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Sangeeta

Hindu's hebben veel Mahapurush (11(! 19)6lSI), zoals Hanumaanji, Shivaji en Guru Govind
Singh. Maar bebalve Mahapurush kennen we ook veel Mahastriyan (li('!lff;P'li). Enkele
worden in de Ekaatmataa Stotra genoemd, zoals Savitrie, Rani Durgavati, Rani Laxmi,
Nivedita en Jaanki (Sita). Ik zal in het kort vertellen over Savitrie en Rani Laxmi.

[SATYUG]
avitrie (BI ~:fl) was een prinses in 9'1.atfras. Ze was erg mooi en ze

fuuf ooft een

fiee( gouf ftara~er

(=~). 'l'oen Savitrie op liuw6are feejtijtf was, 6egon ze te liozufen van Satyavan (Efrllq H),

vanwege tfe vefe goetfe ei(Jenscliappm aie liij li.atf. Satyavan was eilJenfijft ooft van zynin~ijf.; 6foetfe,
maar feejtfe alleen (als enilJ ftituf) met zijn ozufers in een fiut in fiet wil.tfemis. <Dit ftwam, omaat <Dyumatsena, tfe
txu:fervan Satyavan, tfoor een ritJaalvan tfe troon was gestoten en tfaama 6fuuf was gewortfen.

T oen Savitrie met liaarvad"erover fiet liuwefiji,_sprat (uistertfe tfeze aantfac.lititJ en vroeo tfaama aan 1/aratf5'duni

aie altijtf naast tfe zyning zat en fiem met
efl{J 6esfusin(J fiie(p. 1/aratf 9'1.uni zei tfat tfit t:en sfeclite ~u.ze was, want ontfan~ affe goetfe eilJmscliappen aie

(~ ~) wat fiij ervan wruf. !Naratf ?1.uni was een grote wijze,

Satyavan 6ez.at, fuuf liij nog maar een jaar te leven. <De ftoning en !Naratf 9'1.u.ni vroegen Savitrie een antfere man te
ftiezen, maar .u wiUfe fiier niets van we ten. Ze zou lioe tfan ooft met Satyavan trouwen. <Door tfe stantfvastilJfieUf
van Savitrie stem& tfe zyning uiteintfefij{ we( toe.
Savitrie vroeg ooft toestemmintJ aan <Dyumatsma. <Deze vreestfe tfat Savitrie fiet liartfe en eenvoutfilJe feven in fiet
wiUfemis niet aan zou ftu.nnen, maar ooft fiij gaf u.iteintfefijK., zijn toestemming. Savitrie was tfofgdu/(_,{ilJ. Ze
{feedife zicfi eenwutfitJ en feitftfe wortaan een so6er fewn. Ze vertfroeg alfes, ma{~fij{ of moeiEJ~ met een 6fijtfe
gfunfacfi op liaar aezicfit. 9'1.aar tfe voorspellin9 van Naratf fzing aCs een zwarte wol/t 6crven fiaar fzoofcf.

T oen Satyavan nc9 maar vier tfanen te fewn

fuuf, sing zij tfe vo(gentfe tfrie tfaoen en nacfiten 6Uftfen voor
Satyavan. 'Toen tie faatste tfOIJ van liet fewn wn liaar man aan6r~ tfaclit ze: '<Dit is tfe tfag waar i{zo 6ezorgtf
om 6en, maar i{{on Fiem liefaas niet ontfopen. 1 Satyavan wiltfe 's morgens vroes na.ar liet wou.tf gaan om liout te
liaftften. Savitrie wi1ife fiem niet alfeen faten gaan en smee~ fiem om fiaar mee te nemen. Samen troft~n ze tfoor
fiet wou.cf. !Na een tijdje wertf Satyavan erg moe. Jfij wif.tfe even uitrusten in fiet 9ras en vie( van vermoeU!Tteitf in
sfaap.
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T oen versclieen 'Yam (1:flr), tfe <Devt.a (~) van tfe tfootf, wor Savitrie. Zonaer iets te .u88en staarae fiij naar
tie sfaperufe Satyavan. 'Yam <Dev zei tegen Savitrie tfat fiij was ge~ om tfe }ltma (ancirr) van fiaar man mee

