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Ashis

indu's bebben verschillende Dharmgrantb (~tfu:::t1). Wanneer je aan 10 Hindu' s zou vragen
welke hiervan bun bet meest bekend is, dan zouden de meeste antwoorden:
"Tulsikrit Ramayan" (g<=Hflcra Olilt!Di). Inderdaad is de Ramayan (Olilt101), zoals
geschreven door Tulsidasji (g<'?~l~ll'l'1fl) erg populair. Het wordt ook wel "Ramcbaritmanas"
(OliiifflaliHl'I) genoemd. Hindu's over de hele wereld kennen de Ramcharitmanas en lezen eruit.

Zelfs in landen als Indonesie en China wordt de Ramayan als toneel opgevoerd.

Tulsikrit Ramayan is zo populair omdat o.a.:
0 - Het toegankelijk is voor alle Hindu's.
Tulsidasji had in de zestiende eeuw de Ramayan in de volkstaal (bet Avadhi, een dialect van bet
Hindi) geschreven en daardoor konden de meeste Hindu' s bet lezen en begrijpen. Voorbeen konden
alleen geleerden de Ramayan (voor)lezen, omdat bet door Valmiki (a 1Alflc61) in bet Sanskriet
(~) geschreven was.

0 - Tusidasji zijn Ramayan in versvorm heeft geschreven.
Tulsidasji heeft verschillende versvormen gebruikt. De meest gebruikte versvormen zijn de ' chaupai'
(~)en de 'doha' (~)- Deze bestaan uit twee of vier versregels, die rijmend zijn. De chaupai
en doha zijn erg aantrekkelijk, mede omdat ze op verschillende manieren gezongen kunnen worden.
Ile za1 nu een voorbeeld geven van een doha uit de Ramayan.

De Rarnayan is bet oudste heldendicbt van de wereld. Lang voordat Tulsidasji de Ramayan in de
volkstaal schreet: had de wijze Va1mi.ki het leven van Shri Raam al in de Tretayug (3tar ~ = derde
wereldtijdperk) beschreven in bet Sanskriet. Narad Muni(~ ~) vroeg eens aan Valmiki: "O,
eerbiedwaardige Rishi! Vertelt u me alstublieft of er een perfecte mens is op deze wereld,
deugdzamer dan de deugd en wiens roem over de hele wereld reikt". Valmiki antwoordde: "Shri
Raam is de perfecte mens." Shri Raam werd door Valmiki ' rnaryada purushottam' (~ gQtill'dli)
genoemd. 'Purusb' (~) betekent man of mens en 'uttam' (~) betekent ideaal of perfect.
Purushottam betekent dus de perfecte mens. Shri Raam wordt vanwege Zijn karakter, Zijn goede
eigenschappen als o.a. rechtvaardigheid, welbespraaktheid en respect voor ouderen, gezien als de
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ideale koning, de ideale vader, de ideale zoon, de ideale echtgenoot etc. Hij werd 'Maryada'
{XirttfG I) genoemd, omdat Hij met Zijn woorden en daden binnen de grenzen van het algemeen
toelaatbare bleef
De Ramayan heeft 7 hoofdstukken. Een hoofdstuk wordt 'Kaand' (q;itTS) genoemd. Hieronder
noem ik de 7 hoofdstukken en geef ik in het kort weer welke gebeurtenissen er in desbetreffende
hoofdstuk beschreven worden.
0

Baal Kaand - if1M ~

Shri Raam en zijn broertjes Bharat (~), Lakshman (Ma-i:ruT) en Shatrughan (~) worden
geboren. Zij groeien op in Ajodhya (3l1Tit.4'T). Shri Raam breekt later de boog van Shiv Bhagvan
(~ ~) en trouwt met Sita ('Qrar).

Shri Raam breekt later de boog van Shiv Bhagvan.

