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Bhagvan (llTl"llR) heeft ved nam.:n. De meesl betekenisvolle hiervan is j: (3ra'l = Auin). ~ bestaat uit drie leners: 31".
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staat voor het onderhouden van de natuur.
staat voor het scheppen van de natuur.
staal \'oar het vemietigen van de slechtc eigenschappen van de natuur (die in de loop
der tijd onlstaan zijn), teneinde de natuur opnieuw te kunnen scheppen.

Wanneer Bhagvan·de uatuur schept wordt Hij Brahma(~) genoemd. w:umeer Hij de natuur onderhoudt wordt hij Vishnu(~) genoemd
en wanneer Hij haar slechte eigenschappen vemietigt wordt Hij Shiv (m) genoemd. Deze drie aspecten van Bhagvan worden ook wel
Tridev (f>mf) of Trimurti (firgfii) genoemd.
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Er was eens een geleerde die Durwasa <¥rm) heette. Hij was een rishi (~) en
woonde nooit op een vaste plaats. Op een dag kwam rishi Durwasa in het paleis
van ~oning Kuntibhoj (~). Zijn dochter, de prinses, heette Kunti (~).
Rishi Durwasa bleef voor een paar dagen in het paleis. Toen hij weg moest,
leerde hij Kunti een mantra (i:r=;r), omdat ze zo goed en met veel toewijding voor
hem had gezorgd. Als je die mantra zou zingen, zou een Devta (~) je een kind
schenken. Durwasa ging weg nadat Kunti de mantra had geleerd. Toen hij weg
was probeerde Kunti de mantra uit, omdat ze nieuwsgierig was. Nadat ze de
mantra had gezongen verscheen Suryadew (~) . Dat is de zonnegod. Hij
schonk Kunti een zoon. Karna genaarnd. Karna werd geboren met een harnas; de
harnas was als het ware zijn huid en beschermde hem tegen kwade invloeden van
buitenaf. Omdat Karna geen vader had, kon Kunti het kind niet aan mensen
laten zien. Daarom stopte ze hem in een rieten mand en liet het drijven in de
rivier.

Later trouwde Kunti met Pandu (tfTtTS). Toen zong Kunti de mantra weer en
schonken vier Devta's haar vijf zonen:

H.S.S. stelt zich
tot doe! de eenheid
onder de Hindu's

Dharmraadj
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Zij werden de vijf Pandav's (i:nuS<f) genoemd. Pandu had 2 broers Yidur (~)
en Dhritrashtra (~). Dhritrashtra had honderd zonen (de Kaurav's = cit<cr).
de oudste heette Duryodhan (~).

te vergroten.
Zij bereikt di! door
nadruk te leggen op
de basisprincipes
van de Hindu Dharm

Karna stroomde in de rivier door tot een oude man en vrouw hem vonden. Ze
voedden hem toen op als hun eigen kind. De oude man was een wagenmenner
van beroep. Toen Karna groot was, werd hij de vriend van de Kaurav·s.
Duryodhan en zijn broers hielden helemaal niet van bun vijf neefjes. Daarom
haalden ze altijd kattekwaad uit. Een paar voorbeelden van wat ze hebben
uitgehaald zijn: Ze hebben het huis van de Pandav's in brand gestoken, ze hebben
Bhiem vergiftigd en in de rivier gegooid. Zo hadden de ~onderd broers ook vals
gespeeld bij het dobbelen en moesten de Pandav's daardoor voor dertien jaren
naar het bos.

en probeert deze
principes ook in
het dagelijks Leven
te verwezenlijken.

Na dertien jaren, toen de Pandav's terugkwamen wilden de Kaurav's tegen hun
oorlog voeren. Yudhishthir wilde eigenlijk geen oorlog. maar hij stemde er toch
voor in. Dit kwam doordat Bhagvan Shri Krishna (l.flTCfT=I" s;fl" ~) hem uitgelegd
had dat deze oorlog noodzakelijk is, omdat het een Dharmyudh (~) is.
Yudhishthir had, samen met de legertop van de Pandav's en van de Kaura,.. s.
voor het oorlog voeren ook hele strenge regels vaslgelegd. Er mocht bijvoorbeeld
niet tegen iemand gevochten worden als die persoon geen \vapens had. De
Kaurav·s hielden zich niet aan die regels en verloren uitcindelijk de oorlog. die
achttien dagen duurde.
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De Pandav's en de Kaurav's maakten zich gereed voor de oorlog, die naderde. lndradew, de vader van Arjun, maakte
zich zorgen omdat hij wist dat Karna niet verslaanbaar zou zijn door wie dan ook van de zijde van de Pandav's, zelfs
niet door Arjun, omdat Karna's huid een harnas was. Karna bad altijd 's middags tot Bhagvan Suryadew en als hij
klaar was en iemand vroeg hem op dat moment iets dan gaf hij bet gelijk. Daarom ging lndradew vermomd als een
brahman (~) naar Karna. Hij wilde de harnas van Karna, zodat zijn zoon Arjun in de oorlog een kans zou maken
om te winnen van Karna. Toen lndradew bij Karna kwam, vroeg hij Kama's harnas. Karna nam zonder te aarzelen
zijn mes en sneed de harnas uit zijn lichaam en gaf bet aan Indra. Kama wist dat bet Indra was, maar bet maakte hem
niets uit. Al zou Indra gewoon komen, dan nog zou hij de bamas geven aan Indra, want Kama hield vast aan de
gewoonte om na bet bidden iemand datgene te geven waar hij om vroeg. Kama wist dat als hij de bamas niet had hij
verslaanbaar zou zijn.

