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Ratnaakaraa Dhauta Padaam,
Himaalaya Kireetineem.
Brahma Raajarshi Ratnaadhyaam,

Wiens voeten gewassen warden door de (lndische) oceaan,
Wiens kroon gevormd word/ door de Himalaya gebergte.
Wiens zonen de wijze Brahmarishi 'sen Raajarishi 's zijn,

Vande Bhaarata Maataram.

die Bharat Mata groeten wij.

\1CP" fcrc:;11 l

o oo

een gedachte .....

.e voorouders zijn van Bharat (lTIUf) naar Suriname en onze ou.ders van Suriname naar Nederland geemigreerd. Wij lmn, studmn en werken nu in
Nederland. Daarom is Nederland onze Karmabhoomi ~)en horen wij alles te doen (binnen ons vermogen) in haar belang. Suriname is een
tussenstation' geweest. weliswaar met mooie herinneringen en de meeste van ons. hebben daar nog steeds een band mee. Onze voorouders komen echter uit
Bharat Zij is de bron van onze rijke Hindu C11ltuur en Hindu Dharm en uit haar putten wij onze inspiratie. Hindu mahapurush, onze taal en geschiedenis zijn
rechtstreeks verbonden met Bharat Daarom is tij de Dharmabhoomi ~)of Punyabhoomi ~)van ons Hindu's in Nederland.
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een uitgave van
Hindu
Swayamsevak
Sangh.

Betekenis:
Als de jeugd rein van gedachten en intelligent is, kennis, hoop
en de eigenschappen en kunde heeft om anderen te leiden,
standvastig, gezond en sterk is, dan is voor hen de hele wereld
gevuld met schatten.

Bovenbeschreven zijn eigenschappen die de Hindu jeugd moet
hebben: rein van gedachten zijn (=~), d.w.z. goede dingen
denken en wel in het belang van iedereen. Zij moet veel kennis

(= fcrnT ) over de Hindu Dharm, Hindu cultuur en alle and ere
H.S.S. stelt zich
tot doe/ de eenheid
onder de Hindu's
te vergroten.
Zij bereikt dit door

zaken hebben om haar eigen leven (en dat van anderen) goed in
te kunnen richten. Zij moet de eigenschappen en de kunde
hebben om anderen te kunnen leiden en de juiste weg te wijzen.
Zij moet standvastig (= ~) zijn als Bhagvan Shri Ram, die
om het woord van zijn vader te houden veertien jaar in het
woud verbleef. Zij moet gezond (= ~ ) en sterk
(= ~C'?tj H ) zijn als Hanumaanji. Pas wanneer de Hindu jeugd
deze eigenschappen bezit, kan zij de Hindu gemeenschap op
haar toppunt brengen en in haar voile glorie zien.

nadntk te leggen op
de basisprincipes
van de Hindu Dharm
en probeert deze
principes ook in
het dagelijks /even
te verwezenlijken.

In de Hindu geschriften (= tllh;Fq ) en geschiedenis
(= i$f<1('.! IB ) zijn er tal van schitterende, voorbeeldige
jongelingen, wiens narnen door hun zuiver gedrag en goede
<laden tot vandaag de dag uit velerlei monden te horen zijn en
waar de Hindu jeugd veel van kan leren en hun boodschap in
haar eigen !even kan praktiseren. Hier volgen van de talloze
narnen, die opgenoemd kunnen worden, maar enkele
voorbeelden. Leer ze uit het hoofd en houd het zuiver gedrag en
de goede <laden van deze jongelingen steeds voor ogen.
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Shravan {J}fqUT)
Shravan was de ideale zoon, die zijn moeder en vader diende.
Shravan's ouders waren blind en ziekelijk, maar hadden
altijd al de droom om op een pelgrirnstocht te gaan. Shravan
nam vol genoegen de taak op zich om zijn ouders te begeleiden op de pelgrimstocht. Hij maakte hiertoe een soort van
(grote) weegschaal, waarin zijn beide ouders konden zitten
en hij kon ze zo op zijn schouders tillen. Hij kreeg de zegen
van zijn ouders met elke stap die hij zette met zijn vader en
moeder op zijn schouders. Shravan staat voor bet dienen van
je ouders en voor dankbaarheid.