8

Ajodbya Kaaod - ~ ~

Kaikeyi (~) doet twee wensen: dat niet Shri Raam, maar Bharat koning wordt en dat Shri Raam
voor veertien jaren naar het woud moet gaan. Shri Raam, Sita en Lakshman vertrekken naar het
woud.

e

Aranya Kaand - ~ q;"(tJ"S
Op aandringen van Sita gaat eerst Shri Raam en later ook Lakshman achter de gouden hert aan.
Ravan ("OCR") ontvoert Sita.

Ravan ontvoert Sita.
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0

Kishkindha Kaand- fct;&fct;-tTI ~

Shri Raam en Lakshman ontmoeten Hanumaanji (E"j4 H~l). Sugriv (~) stuurt het apenleger om
Sita te zoeken. Hanumaanji springt over de oceaan naar Lanka (~) om Sita te zoeken.
8

Sundar Kaand - ~ ~

In Lanka ontmoet Hanumaanji Vibhishan (~) . Hij vindt Sita in Ashok Vatika (~ a lfeCf'I),
de paleistuin. Lanka wordt in brand gestoken door Hanumaanji. Daarna keert Hij terug en legt de
situatie uit aan Shri Raam.
0

Lanka Kaand - ~ ~

Nal en Neel (1M ~ ;:fu;r) bouwen een brug naar Lanka. Het apenleger steekt over. De oorlog
begint. Lakshman raakt tijdens de strijd gewond en Hanumaanji neemt de hele berg met de
geneeskrachtige en levensschenkende (= tj~) plant mee. Lakshman komt weer bij. Ravan wordt
gedood. Sita legt de vuurproef (a;fl;; 'Q"ftm) af Shri Raam, Sita en Lakshman keren samen met de
anderen terug naar Ajodhya.

Ravan wordt gedood.

0
UttarKaand-~ ~
Terug :in Ajodhya wordt Shri Raam gekroond tot koning.

..•.
..•...
·•·
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Devindra

Er smds Oktober '97 drie vibhaag ( fcfi.ntT) zijn: bouddhiek vibhaag,
sharierik vibhaag en vistaar vibhaag ?
&n vibhaag is een afdeling of een groep swayamsevaks, die een bepaalde verantwoordelijkheid
hebben.. De bouddhiek vibhaag (dtf?a; FcPrm) is een groep van 9 swayamsevaks en
> > > > >

swayamsevika 's uit verschi//ende shakha 's, die de taak hebben om a/le bouddhiek stof voor de
komende paar jaren uit te werken. Deze vibhaag maakt o.a. de Sangh Kiran. Sharierik vibhaag
(!{11(/ficb FcPrm) bestaat ook uit 9 swayamsevaks, die a/le sharierik uitwerken (bijv. oefeningen,
sport, khe/ en samta). Deze vibhaag bedenkt o.a. nieuwe khel en sport voor de shakha 's. Jn vistaar
vibhaag (Ruan /iilrm) zit een groep van 5 swayamsevaks, die met name de taak hebben om de
sankhya (~ in de shakha 'sen het aanta/ shakha 's te vergroten.
>>>>>

Vistaar vibhaag het aantal shakha's heeft uitgehreid met Z nieuwe

shakha's?
Er is een nieuwe shakha gestart in Den Haag op de zaterdag van 15.00 uur tot 17.00 uur aan de
Abraham van Beyerenstraat 56 en een nieuwe shakha in Rotterdam op de dinsdag van 15. 30 uur tot
17.30 uur aan de Korfmakerstraat 129a.
Bouddhiek vibhaag ti.jdens de zomervakantie '97 aan de
swayamsevaks een opdracht had gegeven om te maken ?
De opdracht bestond uit een samenvatting, een opstel en uit enke/e vragen en was op 2 niveau 's:
voor baa/ (~ en voor kishore (fil;!(IT() swayamsevaks. De statistieken zijn als volgt:
> > > > >

