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+ Mannen die werkelijk heldhaftig handelen, roemen hun eigen verdiensten nooit. Vuur 
brandt zonder geluid, en zonder lawaai schijnt de zon . 

De beste hervormers die de wereld gekend heeft, zijn zij die met zichzelf zijn begon
nen . 

., Door twee dingen bewijst de mens de ade l van zijn gemoed: door weldaden te bewijzen 
zonder tegenprestaties te eisen, en door trouw te zijn zonder bijbedoelingen. 

+ De mensen spreken over een hoge en een !age afkomst. Oat zijn ijdele woorden zonder 
werkelijke betekenis. Geen eigendom noch voorvaderlijke roem, maar zelfverlooche
ning, wijsheid en energie make'n de mens edelgeboren . 
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Sangh Ki ran is 

een uitgave van 

Hindu 
Swavamsevak 
Sangh. 

H.S.S. scelt zich 

cot doe! de eenheid 

onder de Hindu's 

ce vergroten. 

Zij bereikc die door 

nadruk te leggen op 

de basisprincipes 

van de Hindu Dharm 

en probeerc deze 

principes ook in 

hec dagelijks /even 

ce venvezenlijken. 

biz. I 

Lakshman: 'Her is buiren zo donker da1 je geen hand 
voo r je ogen kunt zien.' 

Ni tin: 'Wat een onzin! Wie houdt er nou zijn hand voor 
zijn ogen als her toch al donker is.' 

Ramanuj: 'Mijn moeder is erg srreng.' 
Roepesh: 'Nou. het valt wel mee, je mag toch overal 

naanoe?' 
Ramanuj: 'Ja, ik wel, maar mijn vader niet.' 

Shikshak (aan Rohit) : 'Wie heeft Mahatma Gandhi 
vermoord?' 

Rohit: 'Shikshak, ik hou er niet van om te klikken.' 

Hout worm 's avonds tegen zijn vrouw: 'Vrouw, we e1en 
vanavond Chinees.' 

Vrouw: 'Hoezo?' 
Man: 'Op de hoek van de straa1 hebben ze meubels uir 

Hongkong.' 

Hoeveel cijfers zie je in deze zwaan 
en war is de som van al deze cijfers? 
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VERSlAG COMPEITTIE 1994 

De competitie van Hindu Swayamsevak Sangh (H.S.S.) op woensdag 28 december 1994 heeft op 
mij als jurylid grote indruk gemaakt. Allereerst ben ik voorheen een actieve swayamsevak 
geweest, maar kijkend naar de hoge opkomst en enthousiasme van de swayamsevaks op deze 
dag, kan ik alleen constateren dat de shakha's groeiende zijn. De rol die zij vervullen binnen 
de Hindoestaanse gemeenschap is van grote betekenis, zowel nu als in de toekomst. Verder ben 
i.k mede-oprichter van de Amrit Shakha en het feit dat deze shakha na ruim drie jaar nog 
steeds bestaat, zich dynamisch opstelt en zelfs gezorgd heeft voor meerdere shakha's in Den 
Haag met tientallen swayamsevaks, heeft mi j behoorlijk ontroerd. 

De competitie zelf was prima verzorgd. Een ieder kende zijn taken, zodat er organisatorisch 
vrijwel geen problemen waren. Zelfs het programma kon afgewerkt worden volgens het uitge
stippelde tijdsschema. De Hindoestaanse gemeenschap is zich er nauwelijks van bewust, maar 
de diverse werkzaamheden van H.S.S. in het algemeen en de afzonderlijke shakha's in het 
bijzonder, geven het Hindoe"isme in Nederland een extra dimensie en bepalen in steeds grotere 
mate, mede het gezicht van de Hindoestaanse jongeren nu. Zij op hun beun zullen dit door 
moeten geven aan toekomstige generaties. 

Wei is het van essentieel belang dat op korte termijn ook shakha's voor meisjes van de grond 
komen, want juist meisjes. dus aanstaande moeders, dragen grote· verantwoordelijkheid voor 
de opvoeding en karaktervorming van de toekomstige generaties Hindoestanen in Nederland. 
Gazo door en succes! 

Namaste. 

Radjindra 
(jury/id competitie H.S.S. & swayamsevak Amrit Shakha) 

Swayamsevaks na hec uit hec hoofd opzeggen van de Sangh Praarchna. 



biz. 3 Sangh Kiran 
.... --··-·--····-···--



biz. 4 -------------·-·-·-·-··----·-Sa_~ff_~.-1\!.:.::_~ 



biz. 5 

.A,G.~NO""' 

.. ' "' Apitil 
""/° I 

i-JAAll. • · 
s ~ 1 & 1 R 

c, AA N 

AG.ti# 0.-( 

z.o. 16 AJ"Ri l 

Sangh Kiran 

' '· 

BEL ANGRUK ..... BEL ANG RUK ..... BELANG RUK ..... BELANGRIJK ..... BELANGRUK ..... 

