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Hindu Eekta
}uni 1996

Sangh Kiran is
een uitgave van
Hindu
Swayarnsevak
Sangh.

H.S.S. stelt zich
tot doe/ de eenheid

Eenheid (~) is het enige antwoord op alle vragen betreffende de
negatieve elementen binnen de Hindu gemeenschap (= ~ ~).
De Hindu gemeenschap heeft eenheid nodig.
Daarvoor zal eerst iedere Hindu trots moeten zijn op zichzelf als
zijnde een Hindu. Het verenigen van de Hindu gemeenschap betekent
dan ook dat eerst een ieder van ons zich zal moeten realiseren wat het
woord 'Hindu' aangeeft I inhoudt en vervolgens zijn !even ook
daadwerkelijk inricht naar de Hindu waarden.
Wanneer je een woord hoort, denk je meteen aan bepaalde
eigenschappen en vormt je fantasie vervolgens een beeld, behorend bij
dat woord. Bijvoorbeeld wanneer het woord 'Kamal' (q;tl'(? =
lotusbloem) gezegd wordt, dan denk je direct aan een bepaalde geur,
vorm, kleur e.d. en weet je wat de spreker met dit woord bedoelt.
Het denkvermogen of de fantasie kan alleen dan een beeld bij bet
woord 'Kamal' vormen wanneer je beschikt over de juiste kennis
omtrent de eigenschappen van de lotusbloem. Zo is het noodzakelijk
dat een ieder van ons ook de juiste kennis van de Hindu Dharm (~
\:llf), de Hindu geschiedenis (= ~ ~Fa~1a), de taal Hindi I

onder de Hindu's

Sanskriet (~ I ~) en de Hindu cultuur (= ~ B@ZIB) heeft
om een juist beeld te kunnen vormen bij het woord 'Hindu'. Pas d.an
kunnen we ons !even inrichten naar de prachtige Hindu idealen (~

te vergroten.

3114t).

Zij bereikt dit door
nadrok te leggen op
de basisprincipes

Het woord 'Hindu' is hier erg belangrijk, want hiermee worden we
aangeduid. Het is de noemer voor een grote groep mensen verdeeld
over de hele wereld. Het hangt van onszelf af welke waarde het
woord 'Hindu' krijgt. We kunnen ons !even voorbeeldig inrichten en
daarmee het woord 'Hindu' een groots betekenis geven of we kunnen
ons !even verwaarlozen en daarmee het woord 'Hindu' devalueren.

van de Hindu Dharm
en probeert deze
principes ook in
het dagelijks /even

Laten we veel en juiste kennis opdoen over onze Dharm, culruur, taal
en geschiedenis, zodat we ons !even kunnen inrichten naar de Hindu
idealen en zodoende de waarde van het woord ' Hindu ' kunnen
verhogen. Laten we ons voorbeeldig karakter en gedrag maken tot
een gids op weg naar Hindu Eekta. Dit is de verantwoordelijkheid die
we alien delen.

te verwezenlijken.
Devindra
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Shakti

Drie Vragen
Dit jaar za1 de Varg plaatsvinden van vrijdag 9 augustus tot en met zaterdag 17 augustus. De Shibir vindt plaats van
vrijdag 9 augustus tot en met maandag 12 augustus.
1.

2.

Kunje drie verschillen noemen tussen een Varg en een Shibir?
Wat is een Prabandhak in een Varg of een Shibir en kun je drie taken van Prabandhak ' s noemen ?

Afban.kelijk van de karakter, de eigenschappen, die bepaalde personen hebben, krijgen zij een bijnaam van de mensen.
Raja Harishchandra (u;;rr ~) had zijn leven lang de waarheid gesproken en wordt daarom Satyapremi (~ =
waar'heidslievend) of Satyavrati (~ = vasthoudend aan de waarheid) Raja Harishchandra genoemd. Het was de
gewoonte van Karna (q;of) om weg le geven als iemand hem iets vroeg, zonder in ruil ervoor iets terug te vragen.
Kama wordt daarom ook we! Daanveer (~ = een held in het geven van 'daan') genoemd. M.K. Gandhi (If. Cf>.
TTR:it) kreeg van Ravindrenath Thakur ((qt~'91t4 ~) vanwege zijn eigenschappen als Satya (~), Prem (W:i) en
Ahinsa (~) de bijnaam Mahatma (~ = grote ziel, grote persoonlijkheid). Shri Raam overschreed in
gedachten, woorden en daden nooil de grenzen van het algemeen toelaatbare en was een ideale zoon, vader. broer.
echtgenoot, vriend etc. Hij wordt door de mensen dan ook beschouwd als Maryada Purushottam (~ g(>•fl<'all ).
3.

