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Hindu's hebben veel feestdagen. De feesten die door de meeste Hindu's in
Nederland gevierd worden zijn: Holi. Divali en Raksha Bandhan. Vijaya
Dashmi is ook een Hindu feest. die in Nederland niet zo veel. maar door
Hindu's in andere landen des te meer gevierd wordt
Vijaya Dashtni werd dit jaar gevierd op 21 october. Dit is de cfag waarop
Bhagvan Shri Raam Ravan had overwonnen. Shri Raam staat voor het
goede en Ravan voor het kwade. De overwinning van Shri Raam op
Ravan symholiseert dus de overwinning van het goede op het kwade.
Waardoor komt het dat Shri Raam heeft ·overwonnen'? Dit komt onder
andere door het volgende:

1.

H.S.S. stelt zich
tot doe/ de eenheid
onder de Hindu's
te vergroten.
Zij bereikt dit door
nadruk te /eggen op

Shri

Raam luisterde altijd naar anderen.

Ravan woonde in de stad Lanka die was omgeven door een stadsmuur. In
de muur waren er vier poorten om in de stad te komen. Een poort in het
noorden. een in het zuiden. een in het oosten en een in het Westen. T oen
Shri Raam en zijn leger voor de stad Lanka stonden riep Hij zijn
legeraanvoerders bij elkaar en overlegde met hen op welke wijze zij
zouden aanvallen. De legeraanvoerders besloten om vier groepen te
maken. die ieder de stad Lanka via een poort zouden aanvallen. Shri
Raam volgde het advies op en het leger werd in vieren verdeeld. Ravan
overlegde nooit met anderen. Zijn vrouw .Mandodari, broer Vibhishan.
Angad en Hanumaan adviseerden allemaal Sita terug te geven. maar
Ravan luisteroe niet naar hen.

de basisprincipes
van de Hindu Dhann
en probeert deze
principes ook in
het dagelijks /even
te verwezen/ijken.

2.

Shri Raam bracht iedereen bjj elkaar.

Hij bundelde de goede kra.chten op een georganiseerde wijze. lo waren
alle dieren en planten aan de kant van Shri Raam. Toen Shri Raam in het
bos was en Sita ontvoerd was. vroeg Hij aan de bomen en planten de weg.
Shri Raarn deed Shiv Puja zodat de stenen op het water konden drijven.
waardoor hij op Lanka kon komen. Hij verzamelde de dieren om een leger
te vonnen. Zelfs Vibhishan. de broer van Ravan. schaarde zich achter Shri
Raam en vertelde Hem hoe Hij Ravan kon doden. Zo zorgde Shri Raam
voor eenheid.
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3.

Het goede wint altiid van bet kwade

Het leger van Shri Raam bestond uit apen en beren. die alleen stenen en stokken hadden. Het leger van
Ravan bestond uit RakshMa.'s met zwaarden. speren, paarden en koetsen. Eigenlijk zou dus bet leger van
Ravan moeten winnen. Maar toch heeft het leger van Shri Raam gewonnen, omdat wie aan de zijde van
Dhann staat uiteindelijk altijd zal overwinnen: Dharmo Rashati Rakshitah (\:llif W(ft ~: ).

Slui Raam haJ llavan overwonnen.

