951164/with/46044824255/ 

https://flic.kr/s/aHsmAd3WhU 

Guruji heeft ook aan jullie, de ‘Friends of Bhakti Marga’ gedacht, want Hij heeft nu al het 
kerstkado voor dit jaar uitgezocht: een murti voor iedereen die Zijn missie, Bhakti Marga, 
financieel ondersteunt. Denk er alsjeblieft aan je toegezegde contributie over te maken, dan 
hoeven wij jullie er niet regelmatig aan te herinneren. Dankjewel! 

Anjushri  

 

2. ‘Friends of Bhakti Marga’ Website 
Neem eens een kijkje op onze FoBM website, die is nu up-to-date. 
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview. 

Je vindt er alle belangrijke informatie en een archief van de nieuwsbrieven van de afgelopen 
jaren. 

3. Maandelijkse bijdrage aan ‘Friends of Bhakti Marga’ 

 
Sinds eind 2015 kunnen nieuwe leden van FoBM zich alleen online aanmelden. 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/application-form 

Met het aanmeldingsformulier verplicht een lid zich tot een maandelijkse contributie van 
tenminste 10 euro. 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 

https://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/sets/72157706421951164/with/46044824255/
https://flic.kr/s/aHsmAd3WhU
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/application-form
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
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Dit bedrag kan maandelijks, halfjaarlijks of in andere termijnen worden betaald. 
 
Wanneer je halfjaarlijks of jaarlijks betaalt, zorg er dan alsjeblieft voor dat je bijdrage eind juni 
op onze rekening staat. 
Je FoBM-lidmaatschap is jouw belofte om BM regelmatig financieel te ondersteunen. Houd je 
alsjeblieft aan deze belofte! Wij danken je oprecht voor je bijdrage. 

Mocht het nodig zijn, kun je te allen tijde met Anjushri via email contact opnemen om 
informatie over het saldo op je conto krijgen: anjushri@bm365.org or friends@gmail.com  

4. Lidmaatschapskaart FoBM 

Sinds 2018 is de FoBM-lidmaatschapskaart een oplaadbare geldkaart. De kaart is persoonlijk, 
niet overdraagbaar en blijft gedurende de gehele tijd van je lidmaatschap bij FoBM geldig. Op 
de kaart staan je voornaam, achternaam, je spirituele naam, je land en je FoBM-lidnummer. 
Draag de kaart altijd bij je wanneer je Shree Peetha Nilaya bezoekt.  

Je kunt je kaart bij de twee OPC-automaten in SPN opladen en als je met je FoBM-cashcard 
betaalt, krijg je het hele jaar door 10% korting in de BhaktiShop, het Bhajan Café, de drank- en 
snackautomaat en bepaalde Academy-cursussen. Gasten die buiten de Ashram overnachten, 
kunnen ook hun maaltijden in het centrum met deze FoBM-cashcard betalen. 

Let op: Om technische redenen is het niet mogelijk om geld van de FoBM-cashcard via de 
OPC-automaat terug te krijgen. Pas wanneer je je FoBM-lidmaatschap beëindigt en de kaart 
retourneert, wordt het tegoed op de kaart teruggestort. 

5. Kerstbrief en -cadeau.  

Op 12 november 2018 werd de jaarlijkse kerst- en nieuwjaarsbrief per post naar de leden van 
'Friends of Bhakti Marga' gestuurd. Bij SPN staan er nog enkele brieven en cadeautjes te 
wachten op hun eigenaren, dit vanwege ontbrekende of onvolledige adressen, of omdat het lid 
geen post wilde ontvangen. Als je de brief nog niet hebt ontvangen, stuur dan een e-mail naar 
Mataji Anjushri of spreek haar tijdens een bezoek aan SPN aan.  

Vergeet niet om ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen van een eventuele 
adreswijziging (huisnummer, postcode etc.) of je naam: friends@gmail.com of 
anjushri@365bm.org. 

Als kerstcadeau voor 2018 had Guruji een murti van Lord Vitthala Panduranga en Rukmini, 
Zijn metgezel, gekozen en Hen gezegend. Het is een teken van dank aan alle leden die 
regelmatig hun toegezegde financiële steun voor BM betalen. Vanaf begin december kon je je 
cadeautje in SPN ophalen, want het is te groot voor een brievenbus. Bij SPN staan nog enkele 
murti’s te wachten om opgehaald te worden. Als je het cadeau nog niet hebt ontvangen, kom 
dan tijdens je volgende bezoek aan SPN naar de FoBM-tafel of neem contact met Mataji 
Anjushri op. Het is belangrijk dat je je FoBM-lidmaatschapskaart laat zien. Als het niet mogelijk 
is om persoonlijk te komen, kun je iemand anders vragen om het voor je op te halen, door een 
foto van je lidmaatschapskaart te laten zien of door ons je lidmaatschapsnummer, naam en 
land te vertellen. We kunnen geen cadeaus per post versturen.  