Karna bad altijd ·s middags tot Bhagvan Suryadew en a/s hij klaar was en iemand vroeg hem op dat moment 1ets dan gaf h1j her gelijk.
Daarom ging lndradew vermomd als een brahman (~ naar Karna.

Kama gaf altijd alles aan anderen als zij hem iets vroegen, al stond zijn leven op bet spel. Daarom wordt hij daanveer
(daan komt van dena, iets geven zonder iets ervoor terug te vragen) genoemd. Indra schaamde zich omdat hij zich

eerst vermomd had en vervolgens iets aan Karna had gevraagd en daarom gaf hij Karna als tegengift een soort trishul
(~), die altijd zijn doel raakt.

Shakti .
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Morele Heiden
We hebben de gewoonte om helden te bewonderen. We bewonderen een goede bokser of een karate expert, omdat zij uitblinken in bepaalde
lichamelijke eigenschappen. We bewonderen filmsterren en musici, om hun kwaliteiten. Dit is goed, maar het is ook nodig om een morele held
te hebben. Morele helden zijn zeldzaam. Shri Raam, Buddha, Swami Yirekanand, Hahabna Gandhi en Swami Dayanandzijn voorbeelden van
morele held en. Je moet op zoek gaan naar literatuur over deze held en en proberen zoveel mogelijk over hen te lezen. Het zal in je voordeel
werken.
Een morele held is iemand die een zuiver leven leidt Hij handelt op zo'n manier dat de hele gemeenschap er profijt van heeft. Oneerlijkheid
en geweld behoren niet tot zijn leven. Hij spreekt altijd de waarheid, doet niemand kwaad en helpt de mensen. Een morele held is niet
hoogmoedig, egolstisch en hebzuchtig. Hij zit vol met goede deugden zoals geduld, tolerantie en liefde voor iedereen. Hij leidt de mensen over
het pad van de rechtvaardigheid.

• Shri Raam (T retayug)
Om het woord van zijn vader te houden is Shri Raarn (m uir) in de Tretayug
(§tor 1j1T = tweede wereldtijdperk) voor veertien jaren naar het woud
vertrokken. De volgende woorden zijn daarom erg bekend geworden:
~

Un ~ ~

~ I 1JTUT ~ ~ CfCr-f 1

\;\'TQ' II

Raghukoel riet sadaa chali aayie, praan jaaye par vachan na jaaye.

cw> (koel) betekentgeslacht, familie. Shri Raarn hoorde tot de familie of
hetgeslacht~ (Raghu). "fu:r

(riet) is een gewoonte en mn-(sadaa) betekent
altijd. t;nur (praan) is je leven en~ (vachan) is hetgeen je zegt Het is dus
altijd al de gewoonte van het geslacht Raghu geweest, dat hetgeen ze zeiden,
ze ook deden, al moesten ze hun leven opofferen om hun woord te kunnen houden.

Shri Raam heeft ons /aten zien hoe we kunnen /even a/s een idea/e zoon, vat/er,
hroer, echtgenoo~ vrientf etc.. Hij was een hele grote krijger. Zijn kracht kon niet
gemeten worden met die van een ander. Hij vocht echter niet om rijk en machtig te
word en. Hijh/eefop hetpad van de rechlYaartfigheid en gehruikte zijn ktacht om
goede tfingen te heschermen tegen hetkwatfe.

