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(Guru Govind Singh)

Het is de taak van een ieder om wt zichzclf juist te handelcn. dan we vrees voor een ander.
Dit moet jouw leefregel zijn. die je steeds voor ogen Staal: wachc nietS af van anderen. doe het zelf.
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Sangh Kiran is
een uitgave van

Heel vroeger werd uit elke Hindu gezin de oudste zoon senomen
en gevormd tot een Sikh ( ~ ). Deze Sikh's zouden de Hindu
gemeenschap beschermen en dienen. Toen kwam de periode dat
Bharat ( llffif ) honderden jaren lang overheerst werd door de
mohammedanen (Moghuls). De Moghuls probeerden met geweld
de Hindu's tot de Islam te bekeren. Zij vemielden hun Mandir's
( ~ ). doodden vele Hindu's en namen de Hindu rijkdommen
mee om zo de Hindu Dharm en Hindu cultuur te vernietigen.

Hindu
Swayamsevak
Sangh.

Guru Govind Singh ( 1666 - 1708) kwam als )eider van de Sikh's
samen met de andere Sikh's hiertegen in opstand. Hij heeft zijn
hele !even moeten vechten. Zijn vader en zijn twee oudste zonen
zijn samen met duizenden andere Sikh's door de Moghuls in de
strijd gedood. Zijn twee jongste zonen (van 8 en I 0 jaar !) zijn,
omdat zij hun Hindu Dharm niet wilden opgeven voor de Islam.
levend tussen stenen muren d.ichtgemetseld.

De Moghuls konden deze d.ingen doen. omdat de Hindu's niet

HS. S. stelt zich
tot doe/ de eenheid

verenigd waren. Het was zelfs zo dat veel Hindu·s, uit angst voor
hun !even en het !even van hun vrouw en kinderen. de Islam
hadden geaccepteerd en in opdracht van (uit angst voor) de
Moghuls tegen de eigen Hindu's gevochten hebben. Het ergste
was dus. dat Guru Govind Singh vaak tegen zijn eigen Hindu
breeders (die bang waren voor de Moghuls) heeft moeten
vechten.

onder de Hindu's

De Sikh's zijn te herkennen aan de volgende vijf kenmerken, ook
we! de vijf "K's" ( a;-) genoemd:

te vergroten.

• ~ (Kesh): Lange haren en een lange baard:
• ~ (Kangha): Een kam om de lange haren te kammen:

Zij bereikt dit door

• ~ ( Kara): !Jzeren armbanden:
• ~ (Kaccha}: Een doek om rniddel en schouders: en

nadruk te leggen op

•

de basisprincipes

Guru Govind Singh noemde een Sikh met deze kenmerken
ook we! een Sant Sainik ( ~ ~ ). T evens moest de

van de Hindu Dharm

achtemaam van een Sikh eindigen met Singh ( ~ ). Het
heilige geschrift van de Sikh's is de Guru Granth Saaheb
( ~ l]tr ~ ) en hun Bhagvan wordt Sat Shri Akaal
( trn: ~ ~ ) genoemd.

en probeert deze

~ (Kripaan):

Een zwaard.

principes ook in
Bekend is ook het gezegde van Guru Govind Singh:

het dagelijks /even
te verwezenlijken.
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Cfi~Ht"$_'. Dit betekent: · lk ben pas Govind Singh als ik
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een Sikh tesen 125.000 vijanden kan laten vechten. net zo als een
roofvogel veel waardevoller iis clan duizenden andere vogels.
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Ve!1!1g Shihir
Vrij/1J 14 April: Oe eerste 4G9 voor mij wu aroeir.~, 01114ot ik 4Geht 4Gt ik la ua 11~ere fG• (9roep) zoa komea. Oat WO! ool zo. On vroeg ik
' e !liibhak of ik 1Hr 4e toilet moeht. Hij zei: "JG, 9a mm•. lk 9iag 1iet 1111 4e toilet, •ear 1ur 4e kealea. Our vroe9 ik Bea 11101si of ze
voor oas wil4e vro5ea of we in 9u 3 •oelitea. l.atet kwa111 ee• •eaeer am oas toe e1 zei: "J1me m09e1 ia 9u 3 9111". E1 •r.J 4at we warea!
Z#JN/11 IS April: lk wer' met hooUpija wakker. 011 ik 4ro1k •ija m8'ieijm op. R'rtm 488' 4et ool I.mt 9i19u we 4oaeliea. Oe lo~eli WQs
erg ko1l. Oat kwa11 loorlat we latt warea op5eshl11. lk helc op 4e rooster wtt we zot4eii 4oe1. Ahhh... we zodu l1liue tltee bii!e1! Later
•&io. le opeaia9 m le Shi•ir. We 48'e1 spelletjes, oefe.4e1 ea 4elea 109 veel
Z()lf/11 16 April: Vtdug we1l ik •&i wakker. lk was al 0111 half 6 waklcer. Ou ik 9ia9 401ehea, samei1 1Ht Ritesli, met warm water. Alles
Vetfiep 9oe4.
N.11x/11 17 April: Vulu9 lifts 4e tfsl1iti119 VII 4e Shi~ir. le4erua kwt• kijlcer. ••••, papt,Sh11it, Wislie, Roepesii Bhtai ea A119ela OW.
Het was t 6.00 111. Oe 1fsl1itia9 •asoa. Wij 48'ea oefeniagea ea 4e swey••sevtb tit E19el1d le.ilea tpelletjes.
/Ju1/11 I I April: lk •• •nJ lat ik this ••· lk 41tltt 109 m 5ister111. lk VOil
le1k • hoop lot er weer sael eea Shwir kowt.

•eat.

•et
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\

(swayamsevaks aan het eten in de Shibir)

•et
WIS .. "'-

Vrij419 14 April 9i19e1 we
4e •u 111r Rotterl••· 0. 119evN1 14.00 11r kwn8I we tu op eea tdtool i1 Rotter4... We •odriel eent
4e tdtool •eii~ Het
f'Ole, .w....,. tdtool. 01tr11 - - we 9111 ~- r..
we 4e Gu
(trMP91) • Awes (sl1applalbel) iHela. 011r11 lloe9te. we spelNtjes t•• 0... 0. 22.30 11r till!• we sl1pa We •odttel ool
ms.,ev~ h.., .... ...,,.. vema...

Wt,.,.. "•"• ;.,.

w••,

Op f S April .. 6.00 . . llNSlel we Wilier
4NM • ta4el ,...,_. 0. 7. t S 11r ~· we tlteririk ~.. (lidt..eliJI
oefe.i15•) liijwoorHeU, Wyay••• YO!•• Dn~ells. D11r11 ti•!• we tdijteL r.. we lekker tt!elel ~-''• fi19e1 we i...UHel: ~.. per
1..4. Er wtr• swty••teveb lit I 0 vertdtilleaft 1114• " 4e S~iH 111Wezi!: NNerteM, &5el114, USA, Bh1rtt, DUtsl..4, 0•-•tk•,
Fr11Jcri~, ZwitsarleM, Nocwt!• • Kllia. Oe sw1y11neveb v11 het •litellea4 Wtr• heel •t Ht4i9 • veotal .!e &,else sw1y..s.v1b w1111
.,. !flPfi!. We U.481 htt heel goe.il .et ...., villa Oetne sil¥t we weer ·slteriri M , ..Ueties,,.,. • ..- (voe6tl).

r.. bes• we tij4 ..

ti,..... '•¥1
.ieer •

!llL

lk veM htt ~ et! lea

we,,.., •

we,.... ......... 0. 20.30 •• Hdttel
.u. .. z'1 ... tot 22.30 '"· r..
v1rC. tot Me-4'9 t 7 April .. 16.00 ... We •oeslea efselieil , ... ve1 elher • 1111 h1is
ik heh • tok heel veel vu 5eleerL

