MAART 1999

Swami Vivekanand (1863 - 1902)
Zijn inspiratie werd gevormd door zijn Guru Shri Raamkrishna
Paramhans (oft u-.i- ~). Hij was de eerste persoon die in 1893
buiten India naar de wereldcooferentie voor godsdiensten in Chicago als
vertegenwoordiger van de Hindu's ging. Swami Vivekanand riep alle
Hindu's op om trots te zijn op bun Hindu Dharm, op bun land en erop
toe te zien dat deze continu voortsc:hreed op weg naar bet allerhoog:ste
succ:s. Hicrvoor zouden Hindu's bun ondedinge ruzies moeten staken
en ervan doordrongen zijn da! er een Bhagvan en em Hindu Dhann is.

Inhoud:

-Drie groepen mensen

-IQ-Test
-Shivaji Maharaj
-Lachen met Rakesh
-Soechna

-I -

•
···----

Rameshji

Onze dharmgranth (t14U~) zeggen dater drie groepen van mensen te onderscheiden zijn op basis van
de kundigheid waarmee ze werk verzetten, goed werk kunnen verrichten.
1. f.:ri:;::t" - Nimn e

Deze zijn:

2. tfl:.<::tlf - Madhyam
3. ~-Uttam

Hoe kun je deze groepen herkennen en wat zijn hun kenmerken ?

1.

f~i:r:t

- Nimne: geen starters

Dit zijn minder geschikte mensen. Nimne mensen kunnen door angst voor obstakels en problemen
( = m"";:f, ~) bet werk niet eens aanvangen, niet eens beginnen met goed werk te verrrichten. Als zij
eraan denken om een werk te beginnen, dan worden ze angstig voor de eventuele obstakels en
problemen die kunnen optreden. Zij worden niet succesvol in het leven. Ze zijn vaak afhankelijk van
anderen, belemmeren de vooruitgang van anderen en brengen vaak ook anderen in problemen. Zo een
persoon wordt geen swayamsevak (~ti eccCf'). Hij blijft altijd een last voor de gemeenschap.

2.

t{l:."'tf'f -

Madhyam: starters, maar geen afmakers

Dat zijn mensen die wel beginnen met werk te verzetten, maar als er obstakels komen, dan stoppen zij
met het werk en laten het zitten. Ook zij kunnen in het leven minder snel succes behalen en zelden een
groot werk verrichten. Ze beginnen wel, maar zij kunnen de problemen niet overwinnen en daardoor
ook niet doorgaan met het werk. Ze hebben de kracht niet om het werk af te ronden.

3.

3fl"i -

Uttam : starters en afmakers

Uttam mensen zijn zij, die beginnen met het belangrijke werk. Al komen er dan nog zoveel problemen,
toch zullen zij het werk succesvol afronden en niet ervan weglopen. Zij zullen zich richten op het doen
van het werk en pas rusten als het werk voltooid is.
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In de shakha leren wij juist d~ kunst om bij belangrijk werk, als er obstakels en problemen optreden,
deze gezamenlijk, zonder onderlinge twist op te lossen om zo na alle obstakels en problemen
overwonnen te hebben ons doel te bereiken. Wij moeten om dit te kunnen doen wel zoveel mogelijk
t~id besteden aan het onszelf eigen maken van goede eigenschappen en aan het vergaren van zoveel
mogelijk kennis, waarmee wij onze Hindu gemeenschap kunnen dienen. Wij zeggen immers:

Laten we de eenheid onder de Hindu's vormgeven. Laten we verder wandelen op het juiste pad Wat
in het belang is van de Hindu Samaaj, dat zullen we blijven doen. Wij zullen haar belangeloos dienen,
omdat het lot van a/le Hindu's ons eigen lot is. En om al dit werk voor haar te kunnen doen zullen wij
oneindig veel opofferen en zullen we a/le problemen die we op dit pad tegenkomen lachend
aanvaarden en overwinnen.
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IQ-T:EST
Radjindra

l]

Welke van de volgende shakha's in Den Haag was er het eerst:
Amrit shakha, Abhimanyu shakha, Dhruv shakha of Govind shakha?

2]

Welk is het enige land ter wereld met de Hindu Dharm als staatsgodsdienst?

3]

Neem het aantal Ved' s. Vermenigvuldig dat met het aantal Upved's. Doe hier nog het aantal
van 108 Upanishad' s minus het aantal Puraan's bij . Wat is dan de uitkomst?

4]

Bij aachaar vibhaag in Shakti shakha geeft de dhwaj pramukh de juiste sankhya van 20
swayamsevaks door aan de mukhya shikshak. Tijdens de shakha geeft de mukhya shikshak de
orders "eekshah sampat, ansh bhaag en tri tati".
Hoeveel swayamsevaks staan er in de voorste rij?

