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In het kort kan gezegd worden dat Swastika
symbool staat voor de wens dat iedereen op
alle manieren gelukkig is. Je wordt gelukkig
als je je Ieven goed onderhoudt en inricht aan
de hand van de 4 Aashrams en de 4
Purushaarths en de tijd in acht neemt.
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S~aslika
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\Visl je dal .... ?
Salo-, Rajo-, Tamo goen
Lachen met Rakesh
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Radjender

sewa (iJqr) V!otA.clt LV\.. clatje CIV\..cler-e VIA.tV\..S.tV\.. clLtV'-t. "Bij Viet clLtV\-tV'- (VieL-peV\..) VIA.Ott Viet aLtijc:t

LV\.. Viet be La~ va V\.. cte aV\..cler- zij V\.. tV\.. V1A.OettV\.. zoweL cte aV\..cler- aLs. j ijzeLf tevr-ecleV\.. zij V\... ooR.
~oetje voor- je ctaact geeV\.. tegeV\..-pr-es.tatLe ei.s.eV\... ALs. l.eV1A.a~ eeV\.. o~eLtA.R. R.r-ijgt, LV\..
~oeLLij R.ViecleV\.. ver-R.eer-t of tell\.. tegeV\..s.Lag te ver-wer-R.eV\.. Viee~, ctaV\, VIA.Det je V!eV1A. Viel-pell\...
DegeV\-t VIA.Ott tevr-ecleV\.. zijV\.., aLLeeV\.. claV\.. Ls. er- s.-pr-aR.e VCIV\.. goecte V!tA.L-pver-Le~~RlA.V\..V\-tV\.. tell\.. gevu.eeV\..s.cVia-p, tell\.. La~ of cte geVieLe VIA.tV\..S.VttLcl ctL.eV\-tV\.. of VieL-peV\..je V1A.Oet
beLa~eLoos. cte ~eV\..s.VleLcl clLtV\-tV\... ALLeeV\.. clLe V1A.tV\..S.tV\.. RlA.V\..V\-tV\.. a~er-eV\.. clLtV\-tV\.. of VieLpeV\.. ctLe
zeLf Lets. bezLtteV\.. of LV\.. VIIA.V\.. bezLt ViebbeV\.. ctat zij aaV\, a~er-eV\.. RlA.V\..V\-tV\.. geveV\, of over-br-e~eV\...
Hfer-toe ~oet claV\.. ooR. aLtijc:t cte clLtV\..lrnr- eer-s.t zLcV!zeLf capabeL (ges.cViLR.t) VIA.CIReV\.. OVIA. a~er-eV\..

wij

te clLtV\-tV\... 1-tij VIA.Det cltA.S eer-s.t tell\.. {qtjijqCf' (s.wak:jaV1A.SevaR.) wor-cleV\... weLR.e ver-s.cV!LLLe~e
vor-~eV\.., ~a V\..Ltr-eV\.. va V\.. clLtV\-tV\..

1. .

~

of VieL-peV\.. zij V\.. er-?

iJcfr - Shram sewa

DLt V!otA.clt LV\.. ctatjeje LV\..s.-paV'-tje gaat voor- LtV1A.C1V\..cl Viar-ct wer-ReV\.., Vie~ VieL-peV\.. VIA.et VietgeeV\.. je
goect Rall\.. cloeV\.., VIA.et VietgeeV\.. waar-LV\..je goect beV\..tje VieL-pt ~ LLcV!avu.eLijR.e LV'-s.-paV\..~~,
LLcVia~eLijR.e ar-beLct. vaaR. aa~ecltA.Lcl VIA.et "B>Loecl, zweet ell\.. tY"CIV\-tV\..H.

iJcfr - Dravya of Daan sewa
DLt V!otA.clt LV\.. ctat je CIV\..cler-eV\.. VieL-pt ~ geLc:t of CIV\..cler-e waar-ctevoLLe s.-ptA.LLeV\.. of ctat je Viel-pt VIA.et
2.

~ 'tfT ~

a~er-e br-tA.LRbMe ~LctcteLeV\... "Bij cteze Vol"VIA. VCIV\.. VieL-peV\.. ctoeV\, wij zeLf VieeL weL~g, wij VioeveV\..
OV\..S. V\..Let LV\.. te s.-pCIV\..V\-tV\.. ( beViaLve claV\.. tijcleV\..s. Viet geLc:t ver-clLtV\-tV\.. zeLf).
3.