te nmzen. ':Toen Savitrie ait fwonfe wera zij tfcotfs6feet Ze zae fioe 'Yam <Dev tfe }ltma van fuzar man met zicfi
meenam. Zontferiets te U89en araailie 'Yam <Dev zicfi veroofoens om en Ciep weg. Savitrie {on geen afsclieili nemen
van fuzar man en Ciep acfiter 'Yam <Dev aan. 'Yam <Dev fiat{ Savitrie versclieidene ~ren 6ewfen om teTU{J te gaan,
maar ze 6fuf fiem wfoen. Savitrie zei tfat ze wfoens een outfe gewoonte zijn vrietulin was 9ewortfen, cmufat ze
zeven stappen acliter fiem aan fiat{ 9e(open. Onufat Savitrie wfoens tfeze gewoonte zijn vrientlm was gewortfen,
zei 'Yam <Dro tfat ze een wens mocfit tfoen. Savitrie wenste rmufer na te tfen~ tfat fuzar scfioomxuur weer {on
zien. 'Yam <Dev zei veroofoens tegen Savitrie om afsnog naar liuis teTU{J te ~ren, maar no9 steetfs 6fuf zij fiem
wfoen.

•

Toen Savitric dit hoord.c werd. zij d.oodsblcck.
Ze zag hoc Yam Dev d.e Atma van haar man
met zich mecnam.

Yama <Dev stond"wrstefif van fuzar stantfvastigfieili en ti.et fuzar no9 een wens tfoen. :J.fa enig natfen{en wenste ze
tfat f.aar scfiocnvatfer zijn ~nin{rij{ (=~) weer te1U(J~g. 'Toen 'Yam <Dev meri.Je tfat Savitrie tot nu toe
niets wor fiaarze[f, maar steetfs iets wor antferen fiat{ gevraaeti, raa{te liij onder tfe intfru{ en stona kij liaar toe
no9 een wens te aoen. Savitrie pro6eerae 'Yam <Dro LO wr te {rijgen tfat liij Satyawn weer feventf LOU ma{en. Ze
wenste tfaarom ait ~er 100 ~in{intferen wor liaar scfioomxufer. 'Toen zei 'Yam <Dev tfat oo{tfeze wens uit .zou
i.gmen. JCij.araaitfe zicli om en fiep vertfer. <Daama reafiseertfe liij zicli pas wat fiij fiat{ getfaan. Jfij fuuf liaar een
wens faten tfoen waartfoor fuzar scfioonvatfer 100 {fein{iruferen LOU ~gen, m.aar a(s Savitrie geen ecfit9enoot zou
fie66en, tfan·LOu tie wens nooit in verouffmg {unnen gaan. Jfij zei tfaarop tegen Savitrie tfat fiij nog nooit een mens
fiat{ ontmoet tfie LO wlliaraena was en L0 n tfewtie FUufjegens liaar eclit9enoot. Jfij vroeg Savitrie terun te gaan
naar tfe pfaats waar ze liaar man fiat{ acfitergefa.ten, want ze LOU fiem tfaarweer fevend" aantreffen.
1

T oen Satyavan wa{~r wera aacfit liij tfat liij fiat{gearoomtf en vertefife fiij Savitrie over zijn rare aroom. Savitrie
fegtfe fiem uit over 'Yam <Dev. Ze gin9en sne(naar fiuis, waar tie ouaers van Satyavan naar liun uit~{en. <De vatfer
van Satyavan verteftfe liun verfieuoa aat fiij weer {on zien. <De wfoentle morgen k.:µ;am liet 6ericlit tfat
<Dyumatsena zijn pfaats op tie troon weer terue fuuf.. ...... ... en over opwfoers fioejae fiij zicli 9een .wr9en te maten.

Savitrie is een voorbeeld van trouw. Haar echtgenoot was dood, maar zij wilde dit niet
accepteren. Ze zocht naar al het mogeliike en bleef standvastig. Tevens wenste ze niets voor
haarzelf, maar alles voor anderen.

biz. 3

[ NEGENTIENDE EEUW ]
t4J1lWaai (~~) trouwtle op 12-jarilJe Ceeftija met tie ~ning van Jliasie. :Na fiet fiuwefijf,, ~eeg
Lax:pr.i6aai een tfocfiter, maar aie overf.eeaarie maantfen na tie ge6oorte. Ze ~eeg oof,,een . zoon, maar een
tfag na tie ge6oorte van fiaar zoon, overfeea tie {onin(J. Jfet Rgriin{rij~ tfat aoor tie 'Ene,efsen wera
aanoevallen fuuf nu geen ~nin(J meer. L'4JTlie6aai 6esfoot fiaar vol{ niet in tie stee{ te faten: ze zou weft.ten tegen
tie f£noefsen, aie fiee{(JJfiarat (lll"m') pro6eertfen te veroveren.