Op maandag 21 october 1996 werd Vijaya Dashmi gevierd door Sangh in Den Haag. Het was de eernte keer
dat Vijaya Dashmi gevierd werd met alle shakha's in Den Haag. Het begon om 12.00 uur 's midd~ en
duurde tot 20.00 uur 's avonds. Er ~ een bouddhiek. waarin werd uitgelegd wat Vijaya Dashmi betekende.
We gingen deze dag alvast flink oefenen voor path-sanchalan. Daamaast stonden khel. sport. geet en bhojan op
het programma. Je kon ook boeken. sleuterhangers enz. kopen. maar ik denk dat de meeste swayamsevaks.
die alleen waren gekomen. geen geld hadden meegenomen (. .... ik). Aan bet eind gingen we kijken naar een
film over Swami Vivekanand. lk vond het een spannende dag en ik hoop dat bet volgend jaar ook gevierd zal
worden.
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Hindu Dharm & Dharmgranth
~~~~
Devindra

Er wordt gezegd dat de Hindu Dharm geen geloof, maar een manier van leven is. Als je gelooft, dan
weet je het niet zeker, je twijfelt. Bijvoorbeeld: als de leraar je een moeilijke som vraagt om uit te
rekenen en je weet het juiste antwoord niet zeker, dan twijfel je, dan geloof je. Hindu' s twijfelen niet,
zij weten zeker dat de manier waarop ze leven goed is.
Dharm komt eigenlijk van het woordje ' Dhri' ('=I). Dhri betekent datje al het goede (dater is op de
wereld) moet leren, van jezelf moet maken, in jezelf moet opnemen en dat je alle slechte dingen moet
laten liggen. Als je dit doet dan is de manier waarop je leeft vanzelfsprekend goed en hoefje er niet aan
te twijfelen. Het is daarom beter om te praten over de Hindu Dhann dan over het Hindu geloof Maar
wat zijn eigenlijk de goede dingen die je moet leren ? Dat zijn bijvoorbeeld de tien kenmerken van
Dharm (\:°Pf $ ~ ~):

~

9.

(Dhriti)
"ij(l1
(Satya)
(Asteya)
~
(Kshama)
~
(Dam)
~
(Sauch)
~
~~ (Indriya nigrah)
(Vidya)
~
(Dhi)
tit

10.

~

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

(Akrodh)

= Standvastigheid
= De waarheid
= Niet stelen
= Vergeven
= Beheersing van de wi1
= Reinheid van lichaam, gedachten en handelingen
= Beheersing van de zintuigen
= Kennis
=Wijsheid
= Beheersing van de woede

Er zijn veel andere woorden voorHindu Dharm. Sanatan Dharm (lF11d"1 \:°Pf), Vaidik Dhann ~
\:llf), Vishwa Dharm (falq \:llf), Arya Dharm (3Tflf '=llf) en Maanaw Dharm (i::rr-;q '=llf) zijn bier
voorbeelden van:
• Ooze Hindu Dharm bestaat eeuwig~ dat wi1 zeggen het heeft altijd al bestaan en het zal oak altijd
blijven bestaan. Het kent dus geen begin en ook geen einde. Daarom wordt de Hindu Dharm ook
wel Sanatan (= eeuwige) Dharm genoemd.
• Omdat de Veda' s de oorsprong van de Hindu Dharm zijn, omdat de Veda's de belangrijkste
geschriften zijn waarin over de Hindu Dharm geschreven is, wordt de Hindu Dharm ook wel Vaidik
{= van de Veda 's) Dharm genoemd.
• De Hindu Dharm is eigenlijk voor alle mensen over de hele wereld en wordt daarom ook wel
Vishwa (= wereld) Dharm genoemd.