tilt• we slapel. & zo ;.,.. 4e lelb
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(])asfzratfz ( Gmt1 ) was tfe R.pning van J!yo&iya (~<fr) fioojtfstatf wn ftet wefoarentfe R.pnink.fij{
'l(psfzaC(~) aan tfe oewrvan tie rivier Saryu (~). <Dasfzratfz was een no6e(e en recfztvaara19e
{oning en ietfereen fiieta van fiem. J{ij was zo tfapper tfat zefft Intfra (~ ) tfe {oning van tie ©evta's
~) .zijn fzu(p vroeg aCs zij oorfug voertfen m£t tie ~liasa 's ('\IW ). Op een ~er toen Intfra in oorfug
was tn£t cle <RszR.§fzasa Sfzam6ar (~ ) -vroeg fiij wetferom tfe fiu(p van <Rsz.Ja (])asfzratfi. <Dit ~er gino zijn
vrouw 'l(pi{eyi. (~) m£t fzem mee. <De strijtftfuurtie Cane en was fievin en fzoewe( tie ©evta's liatftfen
gewonnen, was (])asfiratfi in ftet ft.eviest wn tie strijtfgewontfgeraai.J. 'l(pi{eyi. fzatf toen we~n Cang tie
gewontfe <Dasfiratfz verpCeegtfen zo zijn Ceven gem! 'IOen <Da.sfzratfi weer ftersteU was mocfit zij van fmn
aCs tfan.{ wor ftet retfaen wn zijn Ceven twee wensen tfoen, ate zij 6ewaartfe voor een Cater tijtfstip.

Dashrath was in bet bevigst van de strijd gewood
ger:a.alcl. I<.aikeyi bad toen weken Jang de gewoode
Dashra1h verpleegd en zo zijn !even gercd.

IJ?.9ja <Das:fzratfz fzatf ruu:s1 'J(jzi{eyi. nog t'u;ee antfere k_oningimtim: 'J(jzusfiaEya (ctil!flF4 i ) en Sumitra
(~ ) 'J(jzusfiaEya was tfe moetier 11an Sfzri 'R.fuzm (ift Ulf ) 'l(ai{eyi. 11an <Bfzarat (lffif ) en Sumitra van
LaR.§fzma.n (M'P(q'Ol" ) en Sfzatrugfian (~ ). }!ffe 'Uierprinsen waren e11en recfztscfzapen aCs tfapper, maar
©asfzratfi fzieta Ftet meest wn Sfzri <Rszam, tfie getrouwa was met Sita (mm) en aie tie favoriet was wn
fzee{Jtyodliya. Sfzri <Rszam fzatf een on6eri.spefij{k_ara{ter en stontf 6ek_entf om zijn goeagetfrOfJ (~ )
'Toen Sfzri 'R.fuzm wCwassen wmf, toontie fzij tfe eigenscfiappen aie fioren 6ij een goeae k,oning. <Daarom wiU£e
(])asfzratli: Sfiri <RFam {ronen tot k,onintJ (~ ). Ietiere.en was 6Cij met tfeze 6esli.ssintJ van <Dasfzratfz,
6efzafoe 'l(p.i{eyi
Zo ge6eurtfe ftet tfat toen IJ?.9ja <Dasfzratfi !)f een milfd"ae naar1(p.i{eyi. toe gintJ, fzij fiaar in een sCecfzt ftumeur
aantrof '}{et Cee{aCsofzij erg 6oos was. 'Toen (])asra tft 'J(jzik_ryi zo zag, ging fzij naast fiaar zitten en vroeg
fiaar. •Lieve {oningin, 1Jeru(mij wat er aan tfe fiatuf is. 'Waarom 6en je 6oos ? 'Ulie fzeejt Jou iets
aaneetfaan? J!( zijn ftet tfe (])evta 's, aie Jou iets fze66en aaneetfaan, ik_zafwraa{nemen. . 'M.aar'J(jzi{eyi
weigertfe te antwoortf.en. <[oen {wam 6ij <Dasfiratfz tie getfacfzte tfat fiij :::elf fiaar misscfii.en iets fiat! mistfaan
en ::.ei tensCctte: "I{zweer 6ij mijn afferCieftte <R._aam tfat ikje opzettelijR,_niets fze6 mistfaan. 'Morgen ::.a(ik.
<R._aam {ronen tot k.onintJ en za( fzee(J!yo&iya feest wren. <Benje tfan niet 6lij?,.
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'Teen 'l(Jzik,eyi ail lioortfe, zei ze: .. Jij fie6t mij tfest.ijtfs we[twee wensen gegeven, maar zu{jij ze ooli.,
-verou/T.en ?"©asfzratfz facfite en antwoortftfe /iierop:

''J[et is sinas mensenfieugenis ae gewoonte van fiet gesfa.cfit <J(agfiu, aat wat

wij zeggen, we ool{__aoen, a[ moeten wiJ tfaarvoor ons Ceven opojferen -
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"O 1Ceer, {uister tfan goetf naar mij 1•, zei 'l:(p.ik,eyi.
"?rf.ijn eerste wens is tfat <Bfzarat ge~ontfza{
wortfen tot R,sming en mijn tweetfe wens is tfat
~m veertien jaren fano in fzet woutf moet
-ver6lijven. • '!Oen ©asfzratfz tfit lioortfe wertf fiij
6feek.., wn k..,feur. <£erst k..,on fzij geen woortf meer
uiten en stornfgewt:a afs een 6oom, ate 9etroffen
is tfoor tfe 6~em. ©aama fiet ftij zijn liooftf
zaR..,k..,en en tfaclit: "ls tfit soms een naclitmerrie?
'Wat wor moois fiatf ik, in petto wor ~ en
. Rjjk..,wat ernu9e6eurt !'
Daama liet hij zijn hoofd zakken en
da.cht: Mls dit soms ecn nac:hlmerric 7

©asliratfi stontfaftijtf vroeg op, maar was nu zo
wrtfrieti(J tfat fiij tfe w(gerufe oclitentfniet aan fzet liof
wrsclieen. <De liefe awntffiatf fiij niet gesfapen en tfacfit
alleen maar aan Sliri 1{.aam. '!Oen afle men.sen zicli af
·, IUu£tfen verzamet:a en ©asliratli ernog steetfs niet was,
. gingen Sfzri ~ en Sumant {WFO ) tfe eerste minister
~
. ~ van RJm.ina ©asliratli, naar liet ver6Ctjfvan tie k..,oning.
©aar zag Sfzri ~ zijn wder in een er6arnufij~
toestantf, zijn Cippen waren getfroogtf en zijn ticliaam erg
wann. Sliri ~ vroeg toen 6efeejtf aan 'l:(pik,eyi:
"?rf.oetfer, verte[ mij, waarom is mijn wder zo verarieti(J ?
Shri Raam "TOCg tocn bclecfd WI K.aikcyi:
Ik..,zaf afks tfoen om zijn tJertfriet te vennintferen. • 'Natfat
"Moeder, venel mij,
Sfiri 1{.aam affes wn fiaar fiatf venwmen, facfite fiij en zei
waarom is mijn v:irler zo verdrictig?
tiejtfewC: "Liew moetfer, alleen zu./& een zoon au {uistert
naar zijn wder en moetfer za{gefufi&ig zijn. 9'1.ijn fieve
6roertje <Bfiarat zafk..,oning wortfen en ik,zaf naar fiet
woutfgaan en vee{goetfe amgen van tfe wijze <Rj.slii's ( ;nN) en 9'1.oeni's (~ ) al:aaar feren. 'We~een
gefuk..,k,an ik,mij nog meerwensen ?•
'Toen tfe men.sen wn.ftyotf/iya tfit wmamen wertfen ook..,zij erg vertfrieti(J. ·wat is.ftyod/iya zontfer Sfiri
~m ?~ tfacfi.ten zij. Ieaereen pro6eertfe Snri ~over te fiafen om in.ftyotffiya te 6Lijven, maar Sfiri
<J<pam was erg stanavastig ("{fa" ) en fziet:a wet 6ij stu{ J{oe k,on liet immers ge6euren tfat inn.anti van liet
gesfaclit 1?.,.agfiu iets fiatf 6efooftf en tfat niet waa~ ? ©it was wor liem ontfen~aar. Jfij :;ou tfoen wat
ftem te tfoen stontf. Orufan~ alle verzoe~en en ge6eaen wn fiee(ft.yodliya namen Sfiri <R5Jam, Sita en
L~fima.n afsclieitf wn iecfereen in liet R,pninif:j{paf.eis en van ae fie{e statf.ftyodliya en vertro{k,en zij
ge{feetf afs Sanyasi's {lr-tmft ) naar fzet woutf.
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