Aanta/ o_rxfrachten gemaqkt: baa/ swayamsevaks

34

_ki_._sh_o_r_e_sw_ay
___mns
__e_va_ks
____
33__
totaal

+

67

Shakba gemiddelde: Parvati shakha
Krishna shakha
Raam shakha
Kalyaan shakba
Hanumaan shakba
Amrit shakba

7.1
6.9
6.8
6.8
6.8
6.6
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>->->->->- Di.t de ti.ende Sangh Kiran i.s en daarom een overzi.cht van de
bouddhi.eks van de voorgaande negen Sangh Kiran's hi.eri.n i.s opgenomen ?
>- >- >- >- >- De Kaaryakaari. Mandal ( ct>lt:fcf'lfl ~ ) het jaar 1997 geevalueerd
heeft, al een planning voor het jaar 1998 gemaakt heeft en het fi.nanci.eel verslag
van 1997 afgerond heeft ?

AAAAAAAAAAAAA

lfJJ//8'1

I. BHUJANGASAN - ~\if111e1
Bhujang (~ betekent cobra. Bhujangasan is dus de cobra postuur. Wanneer je deze yogasan
doet, lijkt je lichaamshouding op die van een cobra. Bhujangasan bestaat uit 4 vilbhaagsha's
(~) of tellen en gaat als volgt:
Je begint in unmukh sthiti (~ fttmf).

0

Breng je handen naast je borstkas en legt ze daar op de grond.

8

Je richt je hoofd en borstkast omhoog met behulp van je rugspieren. Je steunt dus niet op je
handen.

C)

Je brengt je hoofd en borstkast weer naar beneden.

8

Je brengt je handen naar voren en ontspant.
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Waarom doe je bhujangasan?

~

Het maala je ruggegraat sterker en soepeler en vennindert de kans op rugpijn.

BHUJANGASAN

1. DHANURASAN - l::lj(l(4''1
Dhanush (~) is een boog. Dhanurasan is dus de houding van de gespande boog. Deze yogasan
heeft
ook 4 vibhaagsha' s of tellen en ook bier begin je vanuit unmukh sthiti.
0

Buig je benen bij de knieen en houd met je handen je voeten vast.

@

Richt je borstkas en je bovenbenen op.

e

Laat je borstkas en bovenbenen weer zakken.

0

Laat je voeten los en kom weer in urunukh sthiti.

Waarom doe je dhanurasan ?

~

Het verbetert de spijsvertering en het maakt je buikspieren sterker.

DHANURASAN
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1. Asltwiea: "lk zit er weJ ua beetje mu ia mljll •Ht- Hoe llOd lk ml)I vdet 11 ill hemeJs:w11 vettellea 41t ik weu VO« •ijl exa111e1
Ml teztkt.• Stislr. -Heel unvoa4it- Staar je v14et eea telepm. Du ut je erin: Exniea tfgelopea, lliets llieGws.•
2. DHter: •Je •It je voet wel eeu wassea. lk wu 4tt et 1ea vlilete voet la 4e hele sta4 te viiwlea is!• Aviusii: ~- lielit a 4e
we44eadi., vm.., 4olctet. Moet • 11ijn •4ere net 11111 eeu zia.•
3. ~tel• Roepeshj: 'W'ie huft 1 2 bl11awe O!et !esl111ea?' RoeteshJ: 'Dtt weet lk lief, tou ik wiUe ziea wie het wu, warea mijn
ltei4e t!f1 ti 4idit.'
4. Shult ttft ... 4e 4olcter ea zegt: 'Dolctu, iUere kw mik ea kopje
4riak, voel ik eea stekea4e pijn ia 11ijn redrter ~ Wit
bl ik 4.... 4oe1?' Dokter. 'Het lepeltje lit het kopje hlllea els je ttft 4rinka.'
S. Clt•he4di wil IV• 1111 4e wiabl MHr hij ku zip Mtt IUl!elS op slot 4oea. Toevdit bmt er ea kleiu .ioa!• lllnp. Hij m1!f
• liet jontdje: 'let. ba ij ktsea?' Het Jon1etje zegt vervol!ea 'aee'. Cltu4re49': 'God, 4u bn ij intasw op mljn 6ets lettea.'
6. Gister. kw• Sliei&Mrt wr me toe en YrOe! mij of ik v• 4ie bper h14 §ehw4 41e ea llu vol met Jap11nnen probunle 1e bpea. lk
Zli 'tee'. Toe1 Zli ltij 4tt 4e politie 100 foto's vu 4e ver4adrte h114 1ekre1en.
7. Gtu!voer4er • r•sugien: 'D11111es ea herea, ik hel> dedit 1iuws ea 1od lliuws. Het sleehte llieGws is 4tt we un bper ... lloor4
liehliea ea ltet 1ode 1ieaws is 4tt hij mr RMm wil !Hn!'

