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Guru Govind Singh ( 1666-1708) kwam als !eider van de 
Sikh's samen met de andere Sikh's in opstand tegen de 
Moghul overheersers. Zijn vader en zijn twee oudtse 
zonen zijn samen met duizenden andere Sikh's door de 
Moghuls in de strijd gedood. Zijn twee jongste zonen 
(van 8 en 10 jaar!) zijn omdat zij hun Hindu Dharm niet 
wilden opgeven voor de Islam, levend tussen stenen 
muren dichtgemetseld. 
Bekend is het gezegde van Guru Govind Singh: 
BCIT ~ tr ~ ~ f"'lf$ct"'f tr q ~ ~ <l 

1ft ifl~r:qfuE Cf?EMl:J> 1 Dit betekent: "Ik ben pas 

Govind Singh als ik een Sikh tegen 125.000 vijanden 
kan laten vechten, net zoals een roofvogel veel 
waardevoller is dan duizenden andere vogels 

Inhoud: - Guru Govind Singh 
- Waarom gaan wij naar de shakha 
- Lachen met Shailindra 
- Wie weet wat? 
-Soochna's 
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:::::> Waarom gaan wij naar de shakha? <= 
Radjindra 

Heel veel swayamsevaks en swayamsevika's komen al gedurende een lange tijd 
naar de shakha om goede eigenschappen te ontwikkelen en slechte 
eigenschappen af te breken. Maar gebeurt <lat wel? 

Om deze vraag voor jezelf te kunnen beantwoorden moet je bij jezelf gaan kijken 
of <lat wel bij jou gebeurt. Om je doel te kunnen bereiken ga je alert en 
zelfstandig moeten zijn. Verder heb je zelfrespect, kennis en kracht nodig. 

Als je naar de shakha gaat dan moet je dus ook in bepaalde opzichten/ fronten 
beter zijn dan iemand die niet naar de shakha gaat. Net zoals iemand die op 
voetbal zit of veel voetbal speelt (meestal) beter kan voetballen dan iemand die 
niet op een club zit of iemand die weinig speelt. 

In welke dingen moet je dan beter zijn? 
a. In samenwerken (VCP mt:r CUTJ1 qw:rr). 

Als iemand pas naar de shakha komt dan moet je hem thuis laten 
voelen. Bij sport moet je hem dus ook de bal geven. 
Als je iets moet organiseren (Guru Purnima, Spardha etc.) of doen, dan 
moet je goed naar elkaar luisteren en (in overleg) proberen samen de 
taak goed uit te voeren. 
Je moet ook niet ruw praten met elkaar (vergelijk bijvoorbeeld Shri 
Ram ~ aanval op Lanka). 

b. In afspraken nakomen. 
Wanneer je iets moet inleveren dan moet je <lat op tijd doen en niet 
later dan is afgesproken. Bijvoorbeeld de enquete formulieren. Er 
waren ± 600 kopieen gemaakt en twee maanden later zijn en maar ±150 
ingevuld en ingeleverd. Dat is dus veel te laat en veel te weinig 
Ook als je iets bij je shikshak moet inleveren, dan moet je <lit proberen 
op tijd in te leveren. Stel je hebt binnenkort een mappencontrole en je 
hebt bepaalde Sangh Kirans niet. Dan moet je ervoor zorgen <lat je op 
tijd aan iemand de betreffende Sangh Kirans hebt gevraagd en ze hebt 
gekopieerd. 
Als je een afspraak hebt gemaakt om op een bepaalde tijd ergens te 
komen, dan moet je proberen daar ook te zijn en op tijd te zijn. 

- Sangh Kiran -
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c. Trots op je Hindu Dharm (l'TCf). Wij moeten onszelf meer Hindu voelen 

dan anderen. Je krijgt in de shakha bouddhieks over de Hindu Dharm. 
Daarin wordt ook verteld over belangrijke mahapurush en mahastriya, 
die tijd, geld, moeite (en sommigen zelfs hun leven) hebben opgeofferd 
voor hun Hindu Dharm. Wij als Hindu's mogen en moeten trots zijn <lat 
we zulke grote Hindu's (l'IE 1g€'61) hebben gehad (Bijvoorbeeld Shri Ram, 

Hanumaanji, Rana Pratap, Jhansi ki Rani Lakshmibaai, Swami 
Vivekanand. Voor meer mahapurush zie syllabus Hindu Gaurav, vraag 
aan ouderen of ga zelf boeken over ze lezen). 