 

 

mailto:anjushri@bm365.org
mailto:friends@gmail.com
mailto:anjushri@365bm.org
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6. Zondagochtend gebeden in de ashram Shree Peetha Nilaya, 2 december 2018: 
Onder leiding van Guruji chantte iedereen ‘Vitthala’. 

Jai Gurudev, allemaal!  

Ik vraag jullie om 10 minuten 
lang alleen maar ‘Vitthala’ te 
chanten. Sluit je ogen en chant 
‘Vitthala’. 

Er ligt eigenlijk een geheim in deze 
Naam verborgen. Kijk, er is 
onderzoek naar de Naam 'Vitthala' 
gedaan. Heel vaak worden 
mensen die lijden aan 
hartproblemen, door hun arts 
verboden om intensieve 
lichamelijke oefeningen te doen. In 
India, vlak voor of tijdens Kartik, 
vooral in Maharashtra, lopen de 
mensen allemaal naar Pandharpur, 
waar Panduranga is. Ze lopen dus 
door heel Maharashtra. Dit gebeurt 
al jaren. En wanneer beginnen ze 
te lopen? Ze wachten altijd op een 
teken. Bij de samadhi van de 
heilige Dnyaneshwar kun je dit op 
een foto zien. De heilige 
Dnyaneshwar is een van de 
belangrijkste heiligen in 
Maharashtra en gedurende deze 
tijd wachten de mensen op het 
teken. 

Kijk, op de tempel bevindt zich 
Kalash, zoals je hier vanbinnen de 
Moolashtanam kunt zien, de kleine 
tempel bovenaan, daar is iets als 

een bloem, niet? Zie je het? Dit is eigenlijk Kalash. Deze Kalashes zitten vast. Ook in 
Pandharpur zit de Kalash bovenop de tempel vast. Maar op de dag waarop de heilige 
Dnyaneshwar de zegen geeft, beweegt de Kalash. Je kunt dit op YouTube bekijken. Dit is dus 
het teken. De Kalash beweegt letterlijk van links naar rechts. Maar normaal gesproken staat hij 
vast. Hij staat helemaal op de top. Dit is dus het teken dat de mensen ontvangen om de reis 
naar Pandharpur te beginnen. En gedurende de hele reis chanten ze “Vitthala, Vitthala, 
Vitthala, Vitthala”. Het is bewezen dat mensen die ziek zijn, deze pelgrimstocht normaal 
gesproken niet te voet kunnen doen; hij duurt twee weken. Vanaf sommige plaatsen duurt hij 
wel een maand, maar als ze Pandharpur bereiken, gaat het prima met ze. Er is niets met hen 
aan de hand. Waarom? Omdat ze ‘Vitthala' hebben gezongen. 

Kijk, de wijzen gaven ‘tha’ als beej-mantra voor het hart. En als je ‘Vitthala’ chant, zit daar het 
woordje ‘tha’ in. Dus als je de Goddelijke Naam chant, zorg je automatisch voor je lichamelijke 
gezondheid. Net zo met ‘Radha’. Radha opent je spirituele hart. Dus zelfs als je maar 10 
minuten ‘Vitthala’ chant, houdt je dat gezond. Chant nu 10 minuten lang ‘Vitthala’, okay? 
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‘Vitthala, Vitthala, Vitthala, Vitthala, Vitthala, Vitthala...’ 

 [Na het chanten] Chant dit dus elke dag, 10 minuten maar; het zal je gezondheid perfect 
houden, het zal je mind perfect houden. Het zal je toewijding aan de Heer helpen toenemen, 
omdat je Zijn Naam chant. Zoals Bhagavan Krishna in Hoofdstuk 12 van de Gita uitlegde, toen 
Arjuna Hem de vraag stelde: “Wie van de devotees heeft Uw voorkeur? Wie is er dichterbij en 
wie is U het liefste?” Natuurlijk heeft Bhagavan geen voorkeur; Hij verwelkomt iedereen die op 
wat voor manier dan ook aan Hem toegewijd is. Maar Hij zei: “Degenen wiens mind 
voortdurend aan Mij overgegeven is, die zijn Mij het liefste”. Dus zie je, op het bhakti pad is het 
heel eenvoudig om die Genade te bereiken. Natuurlijk bereiken anderen die Genade ook, 
maar anders. Sommigen doen het op de moeilijke manier, maar anderen kiezen een meer 
liefdevolle en gemakkelijke manier. Ik geloof dat jullie allemaal van makkelijke dingen houden. 
Dus daarom heeft Hij Zijn Naam volledig van Zichzelf doordrenkt, en hoe meer we 
geabsorbeerd worden in onze dienst aan Hem, hoe meer we getransformeerd worden, hoe 
meer Liefde in ons ontwaakt.  