• De Hindu Dharm maak:t, indien de mensen emaar leven, ieder mens tot een verheven persoon.
Daarom is het dat de Hindu Dharm ook wel Arya (= verheven) Dharm wordt genoemd.
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• Alle mensen, dieren en dingen hebben bun eigen Dharm. De Dharm van bijvoorbeeld vuur is om
licbt en warmte te geven. Vroeger toen er nog geen electriciteit was, gebruikten de mensen
's avonds vuur om te kunnen zien. Vuur wordt ook gebruikt in de kachel om in de winter warmte te
geven. Omdat er vuur is kunnen we koken en eten. Vuur heeft dus een hele goede Dharm, namelijk
bet geven van licbt en warmte. Zo heeft de mens ook een Dharm, de Maanaw (= mense/ijke)
Dharm. De Dharm van de mens is een goed leven te leiden.
Hoe we een goed leven moeten leiden kunnen we bestuderen uit ooze Dharmgranth ('\::llhttr). Dit zijn
geschriften, waarin over ooze Dharm staat geschreven. Hieronder volgt een korte uitwerking.

•

Vier Veda's:

- Rigveda

~~

- Yajurveda

~ 31 t1Ja ~
~ ll 1"12'~

~ Atharvaveda
- Saamveda

De Veda(~) is bet belangrijkste geschrift waarin over de Hindu Dhann staat geschreven. Veda komt
van bet woord Vidya (fcrnl). Vidya betekent kennis (= alles watje weet en dat ook waar is). De Veda
zit dus vol met kennis. Vroeger was er maar een Veda. Vyaasdevji (6tl llt~cc'ifl) had de Veda
bestudeerd en alle kennis van de Veda op een rijtje gezet en afhankelijk van bet onderwerp in vier
stukken verdeeld. Dit is ook de reden waarom Vyaasdevji ook wel Vedvyaas (a~OLi Ill) genoemd
wordt.

De vier Veda's zijn in mooie Sanskriet
(~) verzen geschreven. Een voorbeeld

uit de Rigveda is:

"ij° ~ ~ ~ ~

ccT

~ '51H<11"tl

~ lITtT ~ ~ ij'51HHI dQllld II~ II

Betdcmis:

Leren jullie bij elkaar te blijven en alles
samen te doen. Spreken jullie dezelfde
woorden, waaraan slechts een betekenis
gegeven kan worden en waaruit slecbts
een conclusie getrokken kan worden,
m.a.w . brengjullie gedacbten min of
meer op een lijn. Vormen jullie net als
de Devta's, onderling een eenheid.
Geefje onderlinge strijd op en ricbt
je op je plichten die je te doen hebt.

Vyaasdevji
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•

Vier Upveda's:

-Arthveda

~~

- Dhanurveda
- Gaandharvaveda
-Aayurveda

Er zijn vier Upveda's (~ ~). Iedere Veda heeft een Upveda. De Upveda van Rigveda is de
Arthveda, die van de Yajurveda is de Dhanurveda, die van de Atharvaveda is de Aayurveda en die van
de Saamveda is de Gaandharvaveda. In de Arthveda wordt de economie behandeld. Dit is hoe je met
rijkdom en geld om moet gaan. De Dhanurveda gaat over de krijgskunst en met name de kunst van het
hanteren van de pijl en boog. In de Aayurveda wordt voomamelijk de preventieve geneeskunde
behandeld. Dit houdt in dat er geschreven staat hoe je moet leven als je gezond wilt blijven en als je
lang wilt leven. De Gaandharvaveda gaat over de zangkunst en de muziek.

•

Achttien Purana's:

~ ~

-Brahma

~o~

- Vaaraah

3101(~ ~

~~

-Padma