Yudhishthir (~).de oudste broer van de vijf Pandav's (~) heeft ook een bijnaam.
Weetje welke bijnaam hij heeft en waarom hij deze bijnaam heeft gekregen ?
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Onze talen
Sanskriet (~)is de taal waarin de Ved (~is geschreven. Het is een taal, die vol zit met goede
eigenschappen (= Sanskaar = ~) en als je deze taal leert en gebruikt, krijg je de goede
eigenschappen ook en wordt je dus goed gevormd (= Sanskaariet = Ei€Cf?lf(d). Vanuit het Sanskriet
is in de loop der tijd het Hindi (~) ontstaan. Dit blijkt ender andere uit de volgende alinea.
Sanskriet en Hindi warden beiden geschreven in het Devnagri schrift (= Devnagri lipie

= aq'iltfl

ff;?ftr). Schrift betekent hier de manier waarop je letters schrijft en wordt in het Devnagri o.a.
gekenrnerkt door een horizontale streep boven iedere letter (= Shirorekha = f~ fil::lcc I). Het Devnagri
heeft 46 letters, in vergelijking met het Romaanse schrift, waarin het Nederlands geschreven wordt
en dat 26 letters heeft. Vee! Hindi woorden zijn direct of indirect (via een tussenvorm) van het
Sanskriet afkomstig:
./

./

Tatsarn (~) : Dit zijn woorden, die rechtstreeks van het Sanskriet komen en die
onveranderd in het Hindi gebruikt warden. Voorbeelden zijn:
~

(Abhilasha =wens)

1N

(Grieh = huis)

~

(Shreshth = uitmuntend)

g&r

(Pushp = bloem)

~

(Raashtra = natie)

3TfT.1"

~

(Pustak = boek)

q;if

(Agni = vuur)
(Karm = werk)

::rm-

(Nagar = stad)

Tadbhav (~) : Dit zijn woorden, die rechtstreeks van het Sanskriet komen en in
veranderde vorm in het Hindi gebruikt worden of die eerst in een andere taal (= Praakriet
Bhasha = ~ l-Tf!SIT) gebruikt werden en vervolgens in een veranderde vorm door het
Hindi zijn overgenomen. Voorbeelden zijn:

Tatsam:

Tadbhav:

1N

(Grieh = huis)

0

m

(Ghar = huis)

g&r

(Pushp = bloem)

0

~

(Phool = bloem)

3TfT.1"

(Agni = vuur)

0

31TlT

(Aag = vuur)

q;if

(Karm = werk)

0

Q1ll1

(Kaam = werk)

Het Hindi is de taal van de Hindu' s. Afhankelijk van de plaats en het land waar Hindu 's wonen zuUen
ze een andere taal of een dialect van het Hindi spreken. Bijvoorbeeld in Bharat zijn er verscheidene
talen als Gujrati (!f'Hlctl ) en Bengali (~)- Deze worden allemaal Indiase talen (Bharatiya
Bhasha = ~ l-Tf!SIT) genoemd. Hindu's in andere landen spreken ook verschiUende talen of
dialecten van het Hindi. Hindu' s die verschillende talen praten, kunnen, wanneer ze elkaar
tegenkomen, elkaar begrijpen in het Hindi. Want de meeste Hindu' s kunnen het Hindi verstaan en
spreken. Het Hindi is dan ook de Rashtrabhasha (~ lIBirr) ofwel het volkstaal van Bharat. Dit is de
reden dat gezegd wordt dat het Hindi de taal is van de Hindu's.
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Enkele eigenschappen van het Hindi en Sanskriet zullen kort besproken worden:
./

In het Hindi is het vaak zo dat een willekeurig woord meerdere betekenissen heeft.
Bijvoorbeeld: ~ (= kar) betekent doe, handpalm en belasting.
q;M ( = kaJ) betekent gisteren, morgen, zacht en rust.

31q

(= arth) betekent bedoeling, rijkdom, resultaat, manier en wens.

Ook zijn er voor een bepaald begrip meerdere woord en. Bijvoorbeeld:
water =
paani (trr==ft), djal (~), nier (::fit), amboe (31~) en oedak (~) .
huis =
makaan (tl'CrR"), bhawan (~). ghar (Ci\) en niketan (f:.:iJ;a;q).
bloem

phool (~), pushp (~), suman (F) en prasoen (t;n;pf).

Vooral Sanskriet, maar het Hindi ook wel een beetje, is zo verfijnd dat als je een zin zou
willen vertalen in een andere taaJ, je dan veel meer woorden nodig zou hebben. Bijvoorbeeld:

mrcr:

Dharmo rakshati rakshitah - ~ ~
(3 woorden).
Hij die Dharm beschermt, zal door Dharm beschermt worden (9 woorden).
Ekam sat vipra bahudha vadanti - ~ w;- 'fuv ~ ~ (5 woorden).
De waarheid is een, maar de wijzen noemen het met verschillende namen (12 woorden) .
./

De cultuur van een gemeenschap heeft haar weerslag op de taal van die gemeenschap. Omdat
de Hindu Dharm en de Hindu cultuur zo veelzijdig zijn, is ook de taal veelzijdig en kunnen
veel Hindi en Sanskriet woorden niet goed vertaald of zelfs omscbreven worden in andere
taJen. Een voorbeeld is het woord Dharm ('\:llf). Hoe zou je het woord Dharm in het
Nederlands willen vertaJen of omschrijven ? Het is een (haast) orunogelijke taak. Het woord
Bhai (~) wordt vertaald met broer, maar het heeft toch een andere (gevoels)waarde in het
Hindi dan in het Nederlands. Dit komt vanwege de verschillende culturen.