7. Evenementen in Shree Peetha Nilaya 

Hieronder kun je overzicht met de belangrijkste festiviteiten in 2019 vinden. Het is wel aan 
verandering onderhevig, omdat er in de loop van het jaar altijd veranderingen kunnen 
optreden. De actuele situatie vind je altijd op de BM homepage, waar je je kunt aanmelden 
voor de evenementen. 
 
https://www.bhaktimarga.org/events 
 
4 - 5 maart:   Shivaratri 
5 - 13 april:    Lente-Navaratri 
19 april:    Hanuman Jayanti 
9 mei:    Sri Ramanuja Jayanti 
18 - 19 mei:    Lakshmi Yagna 
13 - 15 juni:   Gurudev Jayanti, Verjaardagscombi 
12 - 14 juli:   JUST LOVE Festival 
16 juli:    Gurupurnima 
23 augustus:   Krishna Janmashtami 
7 - 8 september:  Gayatri Yagna 
29 sept. - 7 oktober:  Herfst-Navaratri 
8 oktober:   Dussera 
15 oktober:    Shirdi Sai Mahasamadhi 
27 oktober:   Diwali 
2 november:   Kartik 
30 november:   Babaji Day 
 

8. Diversen 

• Darshan 

Deelname aan de Darshan bij Paramahamsa Vishwananda is alleen mogelijk door registratie 

via de website. Belangrijk: annuleer je inschrijving als je niet aanwezig kunt zijn, zodat de 

plaats die voor jou was gereserveerd aan iemand anders kan worden gegeven. Als je je 

inschrijving niet annuleert, word je voor drie maanden geblokkeerd. 

• Dankjewel 

We zijn blij dat de verspreiding van Guruji's leringen via Bhakti Marga net zo belangrijk is voor 
jou, als voor ons. De 'Friends of Bhakti Marga'-familie blijft groeien en heeft nu meer dan 1100 

https://www.bhaktimarga.org/events
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leden wereldwijd. Dankzij jullie steun is het mogelijk voor de internationale hoofdvestiging, 
Shree Peetha Nilaya, om beschikbaar te zijn voor advies aan verschillende landen, om kennis 
door middel van cursussen en workshops over te brengen en om accommodatie aan gasten in 
het centrum te bieden, zodat zij zich prettig en thuis voelen. 
We zijn dankbaar dat je deel van deze spirituele familie uitmaakt en dat je Guruji's missie van 
Liefde, overgave en nederigheid helpt verspreiden. Het is een geschenk en een zegen om 
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda op zo’n manier te dienen. Jullie financiële steun is niet 
alleen waardevol, maar ook noodzakelijk en het geeft ons de nodige steun om onze ashram te 
vormen tot een plaats van vrede, Liefde en mededogen: waarden, die de wereld veranderen 
en mensen hun ware Zelf doen realiseren.  
 
‘Zoals in de microkosmos, zo is het ook in de macrokosmos’, zoals Guruji zei. Zoals wij 
veranderen, verandert ook de wereld.  
 
Namens Bhakti Marga danken wij je van harte voor je hulp, je trouw en Liefde voor onze 
Satguru Paramahamsa Vishwananda en Zijn pad 'Bhakti Marga'! 
 
 
Mataji Anjushri en het FoBM Team 

namens Bhakti Marga 

   

 

8. Bijlage 

Pundalik  
Het verhaal van Lord Vithal in Panarpur – Het verhaal van Panduranga Vitthala – Hindu 
blog 

Lord Vithal, of Panduranga Vitthala, is een incarnatie van Lord Vishnu en wordt aanbeden in 
de wereldberoemde Pandarpur Rukmini Vithal Tempel in Pandarpur in Maharashtra. Er is een 
boeiend verhaal over de incarnatie van Heer Vithal in Pandarpur. 