•u

SAMRAAT ASHOK [ SAN6H KIRAN F£BR. '95 )
Samraat Ashok (BllTC 3Tifl'q;') leefde ongeveer 2300 jaar geleden in Bharat en
veroverde veel stukken land. Toen hij inzag dat de oorlogen die hij voerde alleen maar
leed en ellende veroorzaakten, stak hij zijn energie in het welzijn van de mensen en
verdiepte zich in de Bouddh Dhann (~ \:llf). Het mooiste wat hij heeft laten maken
is een zuil met aan de top vier leeuwen (= ~ ~). Hiermee wilde Samraat
Ashok de Hindu's leren dat zij ieder net zo sterk moeten zijn als een leeuw en
daamaast ook nog moeten samenwerken.
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GURU 60\flND SINGH [ SANGH KIRAN JUNI '95 )
Guru Govind Singh(~ in~""G ~)was de negende Guru van de
Sikh's(~). Hij vocbt tegen de Moghuls en bescbermde de Hindu's

en de Hindu cultuur. Een Sikh is te berkennen aan de vijfK's: Kesh (<f;w),
Kangha (~. Karaa (~, Kaccha (~)en Kripaan (~).
De acbtemaam. van een Sikh eindigt met Singh. Hun beilige geschrift is
de Guru Granth Saaheb (~ l)l:t" ~) en bun Bhagvan wordt Sat Shri
Ak:aal (mf ~ ~) genoemd.

RA6HUKUL RI£T SADAA CHAU£ AAYI£, PRAAN DJAAY£ PAR VACHAN NA
DJAAY£ [ .SAN6H KIRAN JUNI '95 )
Kaikeyi (~) had nog twee wensen tegoed van Raja Dashratb (~tf), omdat zij eens zijn leven
had gered. Haar wensen waren dat niet Shri Raam, maar Bharat koning werd en dat Shri Raam voor
veertien jaren naar bet woud zou gaan. Shri Raam ging samen met Sita en Lakshman voor veertien
jaren naar bet woud en hield daarmee bet woord van zijn vader. "Raghukul riet sadaa ,chalie aayie,
praan djaaye par vachan na djaaye" betekent: Het is sinds mensenheugenis de gewoonte van bet
geslacht R.aghu, dat wat zij zeggen, ze ook doen, al moeten zij daarvoor bun leven opofferen.

VOORB££LDI6£ JON6EUN6£N [ SANGH KIRAN NOV. '95 ]
Er worden drie Hindu jongelingen bebandeld, aan wiens gedrag en daden wij een voorbeeld kunnen
nemen:
- Shravan: staat voor bet dienen van je ouders en voor dankbaarbeid. Hij was de ideale zoon.
- Eklavya: staat voor vastberadenheid en zelfvertrouwen. Hij was de ideale student.
- Abhimanyu: staat voor dapperheid. Hij was de ideale jeugdige krijger.