*

Laxmiebaai zou vechten tegen de Engelsen,
die heel Bharat probe¢rden te veroveren.

lntussen verovertfen tie f£ngefsen steeds meer tfefen van ([Jfiarat en ze {wamen oo{ steeas aicli.ter61j Jliasie.
Lt4J1li6aai tleea er a{(e moeite voor om fiet rij( en fiet vol{ te 6escfiermen tegen tie f£ngefsen. Ze wruf tfat oo{
vrouwen moesten vecli.ten voor li.un faruf, cuftuur en tfliann ( ~' B@t<fl 3TI\ crif ) en ze ~e em feger
6estaantfe uit 'VTt)UWen. ©e inuxmers van Jfiasie 6egonnen er aan te wennen tfat er nu een vrouw was are aan fiet
Fwofa stontf en Fiie(pen Fiaar.

Na een aantalnetferfagen steWen tie f£neefsen zicli. steeas 6eter op voor tie gevecli.ten tegen Lt4J1li6aai Zij {on Ii.et
niet meer afleen aan. £ax:pr.i6aai ging fiu(p vragen aan <J@o Saafia6. Sam.en maaKJ.en ze een nieuw k9~r en vi.ekn
aan, maar na tie eeme paar scli.oten van tie P.ngefsen, vfucli.tte fiet fe9er van CJ<9o Saafia6 weg. 'Toen 6eswot
Lax:pr.i6aai ze[f aan te valkn, maar in fiet fietJigst van tie strija raa~e ze gewona en overfeed".

Jhasie ki rani Laxm ibaai was een vrijheidsstrijdster, die voor haar land, het volk, haar
cultuur en haar vrijheid vocht. Ze wist wat haar plichten waren, otTerde zichzelf op en vocht
tegen de Engelsen tot het bitter eind.
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Probeer letters met elkaar te verbinden van beneden naar boven (en omgekeerd) of van
links naar rechts (en omgekeerd) of schuin omhoog of omlaag. Je kunt de volgende dingen
vinden:

0
6
0
0

0
0

Een citaat\.
Een mahapurush .\.
Een van de tien lakshan van Dharm
Een voorbeeldige jongeling \
Een khel \
Een symbool binnen de Hindu cultuur \
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Compt!lifil! (SparJ'1aaJ 1991
Shakti

(Jp 6 c1\pnl f99/

WAS

er io

~porthAl

7r....,sv-t te .:Z,eo QAAS de jAArlijkse eompetitie

(= ~) 'ehouAeo tusseo Ae versebilleoAe shAkhcl's• .Z,e wlOOAAI' ~ul

Je

ver.terop io d1t

verslAS lfteo, mAAI' kijt. oiet direct el"OAAI'! J,ees eerst Ae rest.

7iJAeos .Ce eompetitie wer.C per sh•hA SAmtA eo vjA!JAAm 9ehouAeo. 'l'!'.}AAI' er WAreo ook
wet AnAHe .Cio9eo, ~OAls mAOtrA'• eo •pol't. 7iJAeos Ae hele eompetitie werA 9elet op je
9e.tr..,• .Siervoor koo je Ae meeste puoteo knj9en.

Oak werA er t1jAm• .Ce eompet1t1e eeo opvonio9 9e,eveo -Coor .Ce &WAflAm&eYAks die io
.Ce 9"°5h (tftw) •peleo• .Z,At i• een soon mAr&Ju..ul. ~· qhosh •peelAe enkele raeJ,.,A'•
(~), .tAt djo f ielfjes• ..J8"ere l'ACbaA hee~ HO DAMI· ~efmJAAf Voono .te yhoslJ 5tAAt
.Ce Qbosft-~AflAk• .SiJ heeft een ~-A io ~ijo hMAr WAAl'mH lriJ t.ewe9io9eo uitvoert,
Aie eeo htekeois hebbeo. ~o kAO bi] -toor !bet uitvoereo YAO ffpAAlAe bewe9io9eo AAO Ae
SWAf1AmSevAks te keooeo 9eveo welke l'AehnA er 9espeelA ~Al worAen• .2:Je vol9enAe
iostrumeoteo ~ijo er io Ae Qhosh:
¢

¢

¢
¢

q

CZ\•Ak, .tAt ~ijo nommels,
'fJAOAV, eeo 9rote bAStrommel,
~AAOjhAr of bekkeos,
~i5oel, trompetten, ea
hlJMslri is ftuit.