ifFi 'tfT 'fum iJqr - Gyaan of Vidya sewa

AV\..cler-eV\.. VieL-peV\.. ~et jotA.w ReV\..V\..Ls. tV\.. wijs.VieLcl LS. eeV\.. aV\..cler-e vor-VIA. va V\.. clLtV\-tV\... 1-tLtrnV\..clervaLt V\..C1t1A.1A.r-LijR. ooR. Viet Les. geveV\.. CICIV\.. a~er-eV\.., CIV\..cler-eV\.. Lets. Ler-eV\... DLt wor-clt, s.avu.eV\.. VIA.et cte
eer-s.te vor-~ vaV\, clLeV\-tV\.. (LLcVia~eLijR.e LV'-s.-pCIV\..V\..L~), aLs. tell\.. beter-e ~CIV\..Ltr-VaV\.. clLtV\-tV\.. of
VieL-peV\.. gezLeV\... 1-tLer-cloor- wor-clt V\-C!~eLijR. Viet gtzLV\.. ell\.. cte gevu.eeV\..s.cVia-p gevor-V1A.cl. Met cte
j tA.Ls.te ReV\..V'-Ls., wijs.VieLct tV\.. LV\..for-V1A.atLe wor-cleV\.. cte ~eV\..S.eV\.. V\..Let a LLeeV\.. zeLf geVioL-peV\.., ~aa rRlA.V\..V\-tV\, zij o-p cleV\.. cltA.tA.Y- zeLf LV\.. s.taat zijV\.. a~tr-eV\.. te clLeV\-tV\.. tV\.. te VieL-peV\,. 1-tLer-bij VIA.Det
V\..C1t1A.1A.r-Lij R. cte ReV\..V\..Ls. eV\, wijs.VieLcl va V\.. ctegeV\-t ct Le clLeV'-t ooR. LV\.. zij V\.. eLgeV\.. c:tageLij Rs.e Levell\..
ge-pr-a R.Hs.eer-ct zij V\.., a ~er-s. ZtA.LLeV'- ~tV'-S.tV\.. weL~g wa ar-cte a a V\.. zij V\.. ReV'-~S. tV\.. wijs.VieLcl
ViecViteV\... 1-tij ~aa R.t eta V\.. LVIA.VIA.tr-s. zeLf geeV\.. goect gebrnLR va V\.. zij V\.. eLgtV\.. ReV\..V\..LS. tV\.. wijs.VieLcl !
4.

fH~l1fll 'tfT l1fli~l4 - Sahyog ofYogdaan

1-tLern~er- vaLt V\..Let aLLeeV\.. Viet VieL-peV\.. VCIV'- cte a~er- VIA.et LLcV!aV1A.eLijR.e LV\..s.-pC!V\..V\..L~, ~aar ooR.

cte a ~er- LV\..s.-pLr-tr-eV\.. o~ eeV\, goect wer-R. te verrLcV!tev'- of cte a ~er--pr-ijzeV'- voor- Viet wer-R. ct at Viij
VtY-Y-LcV!t Viee~. De C!V\..cler- ver-teLLeV\.. ctat Viij er-g goect wer-R. ctoet, waar-cloor- zijV\.. ego ges.tr-eeLct
wor-clt tV\.. Viij V\..Og vu.eer- goect wer-R. zaL ctoeV'- eV\, zLcVi vu.eer- zaL LV\..S.-pC!V\..V\-tV\... 1-tL.er-cloor- Vieb j e cte
aV\..cler- ooR. g eVioL-peV\...
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-Sangh Kiran-

ALLeYeeYst V1Met bU Viet D""0eluR. VClV\. eel/\, ciV\Aitey jijzeLf dciciYdooy ooR. 0""0eLuR.R.i,g
woYdeV\, (VietjezeLf ClClV\.freR.R.eV\.) ell\, bU Viet geLuR. VClV\. eel/\, ciV\Aitey V1Metjijzelf ooR. geLuR.R.i.g
woYdeV\, (bLU zU II\, vooY de ci V\Aitey) . Di.t i.s i.ets wcit VlitClCl Y VieeL wei.vU.g VliteV\.SeV\. R.uV\.~V\., ter-wU L
Viet zo geV11tci RR.eLU R i.s, wci 11\.tje Vioe~ eY bU 11\.Cl 11\.Lets vooY te doeV\.je Vioe~ geeV\, geld ui.t te
geveV\., je Vioe~ jezeLf 11\.i.et i.V\, te s-pciV\,~V\, ell\, je Vioe~ geeV\, V11ti.ddeLeV\. te gebrni.R.eV\. OVlit di.e
-peYsooV\. te VieL-peV\.je Vioe~ Viet o""0eLuR vci II\, eel/\, ci 11\.deYj e ci LLeeV\, cici II\, te tYeR.R.eV\, ell\, bU Viet
geLuR. vci II\, eel/\, ci V\Aitey bLU te woYdeV\,. Dcit Viet toe Vi zo V1Mei.LU R. i.s bLU R.t ui.t Viet fei.t dcit de
V11teeste w..eV\.seV\, j ui.st bLij woYdeV\, ciLs eel/\, ci V\Aitey i.V\. w..oei.LU RViedeV\. zi.t ell\, ci Ls eel/\, Cl V\Aitey geLuR.
Viee~ dClV\. woYdeV\, zejciLoeYs!
1..