Shri Raarn
• Gautam Buddha (563 - 483 voor Chr.)
Van 563 tot 483 voor Christus leefde Siddhaarth Gautam in Bharat Siddhaarth Gautam (~ rftoi:r) was een prins en was continu
omringd door alle weelde in bet paleis. Hij wist niet dater ook ell en de en verdriet bestonden buiten de muren van het paleis. Op een dag toen
hij een emstige zieke, een bejaarde en een lijk had gezien, besefte hij de ellende en de waardeloosheid van het leven en vluchtte hij uit het
paleis. Hij kwam tot de c.ondusie dat het Ieven een lijdensweg is vanwege de vele verlangens en wensen van de mens die nooit genoeg heeft.
Steeds als je sterft wordt je opnieuw geboren. Ontsnappen uit de kringloop van t!oot! en geboorte is al/een mogelijk t!oor tie begeerte teniet te
doen oftewe/ doorgeen verfangens te hehber; en dus niet tevee/ te willen. Vanwege deze inzichten kreeg Siddhaarth Gautam de naam
'Boeddha' (~=de verlichte, degene die de waarheid kent) en stichtte hij het Boeddhisme.
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Gautam Buddha

Swami Vivekanand

• Swami Yivekanand ( 1863 - 1902)
Zijn iRSpiratie werd gevormd door zijn Guru Shri Raamkrishna Paramhans (sft (ltlqztsOI ~). Hij was de eerste persoon die in 1893
buiten India naar de wereldconferentie voor godsdiensten in Chicago als vertegenwoordiger van de Hindu's ging. Swami Vivekanand (~
fuaa;1••H:;:) riep alle Hindu's op om trots te zijn op hun Hindu Oharm, op hun land en erop toe te zien dat deze continu voortschreed op weg
naar het allerhoogste succes. Hiervoorzoutfen Hindus hun ontferlinge rozies moeten staken en erran tfoortfrongen zijn tfat er iin Bhagvan en
iin Hindu Ohann is. Swami Vivekanand heeft veel boeken geschreven over yog ('tftTT). darshan (m = filosofie) etc.. Zijn gedachten en
woorden zijn werkelijk inspirerend:
MWij zijn Hindu's. lk gebruik het woord 'Hindu' niet in een slechte betekenis en ik ben het ook niet eens met de mensen die het een slechte
betekenis toekennen. Vroeger betekende dit woord: de mensen die wonen aan de andere kant van de rivier Sindhu. Anderen geven het een
slechte betekenis. Maar het hangt van onszelf af of het woord 'Hindu' een groots betekenis heeft of dat het een waardeloze groep mens en
aanduidt Kom! Laten we alien door ons voorbeeltfigget/rag tie hele were/ti /aten zien flatgeen enke/antler cu/tuur zo'n mooi woortf heeft
kunnen uitvinden."
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• Mahatma Gandhi (1869 - 1948)
Mohandas Karamchand Gandhiji wordt ook wel Mahatma Gandhi (~ Tfim) genoemd. Hij beeft bij de onafhankelijkheidsstrijd van India
een grote rol gespeeld als leider. Ook beeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de hervorming (verbetering) van de Hindu gemeenschap. Al deze
feiten zijn erg bekend bij de mensen, maar bier will en we bet hebben over hetgeen we van Mahatma Gandhi kunnen leren.
In zijn leer aan de mensheid komen enkele woorden en/of begrippen sterk naar voren, die wij elke dag gebruiken, maar waarvan wij de diepe
betekenis vaak niet tot ons laten doordringen. Orie zulke begrippen zijn:
I.

Prem betekent liefde. In de wereld moet ieder mens alle anderen lief hebben, met liefde en zachtheid met
hen omgaan en tot hen spreken.

2.

Satya betekent de waarheid. Elk mens moet in zijn leven de waarheid spreken, aan de waarheid denken en
volgens de waarheid handelen.

3.

Ahinsa betekent geweldloosheid. Je mag nooit iemand geweld aandoen in woorden (harde, ruwe en bittere
woorden, uitschelden, kleineren), gedachten en daden (slaan, pijnigen).

Let erop dat je deze drie begrippen in je gedachten (tR), je woorden (q;;r;;) en je daden (Cfilf) moet opvolgen. Dus je meet in mv:r, ttr:r' en
~tfenken, spreken en hantfe/en. je hele leven moet doordrongen worden van of gedomineerd worden door deze drie begrippen. Zij
moeten een stu~e van jezelf (~) worden, een stukje van je karakter (;;;rft;r).