Ekalavya {VCPHOllJ
Ekalavya was de ideale jeugdige student. Ekalavya ging naar guru
Dronacharya om de kunst van bet pijl en boog schieten te leren,
maar hij werd door Dronacharya niet geaccepteerd als leerling.
Echter, Ekalavya verloor zijn zelfvertrouwen niet. Hij maakte een
levensechte standbeeld van klei van Dronacharya en met zijn
doorzettingsvermogen begon hij voor bet standbeeld te oefenen in
het schieten met pijl en boog. Met vastberadenheid en meditatie
bereikte hij meesterschap in het pijl en boog schieten. Hij had
zulke talenten dat hij zelfs bij het horen van geluiden op grote
afstand, zijn pijlen kon richten op het geluid en zijn doel raken.
Ekalavva staat voor concentratie op je doel en oneindige
vol harding.

Abhimanyu (~
Abhimanyu is de ideale jeugdige krijger. Hij was de zoon van Arjun (een van de vijf Pandava ' s) en Subhadra (zuster
van Shri Krishna). Er werd gezegd dat hij bet geduld van Yudhishthira, bet gedrag (optreden) en kennis (van de
heilige geschriften) van Shri Krishna, de kracht van Bhima, de vriendelijkheid van Nakul en Sahadev en de
dapperheid van Arjun had. In de oorlog van Mahabharat, waarin de Pandava's vochten tegen de Kaurava's, was het
op een gegeven moment (door omstandigheden) zo dat Abhimanyu als enigste Pandava wist hoe de hevigste aanval
van de Kaurava's geweerd moest worden. De Kaurava's vielen narnelijk aan in de formatie van cirkels: Chakravyuha
genaamd. Alleen Abhimanyu kon binnen de cirkels komen, de rest van de Pandava' s niet. Zo kwam het dat hij aJleen
kwam te staan tegenover Maharathi's (grote krijgers) als Dronacharya, Duryodhana, Kama, Duhshasana en
Ashwatthama. Desondanks versloeg hij hun allen een voor een. Toen hebben de Kaurava's moeten zondigen tegen de
regels, die golden bij het voeren van de oorlog (een tegen een vechten), anders zouden zij allemaaJ gedood worden in
de strijd door Abhimanyu. Daarom hebben ze Abhimanyu met z'n allen tegelijk aangevallen en hebben ze hem (met
veel moeite), ionder zich aan de regels te houden, vermoord. Abhimanvu staat voor dapoerheid.
-- ------- · --.-----.. -- -·--
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Verslag Sangh Shiksha Varg 1995
lk ben Shokli
. lk ben ook op de Vorg {komp) geweesl en zol nu een korl verslog hiervon geven. In de Vorg zol
ik in gon (groep) 1, mijn oowoos (komer) heelle Honumoon oowoos. De Vorg vond plools in de Shri Vishnu Hindu
Bosisschool, oon de Abraham van Beyerenslrool 56, van vrijdog 13 oclober lot en met donderdog 19 oclober in Den Hoag.

Hf;/ 1s een /lorg?
Tijdens de Vorg krijg je Bouddhiek (verslondelijke oclivileilen) en Shoririk (lichomelijke oclivileilen). Ook wordl er
gezomenlijk gegelen en wordl er op de locolie von de Vorg overnochl. Er is dus sproke van een permanent verblijf op de
locolie van de Vorg, wot hel lot een soorl van (leerrijke) komp mookl. In de Vorg leer je erg veel en je doel ook een
examen over olles wot je hebl geleerd. Er zijn drie niveou's of joren: Prolhom vorsh (eerstejoors). Oviliyo vorsh
(lweedejoors), Triliyo vorsh (derdejoors). Als je olle drie niveou's of joren doorlopen hebl, don weel je erg veel en kon je
evenlueel les geven oon ondere kinderen.