Shravan

Ek/avya

DAANV££R KARNA [ SANGH KIRAN MAART '96 )
Karna (Cfrof) gaf altijd alles aan anderen als zij hem iets vroegen. Daarom wordt hij Daanveer
(~Hqll) genoemd. Hij gaf altijd zonder er iets voor terug te vragen.
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MORELE BELDEN [ SAN6H KIRAN MA.ART '96 ]
- Shri Raam: Hij heeft oms laten zien hoe we kunnen leven als een ideale zoon, vader, broer,
echtgenoot, vriend etc.
- Siddhaarth Gautam (llt~1q rit<P:r): Hij kwam tot de conclusie dat het leven een lijdensweg is
vanwege de vele verlangens en wensen van de mens die nooit genoeg lheeft. Daarom moet de mens
niet teveel willen. Vanwege deze inzichten kreeg hij de naam Buddha(~= degene, die de waarheid
kent) en stichtte hij de Bouddh Dhann.
- Swami Vivekanand (faaa; H ~) : Hij riep alle Hindu's op om trots te zijn op bun Hindu Dharm en
op hun land (Bharat). Hiervoor zouden Hindu's eerst bun onderlinge ruzie's moeten staken en ervan
doordrongen zijn dat er een Bhagvan en een Hindu Dhann is.
- Swami Dayanand (~ll H--G): Hij wilde een sterke en georganiseerde Hindu gemeenschap, waar een
ieder trots was op zichzelf als zijnde een Hindu. Hij wilde de slecbte elementen uit de gemeenschap
halen en zodoende komen tot een verheven (= 3IBf) gemeenschap (= ~).
- Mahatma Gandhi: Hij heeft een grote rol gespeeld bij de onafhankelijkheidsstrijd van Bharat. Hij
leerde de mensen prem (Wr = liefde), satya (~ = waarheid) en ahinsa (~ = geweldloosheid).

Swami Vivekanand

Siddhaarth Gautam

Swami Davanand

ONZE T AL£N [ SAN6H KIRAN JUNI •95 ]
De woorden Sanskriet, Sanskaar en Sanskaariet worden behandeld . Verder worden behandeld
Tatsam (<m:J11) en Tadbhav (~) woorden en er wordt uitgelegd waarom bet Hindi de taal is van

'

de Hindu's. Vier belangrijke eigenschappen van bet Hindi en Sanskriet worden besproken.

DE R£16 ER FAMIUE [ SANGH KIRAN J UNI '96 ]
Het moraal van deze bouddhiek is: Wie zijn werk overlaat aan anderen, diens werk zal nooit gedaan
worden. Maar wie zijn werk zelf doet, diens werk zal zeker voltooid worden.

YIJAYA DASHMI [ SANGH KIRAN N0\1. ' 96 )
Vijaya Dashmi (fa'iill I ~) wordt gevierd vanwege de overwinning van Shri Raam (het goede) op
Ravan (het kwade). Shri Raam heeft gewonnen van Ravan, omdat:
1. Shri Raam altijd naar anderen luisterde.
2 . Hij iedereen bij elkaar bracht .
3. Het goede altijd wint van het kwade.
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HINDU DHARM £N DHARM6RANTH [ SAN6H KIRAN NOV. '96 )
Dharm komt van bet woordje Dhri (\I). Dhri betekent dat je al bet goede in jezelf op moet nemen en
al bet slechte moet laten liggen. Andere woorden voor Hindu Dharm zijn: Sanatan Dbarm, Vaidiek
Dharm, Vishva Dharm, Aarya Dharm en·Maanaw Dharm. Er wordt een kort overzicbt gegeven van
de belangrijkste Hindu Dharmgranth: 4 Ved, 4 Oepved, 18 Pwaan, meer dan 108 Oepnishad,
Ramayan, Mahabharat en de Bhagwad Geeta.