'l'!'.)iJo meoio' over .te eompetitie:
~ voaA het wel leuk, behAlve twee .tio,eo: .2)At er bij spol't oiet 9oecl 9enoe' werA
op9elet ~I' eakele sbikshAks ea .tAt we biJ J5boJ• ~o lA09 moesten WAchteo, omAAt er
teveel wer4 9esprokeo Aoor oos.
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f.

tl!Jevr. ~cunt•
~J 9nft .Sia.ti les 1n .Z,eo
eo is •ctief bloom
'...,SA09h 'f'•riv,.,.r'.
~hr. ~on
uit9ever VAO -'e ~e,fert•AH eAitie VAO "~io,fuism 7od•J' 1n
C,Apelle AAO •IE Y•set.
.,e)hr. d•-o
Ille •ctief i• io QAo9• mA1Jllir 9evnti,,t io het '.Sin.rost•••
C,ultunel C,eotnun' te ~otter........
.,e)hr• .,e)hireo
i• N.tuunti.r YAO "'Weret.1 .Sia.tu ee.rerAtie'
~e4er(..,,f, c2\mster4iun.
.,e)hr. ~Awie
voo~itter VAID '.,S-skritie 'f'AMh&AlAA' Zftreeht.

f.

.SOe voo.t u het om Jul'flli.t

f.

1.

;.
....

f

ti ~jo?

'Leuk om te kijken naar wat de swayamsevaks allemaal doen.'

W•t von4 u het leukst om te jurereo?

l.

f

' De mantra's vond ik bet mooist.'
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.2>oor welke prntM'ies heeft ~ri•ho• .,,_,,. 9ewoooeo?

;.

f

'Hun samta was goed en bun quiz-vragen hadden ze heel goed beantwoord. Ook bun aantal punten
bij elk.aa.r opgeteld was hoog.'

..)• er iet• -tM io-truk heeft 9em-"t op u?

4.

f

' Ja, datjonge kincileren op deze leeftijd gezag kunnen accepteren.'
~ou

f.

f
'

f

u wel eeo• our eeo •h'*"- 9ewent?

'Nee.'
~ou

7.

~Jo?

'Ja, want bet is leuk.'
~eot

6.

u vol9nN J-r 009 eeo keer Ju'1Jli.r willeo

u !lelf o...r eeo s'""""9 willeo 9AAO?

' Ja, want ik wil weten wat Sangh is.'

~oal•

Je .t io -te ioterview heltt 9ele!leo bnft ~ri•ho• .,,_.,. 9ewooaeo! ~09m..t•
9efelieiteenl!! ~ hoop "-' er vol9eo.t jfWlr ook eeo eompetitie wor.tt 9ehou4n. 'l'!J-r
4AO moet ie.tereeo beter ~iJo best .Wea!!

Krishna shakha, de winnaars op de competitie.
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~·

-'• eompetirie
9eioterview,f.

wer,feo

er ook

'lk vond de Ghosh heel tofl

eokele sw•f1Am5wMS

eo

SW"fJAm•mk•'s

z.e speelden heel mooi en liepen daarbij heel goed. lk was

er heel trots op.'
~ou Je •elf io "•

'
'

Qhosh willeo speleo?

'lk dacht dat dat nooit gevraagd zou worden. lk zou dol cnthousiast zijn als i.k in de
Ghosh zou meedoen. Ik zou bet leuk vinden omdat er dan meer variatie is voor de swayamsevika's in
de sbakba En omdat i.k bet leuk vind om muziek te maken.'

W•t voa.t Je 9oe.t .,., .te eomperirie?
'Het was goed georganiseerd, want iedereen kende zijn taken goed. Er was een leuke
sfeer. lk vond de Ghosh goed en volgens mij ging bbojan ook goed. Het was wel een beetje vervelend
dat Bhojan in een wat kleine ruimte was voor zoveel shakha's en bezoekers. Dat we later een beetje in
tijdnood kwamen vond i.k niet erg, maar sommige bezoekers wel.'