Tell\. tweede ciLsje i.ew..ciV\Ait Viel-pt dClV\. V1Metje dcit ui.t Viet Vicir-t doeV\, ell\, zelf ooR. tevYedeV\,
zUV\,Je w..oet Viet ciLtUd VieeL goed Vlite~V\. w..et de ciV\Aitey ell\, ciLtUd opYecVit, eeYLUR. ell\, Li.efdevoL de
ci V\Aitey Viel-pell\,.
2.

3 .

B.0 Viet Viel-pell\, V\Met wei.11\.i.g wciciyde geViecVit woYdeV\, ClClV\. geld. HieY woydt bedoeld dcit

Viet Viel-pell\, w..et geld 11\.Let de ciLLeYbeste w..cill\.i.ey i.s ow.. te Viel-pell\,. t-ti.eYbU zUV\, 11\.ClVllteLUR vciciR.
bet.de gescVicicid. De Viel-peY R.Yijgt VClClR Vioogw..oed, dooYdcit Viij de ciV\Aitey w..et zoveel geld
geVioL-peV\, Viee~ ell\, dege~ di.e geVioL-peV\, woYdt zciL dooY de ViuL-p w..et geld gebuR.t gciciV\, OV\.deY
de veYR.YegeV\, ViuL-p. MeV\.SeV\. di.e di.e~V\, w..oeteV\, 11\.i.et teveel wciciyde ViecViteV\. ClClV\. geld. ALs zU
11\.ClW..eLUR VliteeY gClClV\. VeYdi.e~V\, VOOY zi.cVizelf dClV\. gClClV\. zij VClClR dClClY VOOY VliteeY tUd V\MeteV\.
i.V\.VesteYeV\. Lii\. null\. weYR, wciciydooY eY w..i.V\Aitey tUd oveYbLU~ ow.. ciVl-deYeV\. te di.e~V\, ell\, te
Viel-peV\.jCl, cils je w..et dcit geld ell\, je vYUe tijd ClV\.deYeV\. gcicit di.e~V\, dcill\. bell\,jewel weeY goed
bezi.g.

WeYR.eLUR.e ViuL-p i.s di.e, wciciYbU eY geeV\, s-pyciR,e i.s VClV\. bUbedoeli.""9eV\., el.gel/\, -prnf0t of
el.gel/\, 11\.ClClw.. ell\, fciciw... t-tet Viel-pell\, w..oet zoV\Aitey ei.geV\,belci""9 gebeuYeV\, eV\, de ViuL-p w..oet 11\.i.et
op eeV\, o~ui.st VVl..ClV\-LeY veYLeeV\,d WOYdeV\,. AV\-deYVVl..ClV\-S belciV\,g eV\, VOOYdeeL w..oet VOOYop stClClV\-.

4.

weLR.e VliteV\-SeV\, dci V\, ooR, di.e op welR.e wUze dci V\, ooR ci V\-deYeV\, di.e~V\, of VieL-peV\, V\Met je
ciLtUd wciciYdeYeV\, eV\, V\-Ooi.t ViuV\- bUdycige RLei.~YeV\, of ~gciti.ef beooYdeleV\,. AL zUV\, di.e
VliteV\-SeV\, ClV\-deysdeV\,R.eV\Ait, ciL zijV\, zU Viet 11\.i.et eeV\,s w..etjouw weYRwijze (w..etViode) eV\,
deV\-RwUze (-pYi.V\-Ci.-pes eV\, over-tui.gi.""9eV\-) , ciL LeveYeV\, zU RYi.ti.eR of cow..w..eV\-tClClY, of weYReV\- ze
je zelfs tegeV\,. ALs zuLR.e VliteV\-SeV\- tocVi goed ciVl-deYeV\, di.e~V\, eV\, VieL-peV\, dciV\, V1Metje bLij zijV\-,
Viet wciciydeYeV\, eV\, VieV\, zelfs 'PYUzeV\,.

s.

Tot slot 11\.0g Viet voLgeV\,de:
De ciLLeYbeste w..cill\.i.ey VClV\- VieL-peV\,, di.e~V\,, i.s di.e ViuL-p wciciYbU (ciLs Viet LV\- di.e si.tuciti.e V\-Odi.g
i.s) jejezelf w..oet scVicideV\-, ciLLeeV\, ow.. de ClV\-deY goed te RUV\-~V\, VieL-peV\,. DeV\-R ernw.. dcit wU
OV\-Szelf steeds cci-pcibelu (gescVii.RteY) w..oeteV\, w..ciR.eV\, ow.. ClV\-deYeV\, steeds beteY te R.uV\-~V\,
di.e~V\,.
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-Sangh Kiran-

In Bharat een berg staat die de vorm
heeft van bet AUM-symbool.
Het wordt de '5o-Parvat genoemd.