• Swami Oayanand (1825 - 1883)
In deze periode we rd Bharat gewelddadig geregeerd door de Engelsen.
Corruptie was aan de orde van de dag. Vrouwen mocbten niet studeren.
Vrouwen en achtergestelden kregen geen kansen om zich te ontwikkelen
en waren om de anderen te dienen. Bepaalde groepen hadden privileges.
Swami Dayanand (~ &LI 1"1~) riep iedereen op om deze kwaden uit
de maatschappij te elimineren. Hij wilde de mensen een goede opvoeding
geven. Hij wi/tfe een sterke en georganiseerrfe Hindugemeenschap, waar
een ietfer trots was op zichzelfa/s zijntfe een Hindu. Hij wilrfe tfe s/echte
elementen uit tfe gemeenschap ha/en en zotfoenrfekomen tot een verheven
(= 317lf} gemeenschap (= "fl7TfiifJ. Hij propageerde dus geen aparte,
religieuze sekte. Het grooMe werk van Swami Oayanand, waarin hij vele
godsdienstige en maatschappelijke onderwerpen behandelt, is de Satyaarth
Prakaash (~ i;ra;rn).
Swami Oayanand
We moeten proberen om de instructies en voorbeelden van ooze morele helden op te volgen en onszelf zodoende te ontwikkelen en te groeien
in kennis en wijsheid. Alleen dan kunnen we de Hindu gemeenschap maken tot een verheven, ideale gemeenschap (= 3Wf ~), zoals
Swami Dayanand die voor ogen had; tot een sterke, vooruitstrevende en harmonische gemeenschap, zoals Swami Vivekanand bedoelde; en
tot een Raamraadj (= O'ill-=rll) zoals Shri Raam dat gedaan bee~
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Suryanamaskaar bestaat ui.t twee woorden: surya (w:f
zon) en namaskaar (~
groet). Bij deze
yog oefening (lftt'r 3fRm.f) groeten we de zon en betui.gen we ons respect. want de zon geeft ons
i.mmers licht, warmte en energi.e waardoor al het leven op aarde mogeli.jk is. Suryanamaslcaar wordt
gewoonlijk uitgevoerd bij zonsopkomst (~
suryoday) en zonsondergang (~
suryaast),
met het gezicht gericht naar de zon. ledere suryanamaslcaar oefeni.ng bestaat ui.t een reeks van
yogasanas (ti\'lmr=i):

=

Urdhvanainaslcaar aasan

(i.nademen)
(ui.tademen)
3. Eek pad prasaran aasan
(inademen)
+ Dwi pad prasaran aasan
(uitademen)
5. Saashtaang pranipat aasan (adem inhouden)
L

2. Hastpad aasan

=

6. Bhujang aasan

1· Bhudhar aasan
8. Eek pad prasaran aasan
9. Hastpad aasan
10. Namaslcaar aasan

(inademen)
(ui.tademen)
(inademen)
(ui.tademen)
(inademen)

10
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Om met suryanamaskaar te beginnen moet je eerst in suryanamaslcaar sthiti (~
Vanuit aar.una (~:
1.

z.
3·

4

31
= positie) komen.

Schuif je linkervoet naar je rechtervoet, zodanig dat de hielen elkaar raken en de tenen van
beide voeten ongeveer dertig graden uit ellcaar staan. Breng tegeli.jkertijd je handen (met
gestrekte vingers) naar je zij.
Breng nu de tenen van beide voeten bij elkaar.
Vouw als laatste je handen. Let erop dat je vingers gestrekt zijn en je beide onderarmen
evenwijdig met de grond zijn.

·.
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Tijdens het doen van Suryanamaskaar moet goed gelet worden op de adem (inademen, uitademen
of adem inhouden). Bij de eerste suryanamaskaar oefeni.ng wordt het linkerbeen naar achteren en
weer naar voren gebracht en bi.j de tweede suryanamaskaar oefeni.ng wordt het rechterbeen naar
achteren en weer naar voren gebracht. Iedere suryanamaskaar oefeni.ng wordt vooraf gegaan door
een mantra (i:r-Sf}
L

A.urn mi.traaya namah

-Si~

z.

A.urn ravaye namah
A.urn suryaaya namah
A.urn bhaanave namah

-Si

3·

4-

5·
6.

7·
8.

A.urn khagaaye namah
Auxn pusne namah
A.urn hiranyagarbhaaye namah

-Si~

-Si

::p:f:

~::p:f:

-Si~

11.

A.urn arkaaye namah

lZ.

A.urn bhaaskaraaye namah
A.urn shri. savi.tri suryanaaraayanaaye namah

R>--

::p:f:

-Si ifAit ::p:f:
-Si wm:r ::p:f:

10.

13.

::p:f:

-Si~

Auxn mari.chaye namah
Auxn aadi.tyaaye namah
Auxn saavitre namah

9·

~

::p:f:

-Si

::p:f:
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-Si~ =ri::r:

Belangrfjk

-Si 31CiITTr ::p:f:
-Si ~::p:f:
-Si >fl e ra ci:litrf::m1l10114

=ri::r:

R>--.
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