'Volgens mij ging bhojan ook goed. Het was wel een beetje verveleod dat Bbojan in een wat kleine ruimte
was voor zoveel shakha's en bezoekers.'

W.c "'"'" Je oiet •o 9oe4 AM ... eompetitie?

'

'lk vond dat mijn shakha de quiz niet goed had gedaan op de competitie, omdat we
alleen maar gingen overleggen. Ik vind dat we de bouddhieks beter moeteo leren en als aan een
swayamsevak een vraag wordt gesteld, dat die dan zo goed mogelijk probeert te antwoorden.'

"'Voor welke 5ftAkbA voo4 J• 4•t Je heel ec9 ~t oppASseo?

'

' Voor Am.rit shakha, omdat ze veel meer dingen kennen dan wij en omdat ze
moeilijke dingen doen.
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Welke •hMh• .tacbt Je -'"'

'
'

~ou

wiaoeo?

'Parvati shakha, want voor bun leeftijd was bun gedrag heel goed en i.k wist al van
vorig jaar dat ze goed waren. '

W•r is vot,eos u •WbA?
'Een bijeenkomst van ouders en kinderen waar je heel veel van je
Dharma leert op een verstandeliJ"ke en lichameliJ"ke manier.

WAt volHI u v• ,fe eomperirie?

'
'

'Een hele mooie gebeurtenis waarin je kunt zien wat de swayamsevaks
hebben geleerd. Mensen die geen indruk bebben van wat shakha inhoudt, konden toen zien wat shakha
is en bebben bet ook meegemaakt. '

Welke •hcJJM ~oo vof9eos u ,__, wioaeo?
'Krishna shakha, want i.k vind dat bun gedrag goed was Al hadden ze een kleine groep,
toch wekten ze bij rnij de indruk dat ze zouden winnen.'

E,r wareo oaruurliJk meer vr_,eo 9esrel4I, mAAr .te IJesre •rwoor.teo (aAAr miJo ..eoia9)
~iJo uir9e~eo eo in ,fe .,S.,9h ~r., 9Qer.

LACHEN MET SAN6Et:TA
©

De shilcsbak vraagt aan Nitin: 'Wur liggeo de~ 7 Nitin I.odd tevergeefs in zijn tas en in alle z.akken van zijn jas en z.egt:
1k wed. bet niet, maar gisU;reo bad ilc z.e nog !'

©

Kavita, tijdens ee:n t.elefooogesprdc 'Ben ilc verl>ooden met nwnmer 1100 11 1100 11 ?'
Andere kant: 'Nee, ilc beb nummer ellhonderd elf ellhoodenl elf.'
Kavita: '0, Deenl me niet kwalijk, dan beo ilc verberd verbondcn.'

©

R.amanujji staa1 voor ee:n gan van Parvati sbalc.ba en z.egt t.egeo die gan, die in eek.shah sampa1 staat: 'Til allemaal je reclrterbcen op en

st.eek bet our voreu.' Gtyatrie vergist zicb en tih haar linkeri>een op, dat z.e vervolgcns our voren steekL
R.amanujji: 'Welke gadha steelc1 nou allebei de benen op!'

©

Kapper t.egeo Aroe.nji: 'Uw ba.ar wordt al belemaal grijs, meneer. •
Arocoji: 'G«o wonder, schiet clan oolc een beetje op.'

©

Rum en Sbailinclra !open in bet bos. ap-is roept Shailiadra: 'Kijk, een dood vogeltje !'
Rum ldjkt cmboog en z.egt: 'Wur??!!'

@

Wie is blij met griju: baren ?