~~~

~~

-Bhaagwat

~~

CfTlA"

- Skanda
-Vaaman

\l~

-Naarad

~~

¥

-Kurma

~ 1it$0~4

- Maarkandeya
-Agni

~~~

- Bhavishya
- Brahmvaivart
- Linga

~~ il~uos

-Matsya
- Garurh
-Brahmaand

~~~
~~ fil'q

- Vaishnav
- Shiva

~~

"~

c.

ii~<lad

~

1BTr

~~~

Omdat de Veda's moeilijk te begrijpen zijn, heeft Vyaasdevji de Purana's geschreven. Er zijn in totaal
achttien Purana's (31oi(~ ~). In de Purana's worden verschillende onderwerpen zoals het ontstaan
van de aarde en het heelal, de geschiedenis (= ~Rl~IQ), Yoga (1:ftrr}, de grammatica (= Ot41Cfi(Oi) en
literatuur (= Ql~('tt) behandeld.

•

Upnishad:

~~

34AISl't

~~

"~

-Iesh
-Ken

c.

~ ~i~ll4

~~

-Kath
-Prashna
-Mundak

~

-Maandukya

~

q;o

\l

~

J:iiUaCfll

~fuOLI

~ o Ii!~~ F(O 4Cfl

n

!f~d l:te4d (

- Aytareya
- T aittiriya
- Chhaandogya
- Brihdaaranyak
- Shwetashwatar

Van alle kennis (= fcnrr) die in de Veda's is, wordt het belangrijkste beschreven en uitgelegd in de
Upnishad's (34AtiCq). Je kunt zeggen dat de Upnishad's als bet ware een uittreksel zijn van de Veda's.
Er zijn meer dan 108 Upnishad's. Hier worden er maar 11 genoemd.
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•

Rarnayan:

~ ~'{.

-KambanR.

x q 1Hlflc:61 '{.

- Valmiki R.

~

W?lflqza r., oq:ccft:aq H€t

- Tulsikriet R, Raamcharitmaanas

Er zijn veel soorten Ramayan's. De drie bekendsten zijn bier genoemd. In de Ramayan (oq1tto1) wordt
bet leven van Bbagvan Shri Raam ('lft U'f) beschreven. Raja Dashrath (~) en Kaushalya (Cf'1!ll<"'LI I)
waren zijn ouders. Shri Raam had drie broertjes: Bharat (imf), Lakshman ~lfl'T) en Shatrughan
(~). Later brak hij de boog van Shiv Bhagvan (fircl ~) en trouwde hij met Sita ('lfiar).

Omdat Kaikeyi (~, de moeder van Bharat) twee wensen tegoed had van Raja Dashrath en zij wilde
dat niet Shri Raam, maar Bharat koning van Ayodhya (~ zou worden en dat Shri Raam voor
veertien jaren naar bet woud moest gaan, verlieten Shri Raam, Lakshman en Sita bet paleis en leefden
op een heel eenvoudige manier in bet woud.

SJtri Roam. Lakshman ur Sita vuUeten Ayodhya.

Daar ontvoerde Ravan (UCFf) Sita. Shri Raam en Lakshman gingen op zoek naar Sita en kregen
bovendien de hulp van Hanumaan (~'j"I H), Sugriva (~), Angad (~) en vele anderen.
Hanumaanji kon de oceaan oversteken en vond Sita in Lanka ~. Nu Shri Raam wist waar Sita
door Ravan gevangen gehouden werd, trok hij met zijn leger naar Lanka. Daar woedde er een bevige
oorlog. Uiteindelijk verloor Ravan. lnmiddels waren de 14 jaren, die Shri Raam in bet woud moest
verblijven, voorbij en trok Hij samen met Sita, Lakshman, Hanumaan en enkele anderen terug naar
Ayodhya, waar Bharat op bun wachtte. Shri Raam werd toen gekroond tot koning.

V a1mi.ki heeft de Ramayan in bet Sanskriet (~)
geschreven. Omdat bet moeilijk te begrijpen was
voor de meeste mensen heeft Tulsidasji de Ramayan
in de volkstaal geschreven. De Ramayan zoals
geschreven door Tulsidasji is bet meest bekend.

Tu/Jidasjl heeft de Ramayan In de vollcstaal geschreven.
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*

Mahabharat
~

Vyaasde\ji heeft de Mahabharat (~) laten opschrijven door Bhagvan Shri Ganesh (lft l'fl1rw). In
de Mahabharat is voornamelijk geschreven over de vijfPandav's (qr:::sq) en de honderd Kaurav's

(~).die neven van elkaar zijn. De vijfPandav's: Yudhishthira (~), Bhima (iftir), Arjun