JffJor sliepen we?
We sliepen in sloopzokken in de schoollokolen. Hel was wel een beelje krop, moor hel lukte wel. De eersle dog kon ik niet
gelijk in sloop vollen, wont ik was heel zenuwochtig. Doorno kon ik wel gewoon slopen.

8/Jo;on (elen) en A/po/Joor (onlb;j"I)
We moeslen op de grand zillen in podmo-oson (kleermokerzit). Hel eten was lekker, moor je zol liieel krop, wont de
kleulergymzool was zo klein. Als ik de direcleur van deze school zou zijn, zou ik deze gymzool gelijk vergroten! Het onlbijl
was ook heel lekker. Alleen de loolste dogen in de middog kregen we brood en het beleg moesten we zelf kiezen. Als je
kloor was met eten moest je wochten, wont anders zou je de Soochno's (mededelingen) missen, tenzij je later kloor was.

!Je gezomenl;jlre bouddll!ei (verslondel;jle oc!iwle!len)
lk ben een beetje le long, denk ik, woordoor ik nelemool ochlerin de rij moesl goon zillen. Als ik heel korl zou zijn, zou ik
helemool voorin zitten in de rij, wont je moesl olles opschrijven, en dot was moeilijk. En Romesnji en Sonjivji proollen
soms zochl en ook meeslol in hel Hindi. lk verslo geen Hindi en ik zil bijno helemool ochlerin. Moor ze woren wel heel
leerzoom.

Swayamsevika 'sin de Varg tijdens Bouddhiek.
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Snon (dove/Jen)
We moeslen douchen in hel komerlje dot beslemd was om je voeten le wossen no de gymles. We moeslen in onze
onderbroeken douchen. Roepeshji zorgde voor worm water, wont in hel komerlje kwom er olleen koud waler! lk zeeple me
in en gooide hel worm waler over me heen. lk vulde de emmer weer met koud waler en gooide die ook over me heen om
mezelf een beelje wokker te moken.

Shor1iif: (/;c/Jomel;jle oefe171ngen)
De Shoririk oclivileilen woren in de twee gymzolen en de korle bouddhiek werd gehouden in een schoollokool. Er werd op 3
lijden Shoririk gehouden. Ze woren ollemool heel long, de eerste duurde 1 uur en 45 minulen. de tweede 2 uren en de
derde ook 2 uren!!! In een gymzool werd er Oond (vechten met een slok) en Ni-yuddho (korole) gegeven. Wei moeslen wij
bij Oond don heel dicht bij elkoor sloon, dot vond ik niet leuk. En bij Ni-yuddho b!jvoorbeeld ols je een kreel moesl
schreeuwen. hoorde je dot in de bouddhiek klos.

Oe exomens (o/J, ;ee/)
De exomens werden gehouden in de grole gymzool. Elke gon ging in een rij ochler elkoor zitten. Sommige dingen woren
heel moeilijk, moor ols je goed geleerd zou hebben zou je olles goed kunnen beontwoorden.

Aloooronjon &ezell!g somenz;jn)
's Avonds kwomen we bijelkoor in de kleulergymzool, door deden we compelilie's. bijvoorbeeld een quiz. Het wos ollemool
heel leuk, ol verloren wij. We deden ook een project. iedere gon een ondere. Wij hodden een heel moeilijke onderwerp, wont
je moesl hel binnen drie dogen uit het hoofd leren en voordrogen op de loolsle monoronjon. Je moest het met z'n lweeen
doen, dot was ook een soort compelilie. lk en Amil
moesten vrogen slellen oon de Suroksho Vibhoog
(beveiligingsdiensl), ik bedoel de Suroksho Promukh (hoofd von de beveiligingsdiensl). Ool wos Vikooshji
lk vond de
monoronjon heel leuk.

Aonlol mensen i/J de Jlorg
Mensen:
Shikshoks (leroren)
Swoyomsevoks
Swoyomsevikos
Probondhoks (helpers}
Somen woren er 51 mensen.