5]

Welk antwoord is juist?
De eerste shakha buiten Bharat werd in 1946 gehouden:

b) op het dek van een schip.

""*

c) in Nederland.

d) in Suriname.

6]

Weet je welk woord hier staat geschreven? De letters staan door elkaar.
DUDHAR HINM

7]

Het is klein en licht. Hindu's gebruiken het om een groot werk succesvol te laten verlopen.
Weet je wat het is?
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8)

In Nederland zijn er shakha's in 4 steden: Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.
Amarji gaat naar shakha's in alle 4 steden. Hij rijdt van Den Haag naar Amsterdam naar Utrecht
naar Rotterdam en keert (gelukkig) weer terug naar Den Haag.
Hoeveel kilometers heeft Amarji gereden?
Amsterdam

5P~·

~
~
henHaag

'-.!P

57~

eutrecht

~ y~!'

e Rotterdam

P = 10 km

•••••

9]

In een vijver leeft een waterplant. Iedere dag groeit de plant. Stel j~ voor dat de plant een
omvang heeft van 1 vierkante decimeter. Dan is hij de volgende dag 2 vierkante decimeter
geworden en de daarop volgende dag 4 vierkante decimeter. Na 14 dagen is de vijver half vol.
Na hoeveel dagen is de vijver helemaal vol?

10]

Wanneer is 5X 5 = 30?

11]

Door mij stromen zeven wateren en ook heb ik gouden veren.
Wieben ik?

12]

Er komt een elektrische trein vanuit Belgie naar Nederland. De snelheid is 200km/h. Er komt
sneeuw vanuit het westen, vanuit het oosten komt er regen, vanuit het noorden bagel en vanuit
het zuiden wind.
Waar waait het rook van de trein naartoe?

leder goed antwoord is 1 punt waard.
10 - 12 punten = zeer goed
7 - 9 punten = goed
4 - 6 punten = volgende keer beter
0 - 3 punten =praten we niet over
- SANGH KIRAN -
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'5hivnji tlt}nhnrnj
[ ~q I~ ti(~ lll\31 ]
Ashis

111 1 :1 •111~7 febnuari f6JO wer.C ,shivAji 9eborea• ..Jo me periO.Ce vielea mu9hAls J6hArAt
(in«r) AAIJ ea wit.cm bAAr veroverea m .Ce ~ia.Cu' s met 9ewel.c bekerm tot .Ce ..JslAm • ~ij 2:0U

lAter .Ce strijd met hea AA1Jbia.Cea om 2:ija
beschermea.

~hArAt, ~iadu ~hArm

ea

~iadu

cultuur te

•

,.ShivAji's moe.Cer heette dijAbAi ('311Gt1Glll~). ~j vormde hAAr 2:00IJ tot em trotse ~iadu
leider ea i:or9de ervoor .CAt hij nobele ei9m•chAppea kree9. ~et WAS de AAIJ.CAcht, die i:ij AAIJ de
kleine •hiYA schonk, WAt YAIJ hem lAter ,shivAji 'l!)AhArAj mAAkte. ~ijAbAi liet 2:iea WAt em YAIJ
de belA1J9rijkste plichtea YAIJ .Ce vrouw is: het vormea YAIJ hAAr kiaderea, i;O.CAt i:ij OPfJroeiea tot
lei.Cers YAIJ klASse!

*

~i

~"°"

vol'llllf, "'"'"
tot HD
trotlill @mlu Will,,. 1111 ~orfl'I,

'""°""

"'1t mi oo1¥111 ,;~J'IH'D '"'"'6·

•

7oea shivAji WAt 9roter werd, brAcht i:ijo vcader hem bij eea 9uru die ~MAji heette.
~n.e 9uru leerde hem boo!Jschietea ea pAArdrijdea. Ook kree9 hij oaderricht ea de AAShirvAM
YAIJ SAmAnh 9uru ~AAm.CAAS ('ij'lftf ~ oi:n:;1e). c2\lln WAt de 9uru hem leer.Ce deed hij 9oed ea
iwlereea voa.C hem heel knAp in Alles WAt hij .Cee.C. ~jo moe.Cer dijAbAi leerde hem .Cia9ea uit
.c~ ~AlnA?IAIJ ea de il!}AhAbhcarcat. ~e venel.Ce hem over .Ce 9rootse 9eschie.Celtis YAIJ .Ce ~indu's
ea over calle mcahcapurush me J6bcarcat head voon9ebrcacht. ~ij werd trots op i:ijn ~ia.Cu ~hcarm.
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c2\ls ldeioe joo9eo speelfle lrij oorl09ie met :r.ijo vrieo.tjes eo sprAkeo :r.ij over het .tieoeo
.Sin.tu SAmAAj • .2)e:r.e .tio9eo mAAkteo YAO hem lAter eeo uitmuoteo.te .Sin.tu kooio9 •