Ooit reisde een devotee genaamd Pundalik naar Kashi en bereikte de Ashram van de heilige 
Kukkut. Hij vroeg de wijze de weg naar Kashi. Kukkut Rishi zei dat hij de weg naar Kashi niet 
kende en dat hij er nog nooit was geweest. 

Pundalik bespotte Kukkut Rishi, omdat hij de weg naar Kashi niet kende, en zei dat een heilig 
man, zoals hij, allang een keer Kashi had moeten bezoeken. Kukkut Rishi hield zich stil en 
deed geen moeite om Pundalik te beantwoorden. In de loop van de nacht hoorde Pundalik de 
stemmen van vrouwen in de ashram. Hij kwam naar buiten om te kijken wat er gebeurde en 
zag dat drie vrouwen water op de ashram sproeiden en die aan het schoonmaken waren. 

Op navraag kwam Pundalik erachter dat de drie vrouwen Ganga, Yamuna en Saraswathi 
waren en dat zij waren gekomen om de Ashram van Kukkut Rishi schoon te spoelen. 

Pundalik vroeg zich af hoe een heilige als Kukkut, die Kashi niet had bezocht, zo heilig en 
krachtig was dat de drie heilige rivieren naar beneden kwamen om zijn ashram te reinigen. 

De drie vrouwen vertelden Pundalik dat vroomheid, spiritualiteit en toewijding niet bepaald 
worden door bezoek aan heilige plaatsen of het uitvoeren van kostbare rituelen, maar door de 
manier waarop je je karma verwerkt. 
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De drie vrouwen vertelden hem dat de wijze Kukkut zijn ouders heel trouw had gediend en 
verpleegd en zijn hele leven aan dat ene doel had gewijd. Hij had dus genoeg punya 
verzameld om Moksha te verdienen en hen naar de aarde te brengen om hem te dienen. 

Pundalik had zijn eigen oude ouders thuis gelaten en was op weg naar Kashi om Moksha en 
zegen te ontvangen. Hij had geen gehoor aan het verzoek van zijn ouders gegeven om hen 
ook naar Kashi mee te nemen. 

Pundalik begreep nu zijn vergissing en haastte zich terug naar huis en nam zijn ouders mee 
naar Kashi en na terugkomst begon hij voor hen te zorgen. Vanaf dat moment ging de zorg 
voor zijn oude moeder en vader voor alles. 

Lord Krishna werd geraakt door Pundalik’s oprechte toewijding aan zijn ouders. Hij besloot het 
huis van Pundalik te bezoeken. 

 

 

 

Toen Lord Krishna het huis van Pundalik bezocht, bood deze juist voedsel aan zijn oude 
ouders aan.  

Pundalik zag de Heer voor zijn deur staan, maar zijn toewijding aan zijn ouders was zo intens 
dat hij eerst zijn taak wilde afmaken en daarna zijn gast pas wilde verwelkomen. Pundalik was 
zover gekomen, dat het hem niet uitmaakte of de gast slechts een sterfelijke was of God. Het 
enige wat ertoe deed, was zijn ouders te dienen. 

Pundalik gaf Lord Krishna een steen om op te staan en vroeg Hem te wachten tot zijn plicht 
voltooid was. Heer Krishna werd opnieuw geraakt door Pundaliks toewijding aan zijn ouders 
en wachtte geduldig op hem. 

Toen Pundalik later naar buiten kwam vroeg hij de Heer om vergeving, omdat hij Hem had 
laten wachten. Lord Krishna zegende hem en vroeg hem een gunst aan Hem te vragen. 
Pundalik zei: “Wat kan ik nog meer vragen als de Heer Zelf op mij wacht?” 
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Toen Lord Krishna erop stond dat hij een gunst vroeg, vroeg Pundalik dat de Heer op aarde 
zou blijven en zijn devotees zou zegenen en voor hen zou zorgen. 

Heer Krishna stemde ermee in om daar te blijven en staat sindsdien bekend als Vithoba of de 
Heer die op een steen staat. Deze vorm van de Heer Vithoba is Swayambhu, wat betekent dat 
Zijn beeld niet is uitgehouwen of gegraveerd, maar dat het vanzelf is ontstaan. 

Een interessante anekdote: in een recente satsang beantwoordde Guruji de vraag wat de 
betekenis was van de steen die aan Vithoba werd gegeven om op te staan. Guruji antwoordde 
dat de steen stond voor toewijding, en dat is waar de Heer op staat: de toewijding van Zijn 
bhakta’s. 