Aontol:
7

24
12
8

Hfe go/ !es?
Shikshok:
Oevindroji
Vikooshji
Amorji
Wikoshji
Voreshji
Romonujji
Roepeshji

Onderwerp:
Bouddhiek
Ni-Yuddho
Ni-Yuddho
Dond
Dond
Podvinyoos, Somoto, Aochoor Vibhoog

Extra (Probondhok) took:
Mulchyo Shikshok
Beveiliging (met Soeredjji)
Ohwoj Promukh
Vorg Koryowoho
Eten
Schoonmook
Oouchen (met Soeredjji)

lk vond de Vorg heel leuk. lk go de volgende keer zeker.

Nomoshkor,
Door Shokti

( 11 joor). swoyomsevok van Amrit shokho in Oen Hoog.

·-··

Oh , wat een

BLAMAGE !
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Verslag Guru Purnima in Den Haag, Amsterdam en Utrecht
Den Haag (I juli l 99S)
Op Guru Pumima hehben we de verja.ardag van de 'Bbagwa Dhwaj' (oranje vlag) gevierd. De Dhwaj is onze guru, die ons
allerlei belangrijke dmgen leert, zoals: een onberispelijk karakter en het verrichten van goede daden. We geven daarom ook
'Guru Dakshina' (bijdrage als eerbetoon) voor de Dhwaj. Er waren op die dag ongeveer 130 mensen. waaronder 75
swayamsevaks en swayamsevika's en de rest waren bezoekers (familieleden. vrienden). We gingen eerst twee uren op het
veld Sharirik (licha.melijke oefenmgen en khel) doen. De swayamsevaks en de swayamsevika's werden daarl>ij gesplitst
Toen we daarmee klaar waren, hebben we in de zaal een pradarshan (opvoering, demonstratie) gegeven. De swayamsevika's
hebben wyayaam yoga gedaan, de swayamsevaks padvinyaas, yogasan's, pyramide's e.d.. Na de opvoering hebben we naar
een videoclip gekeken. Het ging over andere swayamsevaks in het buitenland, hoe zij hun oefeningen deden (zij waren erg
lenig) en over de Shibir van april 1995. Daama werd er een bouddhiek gehouden, over wat Guru Pumima en Guru
Dakshina inhouden. Na de bouddhiek gingen we eten. Het eten werd verdeeld door een groep swayamsevaks. We moesten
op de grond zitten en eten. Eerst gi.ngen de swayamsevika's eten, daarna de swayamsevaks en dan de bezoekers. Na het eten
kon je weggaan of blijven (om le helpen of te voetballen). lk vond het een leuke, gezellige dag.

Door Rishi

(JS jaar), swayamsevak van Amrit shakha in Den Haag.

'Dhwaj Pranaam' tijdens Guru Purnima in Den Haag.
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Amsterdam ( 16 juli 1995)

Guru Pumima werd gevierd van 12.00 tot 16.00 uur. We waren precies om 12.00 uur begoMen met Dhwaj Aarohan (het
hijsen van de vlag). Vervolgens hadden we bouddhiek. Wij gingen toen Guru Dakshina geven aan onze Guru (de Bhagwa
Dhwaj) en de mensen die iets wilden geven konden ook naar voren komen. Daama hadden we een demonstratie gegeven.
waaronder, dumbels, yogachap en khe1 (spelletjes). Daama hadden we afgesloten met Sangh Praarthna. Er was helemaal
aan het eind ook bhojan. iedere~ die was gekomen kon gaan eten en wij natuurlijk ook .
Door Aradhana

(IS jaar), swayamsevika van Krishna shakha in Amsterdam.

Bouddhiek tijdens Guru Pumima in Amsterdam.