Een aantal andere kenmerken of kwaliteiten die een swayamsevak / 
swayamsevika moet hebben zijn: 

• Proberen de Hindu Samaaj onvoorwaardelijk te steunen/leiden 
• Werken als een grote familie en oudere swayamsevaks/swayamsevika's 

respecteren (Sangh Parivaar, 'BtT qft:ql() 

• Elkaar verdragen -7 eenheid (Vcffi'IT) 

Conclusie: Wij als swayamsevaks/swayamsevika's en als Hindu's moeten 
constant proberen om ons karakter te verbeteren. Wij moeten niet alleen praten 
over goede eigenschappen. Pas wanneer wij onze woorden in daden gaan 
omzetten, zullen wij ons doe] bereiken. 

Citaat: 

Swami Vivekanand: Bij elkaar komen is het begin, bij elkaar blijven is de 
vooruitgang, maar met elkaar samenwerken is pas succes. 

- Sangh Kiran -
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Lachen met Shalindra 

Raam Zegt tegen Ashis: "Als ik over <lit weiland loop, haal ik de trein van 4 
uur." Ashis zegt: "En als je de stier tegen komt dan haal je de trein van 3 
uur. II 

Vikashji, Roepeshji en Shailindra lopen op een weg, even later zien ze een 
varkenstal en Vikashji zegt: "Wie het langst in de stal kan blijven krijgt duizend 
gulden!" Eerst gaat Roepeshji en komt na 5 minuten uit de stal en zegt: "Oh wat 
stinkt het." Daama gaat Shailindra en zegt na 10 minuten: "Oh wat stinkt het." 
Dan gaat Vikashji en na 1 minuut rennen de varkens naar buiten en zeggen 
"Oh wat stinkt het!!!" 

Een rups en een duizendpoot gaan naar een cafe. De rups gaat naar binnen. 
Twee weken later is de duizendpoot binnen "waar bleef je nou", vraagt de rups. 
Zegt de duizendpoot: "Er stond een bordje: Voeten vegen!" 

Satieshji gaat naar de dokter met op zijn hoofd een eend. De dokter vraagt: "kan 
ik u helpen." De eend zegt: "ja, ik heb een wrat onder mijn teen". 

Vinay komt bij de dokter en zegt: "Dokter, ik moet elke ochtend om 7 uur naar 
de we." 
De dokter zegt: "maar <lat is toch geen probleem?" Vinay zegt: "<lat kan wel zo 
zijn, maar ik word pas om 8 uur wakker!" 

Radjindra en Chandredathji werken voor het eerst als monteurs aan 
hoogspanningskabels. "Wil je <lit draadje vasthouden, Radjindra?" Vraagt 
Chandredathji. "Voel je het?" Vraagt Chandredatji. "Nee? Geef dan maar hier. 
Dan staat er 10.000 Volt op het andere draadje!" 

Vinesh zegt tegen de ober: "Er drijft een vlieg in mijn soep." Ober: "niet voor 
lang meer. Ziet u die spin op de rand van uw bord niet??! !" 

Vikash en Aniel gaan naar een waarzegster. De waarzegster zegt: "twee vragen 
kosten honderd gulden." Vikash zegt: "Is <lat niet wat te duur?" 
Waarzegster: "Inderdaad. Wat is uw tweede vraag?!". 

Dewindraji laat de conducteur zijn kaartje zien. "Maar <lat is een kinderkaartje 11 

zegt de conducteur." "Ja, dan kun je zien hoe lang ik op de tram moest 
wachten!" 

- Sangh Kiran -
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Wie Weet Wat? 

1. Wat is <lit, wie heeft het laten bouwen en waarom heeft hij <lit gebouwd? 
(Wat kunnen wij ervan leren?) 

2. Hoe heet de volgende asan, bij welke wyayaam ( oefening) wordt deze gebruikt en 
noem de andere asans op volgorde bij naam Ge hoeft ze niet uit te leggen). 

3. Wie zie je hier en waarom scheurt Hij zijn huid? 

4. Welke mandir is <lit (het heeft natuurlijk iets 
te maken met Shri Raam) en kunje me zeggen water 
allemaal met deze mandir is gebeurd? 

- Sangh Kiran -
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Beantwoord deze vragen in mooie nette zinnen en laat het aan je mukhya shikhak zien. 
Danku 

Sangh Kiran wordt in de shakha' s gratis verspreid, maar dona ties voor 
toekomstige publicaties zijn welkom. Postbank: 827495 t.n.v. Hindu Swayamsevak 
Sangh o.v.v. Sangh Kiran. 

- Sangh Kiran -