Van v rijdag 1-I apnl ;ot en met maanoag 17 apnl zal Sangh in Rotterdam een 'Shibir' organise
ren. 'Shibir' betekent letterlijk kamp. Er zullen tijdens deze J-daagse kamp veel Hindu 's uit 
:--lederland en verschillende andere landen bijeenkomen. 

Tijdens de Shibir zal zowel Bouddhiek tverstandelijke acrivite ite n) . zoals onderlinge discus· 
sie's. voord rachten etc. en Sharirik llichamelij ke act ivitei ten). zoals oe feninge n. yoga. sponen 
etc. gedaan worden. Dit zijn dezelfde activite ite n die ook in de verschille nde s hakha's 
plaatsvinden. Ook zal er gezamenlijk gegeten worden en zal e r op de locatie van de Shibir 
overnacht worden. Er zal daarom sprake zijn van een pe rmanent verblijf op de locatie van de 
Shibir. wat het tot een soon van kamp maakt. De Shibir begint vrijdag om 14.00 uur en eindigt 
maandag om I J.00 uur. 

De bijdrage voor deelnemers aan de Shibir is Fl.40 voor scholieren / studenten en Fl.60 voor 
werkcnden. Wi J nodigen hiebij een ieder. maar vooral de swayamsevaks van de verschillende 
shakha's nu alvast ull om dee! te nemen aan deze unieke gelege nheid . U kri jgt eind februari en 
eind maan meer informatie over de Shibir. 

BE LAN G RUK ..... B ELANGRUK ..... BELANGRUK ..... BELANGRUK ..... BELANGRUK ..... 
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Koning Ashok 

Ongeveer 2300 jaar geleden regeerde in Bharat (India) de Hindu koning Bindusaar. De 
hoofdscad van zijn koninkrijk was Patlipucra. Koning Bindusaar had heel veel zonen en zij 
waren alien erg dapper. maar Ashok was de dappersce en de verstandigste van allemaal. Hij 
was de beste in hec uicoefenen van de krijgskunst. Daarom hield koning Bindusaar hec meest 
van hem en riep hlj Asholk uit tot troonopvolger. Na de dood van zijn vader werd Ashok dan 
opk gekroond coc koning. Om zijn koninkrijk uic ce breiden vochc hij tegen naburige landen en 
dapper als hij was. trok hij alcijd ten strijde tegen rebellen in zijn eigen koninkri jk. 

Zo kwam het eens dat Ashok i111 oorlog was met het koninkrijk Kalinga. Er was een hevige 
strijd. maar uiteindelijk won koning Ashok toch. Hij was zo trots. dat hij na zijn overwinning 
Kalinga binnencrok om te zien wat nu allemaal zijn eigendom geworden was. Echter. alle 
mooie paleizen. gebouwen en huizen waren verwoesc tijdens de oorlog. Op de open velden en 
wegen lagen oncelbare dode lichamen van de soldacen van Kalinga, cerwijI hun vrouwen en 
kinderen huilden en smeekcen om vrijge.lacen ce worden. Toen koning Ashok die zag brak er 
iecs in hem. Hij vroeg zich af waarom hij dit eigenlijk had gedaan. Ashok werd erg bedroefd. 
Hij dacht alleen nog maar aan de ellende die hij zoveel mensen had aangedaan en begon een 
afkeer ce krijgen van oorlogen. 

Hie:rdoor ging koning Ashok zijn aandachc richten op hec Boeddhisme. 
Die i:; eent scroming binnen onze Hindu Dharm. Hi j besloot de rest van 
zijn leven alleen aog te werkea voor het geluk van aUe rnensea. Hij liet 
voor de reizigers mooie huizen maken om erin uit re rusten. Hij liet 
scholen voor ongeletterden en ziekenhuizen voor de zieken bouwen. 
Ook :iet hij de allermooiste mandir 's maken en liec hij leerrijke ceks<en 
op rocsblokken uithouwen. 

Hee mooiste wac koni ng Ashok heefc lacen ma ken 
is een:reusachcige. scenen zuil. Hee wordt 
daarom de zuil van Ashok genoemd. Op de top 
van deze zuil sraan vier leeuwen afgebeeld. 
Wij Hindu's moecen zijn als deze leeuwen. 
Alleen zwakke dieren als koeien en schapen 
!even samen in kudden . Zij moecen dit doen om 
in de natuur te kunnen overleven. De scerke 
leeuw, koning der dieren . leeft niet in een 
kudde. Nooit zul je in de natuur een kudde 
leeuwen zien. maar als leeuwen bij elkaar in 
een groep zouden leven dan zouden zij 
onstui tbaar zijn . Wanneer wi j Hindu's ieder 
net zo sterk en krachti2 zi jn als de leeuw en 
dan ook nog eens met elkaar samenwerken. dan 
kunnen wi j het uiterste bereiken. 

Er zijn heel veel dappere helden geweesc. die 
talloze overwinningen behaald hebben. maar 
koning Ashok is coch apart. Op hec toppunt 
van zijn rijkdom en roem heeft hij hiervan 
afscand gedaan en stak hij zijn energie in 
het dienen van mens en maatschappij. Zo 
groots was koning Ashok, dat wij 2300 jaar 
later nog steeds over hem praten en sch rijven. 