TAK£N & \f£RANTY/OORD£UJKED£N IN SANGH
[ SAN6H KIRAN MAART '97 )
Behandeld worden de woorden:
- Shakha sthaan (~ ~) : De plaats waar de shakha wordt gehouden.
- Sangh Parivar (i'ef qft:ql(): De swayamsevak.s die naar de shakha' s gaan doen dezelfde
activiteiten, voeren gezamenlijk bepaalde opdrachten uit, leren elkaar daardoor beter kennen en
beginnen elkaar als familie te zien.
- Kaaryakari Manda! (Cf'ltfcf'I(\ ~): Bestaat uit een aantal swayamsevak.s die gezamenlijk de
eindverantwoordelijkheid over Sangh dragen.
- Kaaryakarta (Cf'i%dT): Iemand die in alle oprechtheid, belangeloos, efficient en effectief, op een
georganiseerde en structurele wijze werk verricht voor de Hindu gemeenschap.
De volgende verantwoordelijkheden worden kort besproken: Sanghchalak, Kaaryawaha, Nidhi
Pramukh, Bouddhiek Pramukh, SharieriJc Pramukh en Sampark & Vistaar Pramukh.

DE HERKOMST \'AN ONZ£ CIJFERS [ SANGH KIRAN MAART '97]
Ongeveer 2500 jaar geleden was er een reusachtige universiteit in Tak.shashila (~) in bet
noordwesten van bet toenmalige Bharat. Je kon je er bekwamen in 68 verschillende studierichtingen.
Studenten uit de hele wereld kwamen daar studeren. Ook Arabieren gingen daar studeren. Toen ze
naar bun eigen land teruggingen, namen ze de cijfers mee en de mensen uit het Westen hebben het
daarna van de Arabieren overgenomen. Daarom worden de cijfers van het decimaal stelsel

'Arabische' cijfers genoemd. In werkelijkheid zijn bet Hindu cijfers.

£EKAATMAT AA STOTRA [ SANGH KIRAN MAART '97 )
Eekaatmataa (YCf'k'kl I) is eenheid, stotra (~)is lofzang. Met de Eekaatmataa Stotra worden de
eenheid van Bharat en de eenheid onder de Hindu's geroemd. De eerste 11 coupletten van de
Eekaatmataa stotra worden behandeld. Met name worden enkele belangrijke steden, Dharmgranth en
Mahastriyan ('I~ I ft:;;i t1T) kort besproken.
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MAHASTRIYAN [ SAN6H KIRAN JUNI '97 )
Mahastriyan (li~lfB'tt4'tJ zijn vrouwen binnen de Hindu gemeenschap, die uitblinken in bepaalde
eigenschappen. Behandeld warden:
- Savitrie (ltl~'ll): Is een voorbeeld van trouw. Haar echtgenoot was overleden, maar ze wilde dit
niet accepteren. Ze bleef standvastig. Tevens wenste ze niets voor haarzelf, maar alles voor anderen.
- Jhansi ki Rani Lakshmibai (~~):Was een vrijheidsstrijdster, die voor haar land, haar volk en
haar cultuur vocht. Ze wist wat haar plichten waren, offerde zichzelf op en vocht tegen de Engelsen
tot het bitter eind.

Jhansi Id Rani Lakshmibai

NIETS IS NUTI'ELOOS [ SANSH KIRAN JUNI '97 )
Het moraal van deze bouddhiek is: Als zelfs een klein blad zo waardevol is voor mens en dier,
hoeveel meer waardevol is dan het menselijk lichaam wanneer het voor de juiste dingen wordt
gebruikt? Daarom moeten wij ons licbaam gezond en stevig houden om er andere mensen mee te
kunnen helpen.