Utrecht (26 juli 1995)

Op woensdag 26 juli hehben wij tijdens Hanumaan shakha van 18.00 tot 20.00 Guro Pumima gevierd. Wij hebben op deze
dag gewoon shakha gehouden, waarin er bouddhiek (over Guru Pumima en Guru Dakshina) en sharirik adiviteiten gedaan
werden en waarin wij allemaal Guru Dakshina gegeven hehben. Achteraf hadden wij nog gezamenlijk gegeten en gedronken.
Elke swayam.sevak had iets anders om te eten of te drinken van huis meegenomen.
Door Ramanuj

(23 jaar), swayamsevak van Hanumaan shakha in Utrecht
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Betekenis Geet: 'Sangh Kiran ghar ghar dene ko..... '
Laat er ontelbaar veel lampjes branden (d.w.z. laat er ontelbaar veel swayamsevaks zijn),
die de boodschap (doelstellingen) van Sangh in elk huis overdragen.
Laten wij onszelf met stille en toegewijde volharding wijden aan onze boodschap
(net zeals het ijs van een ijsberg ook stil en langzaam, maar zeker smelt).

Laten wij de mensen een nieuwe richting geven, door onze frisse denkwijze.
Laten wij opnieuw kracht in hen blazen, door onze moed en dapperheid.
Laten wij de slechte krachten vemietigen, door de macht en krachtvan Sangh.

Laten wij onszelf het volgende ideaal eigen maken: Het ideaal om steeds aan het welzijn
van anderen te denken en het verdriet van anderen ons aan te trekken.
Laten wij grenzeloze liefde geven aan de mensen met behulp van
onze reine gedachten en zachtaardige karakters.
Laten wij in de donkere en hopeloze oceaan zijn als lotussen van hoop en inspiratie.

Laten wij alien vol zijn met devotie en medeleven en laten wij respect h ebben voor Hindu tradities.
Laten wij vol trots zingen op de tonen van onze Vishwa Dharm (=Hindu Dharm).
Laten wij ons identificeren met de vreugde en verdriet van de mensen en
laten wij de boodschap van Sangh aan hun overbrengen.

t am ~IS&iitf rt q:;tjt ~ ~ ~'
~ ~ f'1cN+9 ~ ~ ~ ~ t, ~ ~ ~

~ ~ B<¢fli ~ ~ ~~ q;mr
ctifo'i l~~l

CFiIT

it ftn ~

{r{

3'1 t;t B...., ~ q;mr, ~ ~ ~ ~

CFR c#t"

q;)f~~I q;mr

El

biz. 8

EEN DROEVIG, DROEVIG VERHAAL OVER IEMAND
Dit is een verhaal over drie personen, namelijk:
Iernand, Niemand en Iedereen.
Er moest een belangrijk werk worden gedaan en
Iedereen was er zeker van dat Iemand het zou doen.
Iemand zou het inderdaad kuIUlen doen,
maar Niemand had het gedaan.
Iemand werd boos, omdat 't het werk was van Iedereen.
Maar Niemand realiseerde zich dat Iedereen het niet zou doen.
Het eindigde hiermee dat Iedereen de schuld gaf aan Iemand,
omdat Niemand deed wat Iemand zou hebben kuIUlen doen.

~ Belangrijk ~

::;:;:::;::::::::·::: . ·:::: ·::::::::: :::
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Sangh Kiron wordr gratis verspreid, maar donaties ten behoeve van toekomstige publicaties zijn welkom.
Postbank: 827495 t.n. v. Hindu Swayamsevak Sangh o. v. v. donatie Sangh Kiran.
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Sangh Kiran ghar ghar dene ko,
aganiet nanda deep djale.
Maun tapaswee saadhak bankar,
hiemgiri sa cbupchap gale.

Nayie chetna ka swar dekar,
djanmaanas ko nayaa mor de.
Saahas sjaurya hrieday me bharkar,
nayie shaktie ka nayaa cbor de.
Sangh shakti ke mahaa ghosh se,
asuro ka sansaar dale.
Maun tapaswee ooo

Parhiet ka aadarsh dhaarkar,
Parpiera ko hrieday haar de.
Nishchal ninnal manse sabko,
mamta ka akshay dulaar de.
Nisha nirasha ke saagar me,
ban asha ke kamal khile.
Maun tapaswee ooo
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Djanman bhaawuk bhaawbhakti hai,
paramparaa kaa maan yahaa.
Vishwa Dharm ki swarwiena par,
gaate gaurav gaan yahaa.
Sab ke sukbdukh me samras ho,
sangh mantra ke bhaav pale.
Maun tapaswee o o o