(~), Nakul (~) en Sahadew (~), zijn goed en daardoor erg geliefd bij iedereen. De
Kaurav' s, waarvan Duryodhan (~) de oudste is, zijn gemeen. Een keer vergiftigden zij Bhima en
gooiden hem in de rivier. Een andere keer staken zij het huis van de vijf Pandav's in brand. Een keer
nodigden de Kaurav' s de Pandav' s uit om te dobbelen. Zij speelden hierbij vals en wonnen, waardoor
de Pandav's voor dertienjaren naar bet woud moesten. Toen de Pandav's na dertienjaren
terugkeerden dreigde er een oorlog. Mede omdat Bhagvan Shri Krishna (lft ~) zei dat deze oorlog
noodzakelijik is, het was namelijk een Dharmyudh (l:llf~), begon er een oorlog tussen de Kaurav's en
de Pandav' s, waarin Shri Krishna de wagenmenner was van Arjun. Deze oorlog duurde achttien dagen
en werd uiteindelijk gewonnen door de vijf Pandav' s.
•

Shrimadbhagwad Geeta

~Tftcrr
De Shrimadbhagwad Geeta (~ lftcrr) is een onderdeel van de Mahabharat. Vlak voordat de
oorlog tussen de Pandav' s en de Kaurav' s begon, vroeg Arjun aan Shri Krishna om zijn wagen tussen
beide legers in te brengen, zodat hij het leger van de Kaurav's goed kon zien. Toen hij zag dat veel van
zijn familieleden in het leger van de Kaurav' s aanwezig waren, wilde hij geen oorlog meer voeren.
Datgene, wat Bhagvan Shri Krishna toen aan Arjun had uitgelegd, namelijk waarom en hoe hij zijn
plicht (= q;cf&r) moest vervullen, staat geschreven in de Shrimadbhagwad Geeta.

Krishna, breng mij n wagen
vooroit. Ik wil mijnvijanden
en bun opstelling duideliJK
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Wie Weet Wat?
As1sh Alllar

1.

Wat betekent Shakha letterlijk? ..... ......... . . ............ ............ .... ... .

2.

Noem vijf dingen die je leert van Bouddhiek ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..... .

3.

Wie is een Kaaryakarta ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .

4.

Noem de namen van de vijfPandava's? .............. .... ....................... .

5.

Wat betekent: 'Mahavir vikram bajarangi'? .......... ... ............... .

6.

Wat weetje allemaal over deze persoon? ..... . ............... .

Sangh Kiran wordt gratis verspreid, maar donaties ten behoeve van toekomstige publicaties zijn welkom.
Postbank: 827495 of VSB Bank: 802021484 t.n. v. Hindu Swayamsevak Sangh o. v. v. donatie Sangh Kiran.
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Sangathan garhe chalo supanth par barhe chalo.
Ho bhalaa samaadj ka wo kaam. sab kiye chalo.

Yug ke saath milke sab kadam barhaanaa seekh lo.
Eekataa ke swar me geet gungnnaanaa seekh lo.
Eekataa ke swar me geet gungunaanaa seekh lo.
Bhoolkar bhi mukh me djaati panth ki na baat ho.
Man me oonch neech ka kabhi na bhed bhaav ho.
Phoot ka bharaa gharaa hai phorkar barhe chalo.
Ho bhalaa samaadj ka wo kaam. sab kiye chalo.
Sangathan garhe chalo......... .

~~~-·········
3fT~t 3ITTf ~

3ftl: lt ~ ~

I

~~ClfTTT~~$°~3'tm I
~~ClfTTT~~$°~3'tm I
~;oft~~~(ld ~~~I

~ $° ~ ~ ~ aft'{ lfti't" ~ I
~ q;r tt afjTtf ~ afjTtf t ~
1

mm

~~~q;rq)~~~;;r'M)' I

..........

~~~

Aa rahi hai aadj chaaro oor se yahi pukaar.
Hum karenge tyaag ies samaadj ke liyee apaar.

Hum karenge tyaag ies samaadj ke liyee apaar.
Kasht djo milenge muskaraate sab sahenge hum.
Hindu ke liye sadaa jiyenge aur marenge: hum.
Hindu ka hi bhaagya apna bhaagya hai ye soch lo.
Ho bhalaa samaadj ka wo kaam. sab kiye chalo.
Sangathan garhe chalo......... .