---~
JAHAN SUMATI TAHAN SAMPATTI£ NANA, JAHAN KUMATI TARAN
YIIPATTl£NIDHANA [SANGH KIRAN JUNI '97)
dit betekent: Waar de mensen goede gedachten hebben, daar zijn alle vorrnen van geluk en
voorspoed aanwezig. Waar de mensen slechte dingen denken, daar verblijven alleen ongeluk en
problemen. Vijf goede gedachten van de Pandav's worden behandeld:
- Zij dachten aan de eenheid van de familie.
- Zij dachten aan vergeven.
- Zij hadden eerbied voor ouderen.
- Zij volgden raadgevingen van ouderen op.
- Zij waren eerlijk.
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V'E.RKLAR£NDE WOORDENUJST

[ SANGH KIRAN JUNI •97 )

De volgende woorden worden behandeld: Mahastriyan, 4 Yug, Guruku1, Aashram, Vidya,
Aashirvaad, Guru Dakshina en Sangh Parivar.

BHARAT [SANGH KIRAN SEPT. •97 )
Eerst worden de woorden Karmbhumi en Dharmbhumi uitgelegd. Vervolgens wordt heel kort de
geschiedenis van Bharat besproken, waarbij de woorden Akhand Bharat, Sone ki Chiriya, Verdeel en
Heers Politiek, Naram Dal en Garam Dal behandeld worden. De verschillende namen van Bharat
(Aaryavart, Bharatvarsh, Hindusthaan en India) worden uitgelegd. Verder komt de geografie van
Bharat aan de orde. Tenslotte worden enkele algemene punten als Tiranga, Dharm Chakra, de
volkstaal en bet volkslied genoemd.

E£N IDEAAL HINDU THUIS [ SAN6H KIRAN S£PT. •97 )
In een ideaal Hindu thuis denkt men bij de huisinrichting o.a. aan:
foto ' s aan de muur van belangrijke Hindu leiders, rishi' s en voorbeeldige jongelingen. zoals
Shivaj~ swami Dayanand en Sbravan.
de aanwezigheid van symbolen binnen de Hindu cultuur, bijv. tuls~ swastika, aum en bhagwa
dhwaj.
netheid en geordendheid van alle spullen.
Een Hindu thuis zou de volgende collecties moeten hebben: Hindu Dharmgranth, biografien van
grote Hindu denkers (bijv. swami Vivekanand) en Hindoestaanse cassettebandjes en CD's.
Verder worden 6 gewoonten en 6 idealen genoemd, die horen te leven in een ideaal Hindu thuis.

Sangh Kiran word/ in de shokha 's gratis verspreid, maar donaties ten behoeve van toekomstige publicaties zijn
welkom. Postbank: 82749S t.n.v, /{indrl Swayamsevak Sangh o.v.v. donatie Sangh Kiran.
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I

HA.II HA.II H.t..H ......._

Har bar barn barn, Hindu bakure hai hum.
Chir vij1ai ki chaah me barb rahe hai ye kadam.
Vishwa ko uthayenge Hindu dhier wier hum.
Har bar barn barn, Hindu bakure hai hum.

~~i(lfi(lf~~~~I
m~fcf>~~~w~~~'

Mahaan Hindu dharm ki paramparaa mahaan hai.
Yugo yugo se desh ki divya aan baan hai.
Yuddha ho ki shaanti ho, karm dharm kranti ho,
Vishwa jaanta hai ye, ham nahi kisie se kam. [ I ]

i:1lf $!" tfll'otfU ~ t I
1jfTt 1jlft tf ~ ~ ~ 3fR" ~ t I
~ ~ fa; ~ ~. q;-if '=llf ~ ~.

Har bar barn barn, Hindu bakure hai hum 00000000

~~

Kaai chakra vakra hai pumima amaa na ho.
Disha disha prahaar hai ham sabhie satark ho.
Ab na dien hien ham, rah na jaaye koi bhram,
Kaai ke prawaah ko morh kar hi lenge dam. [ 2 ]

~~~~
3llIT :; ~I
~~~~~~~~I
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Vanshi ki taan hai giet gieta gyaan hai.
Kadam kadam sadhaa hua tedj hai tufaan hai.
Aankh aankh jwaal hai, bhuja bhuja kripaan hai,
desh vishwa ke suno, hai jayie jawaan ham. [ 3 ]
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