""° huo

•

OP eeo .t-s hA.t.teo .te mu9hAls eeo stuk VAO ~ArAt verover.t eo kwAmeo .ticht lrij .te
stA'I WAAr .,slrivAjt re9eer,fe. eeo keer .t-s.te ,fe kooio9 YAO ,fe mu9hA(S .,slriVAji Utt Voor ,fe
strij.t• .,slrivAji brAcht :r.ijo le9er in stAAt VAO pArAAthei.t eo bon.t .te strij.t AAO met .te mu9hAls.
:?"e hcMWeo YAO .te mu9hAls 9ewoooeo • .2Je kooio9 VAO .te mu9hAls koo .te:r.e oe.terlAAS oiet
ver.tr-seo eo vemielfle .te mAO.tir WAAr .,shivAji ie.tere .t-s 9io9 lri.t.teo •

•
eeo pAAr .t-seo (Ater besloot .,slrivAji OAAr ,fe kooio9 VM ,fe mu9hAls te SAAD om met hem
te prAteo. (Jpeeos pAkte .te kooio9 vAO .te mu9hAls eeo mes eo wou .,slrivAji .to.ten. 7oeo pAkte
.,shivAji :r,ijo 2;WAAr,f eD ,foo,f,fe ,fe kooio9 ea mens lijfwAchteo. t)!}AAr .,slrivAji hM 009 met VAO
.te mu9hAls 9ewoooeo. Om.tAt het broenje VAO .te mu9hAlkoaio9 009 over WAS 9ebleveo, moest
.,shivAji ook 009 te9eo hem eo :r.ijo le9er vechteo. t)!}AAr om.tAt .te:r.e eeo kleio beetje slimmer WAS
,.., :r.ijo ou.tere broer, WAS het moeilijker om hem te verslAAO • .2Jus besloot .,slrivAji om SAmeo
met :r.ijo le9er vermom.t lriooeo het fon VAO -te mu9hAls te SAM eo -'• VAO lriooeouit AM te vAlleo •
.2)At lukte.

•

~bivAji bleef :r.ijo hele leveo vechteo voor :r.ijo ~hArAt, .Sin.tu .2)hArm eo .Sio-tu cultuur•
.Sii eo :r.ijo vrieo-teo wilfleo VAO ~ArAt ,.Sin-tAvi .jvArAAj!JA' (~ (Cl (i\itl = .Set rijk VAO .te
.Sio-tu's) mAkeo. er WOMt Mor sommi9eo 9e:r,e9-t -tAt :r,oo-ter .,slriVAji t)!}AhArAj er VAO.tAA9 9eeo
eokele .Sia.tu meer :r,ou :r.ijo. c2\lle .Sio.tu's' :r.ou-teo .tAO bekeer.t :r.ijo 9eweest .toor .te mu9hAls •

•

~AO .,shiVAjt kuo je lereo .tAt je ntoem9 moet :r,ijo

eG

.tAt je trots moet :r,ijo op je .Sin.tu

.2)hArm ea .SiHu eultuur. t;;;].e moet er heel veel voor over hebbeo om hAAr je leveolAOS te kuooeo
.tieoeo.

SHIVAJI MAHARAJ
- SANGH KIRAN -
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Rakesh

Amrita komt naar de shakha met een slecht rapport.
Ritishji bekijkt haar rapport en zegt: ·Zo'n rapport verdient een pak slaag!"
Amrita: -Goed idee! Ik weet waar de meester woont."
Door welke gang kan men niet lopen?
Antwoord: Zonsonderga.ng!
Roepeshji gaat solliciteren en vraagt: "Hoeveel geld kan ik hier verdienen?"
Baas: "In het begin weinig. maar later heel veel."
Roepeshji: I ot later dan!"
Ashis vindt goede manieren erg belangrijk:
-Kijk Amit. als ik gaap hou ik mijn hand voor mijn mond."
Amit: ·oat hoef je mij niet te zeggen. Mijn tanden zitten nog vast!"

s

Sangh ffiran wordt in de shakha gratis verspreid. maar donaties voor toekomstige publical.ies zijn welkom.
Postbank: 827495 t.n. v. Hindu Swayamsevak Sangh o. v. v. donatie Sangh ffiran .
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