Eal lcale man.

biz. 13

Djahan sumati tahan sampati nana,
djahan kumati tahan wipatti nidhana.
@e@e@e@e@e

iiltf grrffr ~ &U/fd :::rFfT I
iiltf '!]llfri ~ f4qfffi ~ II
Ramesh Ramautarsing ( 58)

"'

r:Jj-

~

betekent 'waar'.

r:Jj-

rrta-

betekent ' denkpatroon, manier van denken of gedachte'.

cJI"'

ff
gimr-

is een voorvoegsel en betekent 'goed'.

cJI"'

"'
~

betekent ' daar'.

r:Jj-

~

betekent ' rijkdom en weelde', maar vooral ook 'voorspoed en geluk'.

r:Jj-

::rr:=n-

betekent in dit verband ' alle soorten en vormen'.

r:Jj-

betekent dus 'goede, reine, zuivere gedachten'.

waar er alleen goede gedachten heersen bij de mensen, daar zijn alle vormen van
geluk en voorspoed aanwezig. Mensen, die goede gedachten hebben, leven gelukkig, in vrede.
Waarom is dat zo? Een geleerde heeft eens gezegd:
" Zaai een goede gedachte en de gedachte wordt een daad. Venicht die daad nogmaals en het
wordt een gewoonte. Heb de gewoonte en het wordt je karakter. ''
~us :

Als je goede dingen denkt, ga je vanzelfsprekend goede dingen doen en wanneer
je die goede d.ingen meerdere keren gedaan hebt, wordt het je gewoonte om ze steeds te
blijven doen. Mensen, die goede d~den venichten, voelen zich tevreden en zijn geluk.kig. Zo
een situatie wordt ook we! aangeduid met de term kalyaan (<i?Fti 10 I) en als het de hele
gemeenschap betreft, spreken we van Raamraadj ((Iii u~ti) en ook wel van Aarya Samaadj
(31Ttf ~). Aarya Samaadj is dus een verheven gemeenschap; een gemeenschap, waarin de
mensen goede gedachten hebben en als vanzelfsprekend goede daden venichten.
cJI"'

f!J
~

is een voorvoegsel en betekent ' slecht' .

r:Jj-

/?iqf«t

betekent, ' ongeluk of moeilijkheden'.

r:Jj-

F-MFrt-

betekent 'wonen of huisvesten'.

cJI"'

betekent dus ' slechte, onzuivere gedachten'.
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waar er slecbte gedacbten beersen bij de mensen, daar zijn moeilijkheden en ongeluk
te vinden. Mensen die slechte gedachten hebben, leven ongelukkig, in onvrede.
CONCLUSIE: Laten we alien goede gedachten hebben. Alleen dan zal een probleemloos
leven mogelij k zij n en zullen ons geluk en voorspoed ten deel valleo.

.:Z,e Mahabharat (~) is een goed voorbeeld om verschillende gedachten te
illustreren. Hierin staat o.a. geschreven over de 5 Pandav's (q1osa) en de 100 Kaurav' s
(~), die onderling neefjes zijn.

.:z>e Pandav' s zien Duryodhan (~) en zijn broers als familie en proberen iedere
confrontatie te vermijden, zodat de eenheid van de familie behouden kan blijven. Zij proberen
een vernietigende oorlog binnen de familie te voorkomen. Volgens Bhagvan Shri Krishna (lift
~) gaat bet echter om een Dhann - Yuddh (l::llf ~) en is een oorlog onvermijdelijk.

Voordat de oorlog begint gaat Arjun (~)op het slagveld tussen beide legers in staan en
wanneer hij ziet dat het zijn eigen familie is die in het vijandelijk leger staat opgesteld, wil hij
niet meer vechten. Duryodhan en zijn broers beschouwen de Pandav's als hun vijanden en
laten geen enkele kans liggen om bun te dwarsbomen en bun bet leven zuur te maken, zo niet
hun het leven te ontnemen. Voor hun is de oorlog een kans om voorgoed met de Pandav' s af
te rekenen.

.:z>e Pandav's

blijven hun neefjes al het kwade dat zij doen vergeven. Wanneer aan
Yudhishthir (~) gevraagd wordt wat hij denkt dat dharm is, antwoordt hij: "Kshamaa hi
dharm hai" (~ ~

l::1lf [) .

