24 november 1926

Siddhi Dag
24 november 1926 was het begin
van ‘Moeder’ – toen Mirra Alfassa
door Sri Aurobindo met de leiding
van de volgelingen werd belast,
hetgeen de vorming van de Sri
Aurobindo Ashram betekende, en
zij voortaan door iedereen ‘de
Moeder’ werd genoemd. In zijn
boek ‘Voorbij de mens’ schrijft
George van Vreckhem het
volgende over deze dag, die in de
ashram bekend staat als ‘Siddhi
Dag’ of ‘Dag van de Overwinning’.

‘Vanaf [het begin van] 1926 begon de Moeder meer en
meer Sri Aurobindo’s verantwoordelijkheid voor de
spirituele leiding van de sadhaks [volgelingen] over te
nemen, als verlichtte ze daardoor zijn last opdat hij zich
met zijn eigen, belangrijker werk zou kunnen
bezighouden’, schrijft K.R. Srinivasa Iyengar in zijn
biografie van Sri Aurobindo. ‘Langzamerhand groeide er
een atmosfeer van spanning, een atmosfeer van
verwachting, en de sadhaks hadden het gevoel dat ze op
de drempel van nieuwe verwezenlijkingen stonden. Na
Sri Aurobindo’s verjaardag verkregen de
avondgesprekken een nieuwe gloed en geladenheid…
’s Avonds begon de groepsmeditatie steeds later, niet
langer om half vijf zoals tevoren maar om zes uur, zeven
of acht, en één keer een eind na middernacht.’

Voor wat er dan op 24 november 1926 gebeurd is,
kunnen we het beste terecht bij A.B. Purani, een
ooggetuige, voor zijn klassiek geworden verslag:
‘Vanaf het begin van 1926 begon de druk uitgeoefend
door de Hogere Macht ondraaglijk te worden’, schrijft
hij. ‘Toen kwam eindelijk de grote dag… op 24
november. De zon was bijna ondergegaan en iedereen
was op zijn eigen manier bezig – sommigen waren voor
een wandeling naar de zeedijk gegaan -, toen de
Moeder liet weten dat alle volgelingen zo snel mogelijk
moesten samenkomen op de veranda waar de
meditatie gewoonlijk plaats had. Het duurde niet lang
vóór de boodschap iedereen had bereikt. Tegen zessen
waren de meeste volgelingen samen. Het was donker
aan het worden.’

‘Op de veranda, aan de muur dichtbij Sri Aurobindo’s deur, net achter zijn stoel, was een zwart zijden gordijn
opgehangen, met goudborduursel dat drie Chinese draken voorstelde. De drie draken waren zo getekend dat de
staart van de ene reikte tot de bek van de andere en ze met hun drieën het hele gordijn vulden.

‘Achteraf kwamen we te weten dat volgens een Chinese profetie de Waarheid zich op aarde zou manifesteren
wanneer de drie draken (de draken van de aarde, van de mentale regionen en van de hemel) elkaar zouden
ontmoeten. Vandaag 24 november, was de Waarheid aan het neerdalen, vandaar de betekenis van het gordijn.

‘Er heerste een diepe stilte nadat de volgelingen waren
gekomen. Velen zagen een zee van Licht naar beneden
stromen. Allen voelden een soort druk bovenaan op het
hoofd. De hele atmosfeer was sterk geladen met een soort
elektrische energie. In die stilte, in die atmosfeer vol
geconcentreerde verwachting en aspiratie… was ineens het
gewone, maar op die dag heel ongewone, geluid hoorbaar
achter de ingangsdeur. De spanning van de verwachting
steeg ten top. Sri Aurobindo en de Moeder werden
zichtbaar achter de half open deur. Met een beweging van
haar ogen verzocht de Moeder Sri Aurobindo het eerst
naar buiten te treden. Met eenzelfde wenk gaf Sri
Aurobindo haar te kennen hetzelfde te doen. Met trage,
waardige tred kwam de Moeder het eerst, gevolgd door Sri
Aurobindo met zijn majestatische schreden. Het kleine
tafeltje dat zich gewoonlijk voor Sri Aurobindo’s stoel
bevond, was die dag weggehaald.

‘De Moeder zat op een voetenbankje aan zijn
rechterzijde. Absolute stilte, levende stilte – niet
alleen levend, maar overvloeiend van goddelijkheid.
De meditatie duurde ongeveer drie kwartier. Daarna
bogen de volgelingen één voor één voor de Moeder.
Zij en Sri Aurobindo zegenden hen. Telkens wanneer
een volgeling voor de Moeder boog, kwam Sri
Aurobindo’s rechterhand naar voren achter die van
de Moeder alsof hij de volgelingen zegende door de
Moeder. Na de zegeningen, in dezelfde stilte, was er
een korte meditatie… Sri Aurobindo en de Moeder
gingen naar binnen. Datta was opeens geïnspireerd.
In die stilte sprak ze: “De Heer is vandaag in de
materie neergedaald.”’
En Purani noemt met name alle volgelingen die daar
aanwezig waren. (A.B. Purani: Life of Sri Aurobindo)

Tien van de zeventien volgelingen op deze foto uit 1923 waren aanwezig tijdens de meditatie van 24
november 1926 (Bijoy Kumar Nag, Nolini Kanta Gupta, Amrita, Moni, Rajangam, Satyen, Purani,
Punamchand, Champa Ben & Champaklal).

In 1961 gaf de Moeder de volgende verklaring: ‘In 1926 – ik
geloof dat het in 1926 was – was ik begonnen met een
soort schepping, waarmee ik bedoel dat ik het
Bovenmentale deed neerdalen in de materie, op aarde. Ik
begon dat dus allemaal voor te bereiden. Er was een begin
van wonderen en allerlei soorten dingen. En ik vroeg dus
aan die Goden dat ze zich zouden incarneren, dat ze zich
met een [menselijk] lichaam zouden vereenzelvigen.
(WvM)
[English]

Datta

Er waren er die ronduit weigerden. Maar ik zag met
mijn innerlijke ogen hoe Krishna, die altijd met Sri
Aurobindo in contact was, toestemde om in zijn
lichaam te komen. Dat was op 24 november. Het was
het begin van ‘Moeder’. Het was Krishna die heeft
toegestemd om in het lichaam van Sri Aurobindo af
te dalen. Hij heeft er zich in gevestigd.’ (Agenda, 2
augustus 1961).