Roever het Sanskriet en het Hindi ontwikkeld zijn blijkt onder andere uit bovengenoemde
eigenschappen. In eerste instantie verdient voor ons het Hindi extra aandacht. He:t zou zonde zijn om
zo'n mooie taaJ niet in ieder Hindu gezin te gebruiken. Het is de bedoeling om in de verschillende
Sangh shakha' s langzamerhand meer Hindi te gebruiken. Dit kan gemakkelijk door eerst te beginnen
met het spreken van het Sarnarni (Hindi) en vervolgens het Hindi. Maar daamaast is het uiterst
belangrijk dat iedere swayamsevak het Hindi leert. Hetzij thuis (van de ouders), op school (een van
de vier Hindu basisscholen of als keuzevak op een rniddelbare school) of elders, waar in het hele land
Hindi lessen gratis gegeven worden.

Ramanuj
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De reiger familie
B I (ij q ftq I (
In een graanveld vlakbij een dorp woonden er eens een mannetjesreiger en een vrouwtjesreiger. Zii hadden daar een
nest met eieren. De eieren werden rijper en na een tijdje kwamen er jongen uit Maar voordat de jongen groot genoeg
waren om te kunnen vliegen en bet nest te verlaten. werd bet graan al rijp en moest bet binnenkort geoogst worden.
De ouder-reigers begonnen zicb zorgen te maken. Voordat de boer zou oogsten, moesten de jongen al vliegen om bet
nest te verlaten. ledere keer. wanneer zij voedsel gingen zoeken. deelden ze bun jongen mee dat als er iemand in de
buurt van bet graanveld kwam, zij moesten onthouden wat diegene zeL
Op een dag toen de ouders met voedsel terugvlogen naar bet nest. zeiden de jongen: "Vandaag was de boer gekomen
en bekeek bet graan. Daama zei hij dat bet graan rijp was om geoogst te worden. Vandaag zou hij de bewoners van
bet dorp vragen hem te helpen morgen bet graan te oogsten: Toen zeiden de ouders: "Voorlopig hoeven we niet
bang te zijn. Het graan zal morgen niet geoogst worden:
Enkele dagen later toen de ouders na bet zoeken van voedsel terugkwamen. waren de jongen erg bezorgd. Zij zeiden:
·we moeten vlug bet graanveld verlaten. Vandaag was de boer weer langsgekomen en zei dat de dorpsbewoners
alleen aan zichzelf dachten. Ze wilden hem niet helpen bet graan te oogsten. Morgen zal bij zijn broers vragen hem te
helpen.• De ouders gingen rustig naast bet nest staan en zeiden: "Het graan zal nog niet geoogst worden. Over enkele
dagen kunnen jullie al goed vliegen en zullen we vertrekken. Er is geen reden tot bezorgdheid:
Weer gingen een aantal dagen voorbij. Dejonge reigers begonnen al te vliegen. Op een dag zeiden ze weer tegen bun
ouders: "Zonder reden werden we bang.. Het graan zal toch niet geoogst worden. Vandaag was de boer weer
langsgeweest en terwijl hij naar bet graanveld keek zei hij kwaad: "Mijn broers luisteren niet. ze zoeken alleen maar
uitwegen om me niet te hoeven helpen. Het graan begint al overrijp te worden. Morgenochtend zal ik vroeg komen
en bet graan oogsten: De ouders maakten zicb toen grote zorgen en zeiden: "Korn. bet is nog niet donker geworden.
laten we naar een andere plaats gaan. Morgen zal bet graan zeker geoogst worden. •
T oen werden de jongen verbaasd en zeiden:
"Hoezo zal dit keer bet graan dan wel geoogst
worden ?

De ouders antwoordden: "Zolang de boer
vertrouwde op de dorpsbewoners en zijn broers,
zou bet graan niet geoogst worden. Wie zijn
werk overlaat aan anderen, diens werk zal niet
gedaan worden. Maar wie zijn werk zelf doet.
diens werk zal zeker voltooid worden."
Datzelfde ogenblik vlogen de reigers met hun
jongen naar een andere, veilige plaats. De
volgende ocbtend begon de boer bet graan te
oogsten.
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Sangh Kiran ghar ghar dene ko,
aganiet nanda deep djale.
Maun tapaswee saadhak bankar,
hiemgiri sa chupchap gale.

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

Parhiet ka aadarsh dhaarkar,
Parpiera ko hrieday haar de.
Nishchal nirmaJ manse sabko,
mamta ka akshay dulaar de.
Nisha nirasha ke saagar me,
ban asha ke kamal khile.
Maun tapaswee o o o
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• • Sangh Kiran • •

Djanman bhaawuk bhaawbhakti hai,

paramparaa kaa maan yahaa.
Vishwa Dharm ki swarwiena par,
gaate gaurav gaan yahaa.
Sab ke sukhdukh me sarnras ho,
sangh mantra ke bhaav pale.
Maun tapaswee o o o