.:z>e Pandav' s denken dat ouderen, vanwege de ervaring die zij hebben, eerbiedwaardig
zijn. Zelfs tegen Shakuni (~) en Dhritrashtra ("f<1 (16'1 ) , die hen eigenlijk als de bron van
alle ellende zien, praten de Pandav's beleefd. Zij volgen de raadgevingen van hun meerderen
als Vidur (~) en Bhishma (~) zonder meer op. Duryodhan praat op verschillende
momenten ruw en oneerbiedwaardig tegen weldenkende ouderen als Vidur en Bhishma. Hij
heeft geen oor voor hun raadgevingen.
Ondan.ks het onrecht dat hun wordt aangedaan blijven de Pandav' s eerlijk. De
Kaurav's daarentegen wendeill alle rniddelen aan in hun strijd tegen de Pandav' s. Zij speelden
vals bij het dobbelen en hielden zich niet aan de regels die waren opgesteld voor het vechten
tijdens de oorlog .
.:Z,e Pandav' s hadden goede gedachten, stonden dus aan de kant van dharm en kwamen
als overwinnaars uit de oorlog. Iedereen ziet hen als helden en zij zijn de favoriet van ons alien.
De Kaurav' s hadden slechte gedachten, stonden dus niet aan de kant van dharm en delft en het
onderspit in de oorlog. Niemand beschouwd hen als helden.

blz. 15

Tabel: verschil in gedachtengangen tussen Pandav 'sen Kaurav 's

Pandav's

Kaurav's

dachten aan eenheid van de ami/ie
dachten aan ver even

0

dachten niet aan eenheid van de ami/ie
dachten niet aan ver even

Mahastriyan - 'lt!lf'tzlt1i ( uit: Mahastriyan)

~ betekent •groots' en ~ betekent 'vrouwen'.

'lt'! 1!'l<>I qj' betekent dus •grootse vrouwen'. Hiermee worden

vrouwen uit bet verleden en bet heden binnen de Hindu gemeenschap bedoeld, die om bepaalde reden
uitblinken. De reden dat zij ver uitsteken boven anderen kan verschillend zijn. Rani Laxmi en Rani Durgavati
blonken uit in bun strijd tegen vreemde invallers. Zij hadden liefde voor hun cultuur, volk en land. Gaargi stak
ver boven haar mannelijke leeftijdsgenoten uit in kennis en wijsheid. Savitrie staat bekend om haar trouw en
vastberadenheid Ahilya Holkar, koningin van Indore, wordt geprezen vanwege haar bestuurskundige talenten.
Sita is de ideale moeder, dochter en echtgenote.

8

Satyug - ~

( uit: Mahastriyan )

De Hindu's delen de periode vanaf bet ontstaan van de wereld in in vier tijdperken: Satyug, Tretayug,
Dwaparyug en Kalyug. We lc:ven nu in Kalyug.

0

Gurukul - ~

( uit: Niets is nutteloos )

'Q betekent ' Licht, kennis' . ~ is dus iemand, die je onwetendheid
wegneemt en je kennis geeft. Een Guru vormt door zijn levenswijze tevens een lichtend voorbeeld voor zijn
leerlingen. '!fl' betekent 'familie '. ~ betekent dus ' de familie van de Guru'. Vroeger (en nu ook nog wel)
gingen jongens naar een geschikte Guru en kregen jarenlang onderwijs in Yoga, kennis van onze
Dharmgranth, Sanskrit, Filosofie etc. Zij bleven gedurende deze hele periode samen met bun Guru en zijn
gezin. Zij werden dan ook bescbouwd a1s familie van hun Guru en werden als zodanig behandeld. Er waren (en
er zijn nog steeds ) ook Gurukul aUeen voor meisjes.

"!l" betekent 'duisternis, onwetendheid' en

e

Aashram - 3ITTflf

(

uit: Niets is nutteloos )

Zo wordt de verblijfplaats van de Guru en zijn familie genoemd. Het kan beschouwd worden als een kleine
universiteit.

biz. 16

0

Vidya - fcftiT ( uit: Niets is nutteloos )

Er zijn verscbillende indelingen van kennis voor handen. Een indeling, die bier gemaakt zal worden, is de
indeling tussen enerzijds kennis, die je op school leert en anderzijds kennis, die je krijgt door bet bestuderen
van Hindu geschri.ften, die je krijgt van je ouders of kennis, die je in de shakha krijgt. Kennis, die je op school
verkrijgt is vooral zak:elijke kennis. Je kunt, als je hard studeert. een diploma behalen en werk vindeo. Je
verdient geld en kunt daarmee eten, kleren en een huis kopen. Deze vorm van kennis is om jezelf (en je gezin)
te kunnen ooderhouden en is dus nodig voor je levensonderhoud. De kennis, die je krijgt door het bestuderen
van Hindu geschri.ften, van je ouders en in de sba!kha is kennis over bet leven zelf. Het leert je onderscheid
makeo tussen goed en slecht (= ~) en helpt je de juiste beslissingeo te nemen. Beslissiogen, die je op ieder
moment vanje leven zult moeten nemen. Deze vorm van kennis is dus belangriJlc voor je levensinrichting.

0

Aashirvaad - 31 lr/ffC41&

(

uit: Niets is nutteloos )

Er zijn verscbillende manieren om elkaar te groeten:
namaskaar - ~ ~ zo groet je een leeftijdsgenoot
pranaam - l;l"DTIJr
~ zo groet je iemand die ouder dan jezelf en respectabel is
aashirvaad - 31 l~a IG ~ je zegen geefje aan iemand die in leeftijd jonger is

G

Guru Dakshina -

1F ~ ( uit: Niets is nutteloos )

Wanneer de leerling na jarenlang onderwijs voldoende kennis en inzicht had vergaard om zich verder in het
leven te kunnen vestigen, ging hij voor vertrek eerst naar zijn Guru om hem Guru Dakshina te geven. De Guru
vroeg dan vaak geen rnateriele diogen, maar nam een test af om te zien of de leerling inderdaad voldoende
kennis en inzicht had vergaard.

0

Sangh Parivar- ~ Qftcm ( uit: Competitie [Spardhaa] 1997)

~ betekent 'gezamenlijk' en qftm: is 'familie'. ~ qftm: is dus ' een familie, die bij elkaar blijft, die
gezamenlijk alles doet, die samenwerkt'. Aile swayarnsevaks en swayamsevi.ka' s zien elkaar als familie en gaan
als zodan.ig met elkaar om.

Mukta ho gagan sada, swarg si bane mahi

Mukta ho gagan sada

mn-, "{qlf ~ ~ ~ I

~ ~ TTTR

~ tm:FiT ~' ~

"ijl'\:l-;;r

~ II

Ott fcfa Ott fcR1 q;1- ~' ~ ~ ~I

'=ltf

~~MT,~~ 3Tf~ ll

11&1 ~ ~

Mukta ho gagan sada, swarg si bane mahi,
sangh sadhna yahi, sangh sadhna yahi.
Vyakti vyakti ko juta., divya sampada barhi,
dharm bhakti jwar la, sangh shakti aa rahi.

$t, ~ tm:FiT ~ I
titi tm:FiT ~' titi ~ ~II

Bhavya divya roop ki, isht sadlma yahi,

~

Jati bhinna bhinna vesh, bhasha bhinnata dhani,

PF=f ~ ~' ~ fiF=rciT tFft I
~ it \lcf'(IT, ~ 11 IW¢1 ~ II
Wf;it ~ fi1<;;r, TfTTT CITT m ~I
titi tm:FiT ~' ~ tm:FiT ~ II

t1tf ~

snr ~' q;tf ~ ~ 1;;f I

~ it ~

\iElf&i W1M

titi

Wt°,

31"tf C$"TCI" ~ 1;;f II
tf, ~ S'4= l;ftil1 ~I

tm:FiT ~' ~ ~ ~ II

sangh sadhna yahi, sangh sadhna yahi.

vividhta me ekta, hindu malika bani.
Saikaro salil mila, ganga dhaar jo bahi,
sangh sadhna yahi, sangh sadhna yahi.
Dharmbhumi punyabhumi, kannbhumi moksh bhu,
vishwa me pratham rahi, arth kaam siddha bhu .
Sanghatit prayatna se, ho punah pratham wahi,
sangh sadhna yahi, sangh sadhna yahi.

¢¢¢

Betekenis:
Laat de hemel altijd toegankelijk zijn, zodat er hemels geluk op aarde kan komen.
Door de verschillende personen uit de Hindu gemeenschap nader tot elkaar te brengen en hun geestelijk welzijn te
bevorderen, brengt Sangh een vloed van goedheid met zich mee. Het is de innige wens van Sangh om een mooie,
hemelse Hindu gemeenschap te vormen.
Om de Hindu gemeenschap I te houden, ondanks de verschillende vama' s, klederdrachten, talen, precies zoals vele
kleine rivieren bij elkaar komen en de machtige Ganga vonnen, dat is de innige wens van Sangh.
Bharat, ooze Dharmbhumi, stood altijd voorop in de wereld. Het is de irutige wens van Sangh om met vereende
krachten datzelfde weer te berei.ken.