Bangalore, een stad in bet zuiden van Bharat, bet grootste computercentrum van de wereld
heeft.
Heel vaak wordt er ook gezegd <lat het onderwijs in Bharat niet goed geregeld is. V anuit veel
Westerse landen (o.a Duitsland en de V.S.) is er nu een vraag naar hoog opgeleid
IT-personeel. Dat zijn mensen die met computers werken. Speciaal voor mensen uit Bharat
gaan deze landen nu wetten maken zodat bet aantrekkelijk wordt om te immigreren naar bet
buitenland. Deze landen, met bun machtige economieen, willen dus mensen uit Bharat omdat
gebleken is <lat Indiers op computer-gebied met kop en schouders boven de rest uitsteken.
Hindu's werden in de oudheid al met hele grote getallen bv. Koti-10 7, Titilamba-1027 ,
Sarvabala-1045 , Tallakshana-1053 . Vergelijk <lit met getallen als 103 (Duizend), 106 (miljoen)
en 109 (rniljard). Hieruit blijkt dat de Hindoes al heel lang werkten met zeer grote getallen.
Deze getallen werden bijvoorbeeld gebruikt om de omtrek van de Aarde te berekenen. Zowel
toen als nu komt men op een getal van rond de 40.000 km. Een hele prestatie aan de kant van
de Hindu's aangezien zij het moesten stellen zonder computers. Ook berekende ze o.a. de
afstand van de Aarde naar de Maan met fantastische precisie.

Het atoom is geen nieuwe uitvinding van deze eeuw. Minstens 2000 jaar geleden wisten
Hindu's al afvan deze bouwstenen. Het Sanskrit-woord voor "atoom" is "Anu".
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-Sangh KiranAshis

W-, 00-,

attl~o1

(Sato-. Rajo-. Tam050rn)

Elk mens heeft drie soorten eigenschappen of kwaliteiten (guT= goen) in zich.
1.

2.
3.

ijoluo1
("'1l!JDI
atfl!JDI

Sato-go en
Rajo-goen
Tamo-goen

In ieder mens is een van de drie soorten lJUf (eigenschappen ofkwaliteiten) overheersend. Op
basis van de drie goen l]Uf kunnen we handelen.

ijoluo1
Sato-goen wordt gekenmerkt door ij"Ff, ~' ~<J..M"1 3TI\" ijJjtf\"1
fqCf'lij (kennis, rust, evenwicht en vooruitgang op alle fronten). Ook ~' met 3TI\" ~
(de waarheid, voorspoed en innerlijke schoonheid, goedheid door verheven kwaliteiten) horen
bij Sato-goen. Hieronder vallen de mensen die veel verstandelijk actief zijn, zoals
wetenschappers, geleerden, swayamsevaks, maar ook ~' ~' 14~ k"l I ( sant, moeni,
mahatma).
1.

(\itlUol
Rajo-goen wordt gekenmerkt door Cf'4oa I 3TI\" ~ (zeer actief
2.
zijn en druk bezig zijn). Hieronder vallen de mensen die veel lichamelijk actief zijn, zoals
swayamsevaks, soldaten, politie, arbeiders.

3.
ai:tluo1
Tamo-goen wordt gekenmerkt door 31~~Fd I 3TI\" 3fflR (onkunde en
onwetendheid). Hieronder vallen de mensen die zonder zelf na te denken anderen nadoen en
meelopen met de grote groep. Zij vertonen geen vaste levenspatroon (normen en waarden) dat
weldoordacht is.
Ieder mens kan van l]Uf ( eigenschappen)veranderen door middel van ij"Ff, Cf'lf, ijd_,ija
(kennis, handelingen, verkeren in goede gezelschappen) en dergelijke.
Het is belangrijk je te realiseren dat alle drie de genoemde soorten l]Uf in ieder mens aanwezig
zijn, maar in ieder mens is een van de drie l]Uf overheersend.
Ook is het belangrijk je te realiseren dat in het verloop van een dag de lJUf die op de
voorgrond is kan veranderen, afhankelijk van de tijd en de omstandigheden.
Ieder mens moet naar goen streven door zich te verbeteren, zich op te heffen, goede
eigenschappen te hebben, bekwaam en kundig te worden.
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-Sangh KiranRakesh

~t\~ttlt~ ~lt'f f1Z_t\J\~tt
T
Aruna lol ~elke dieren horen de bijen.
Tol de zoog dieren.
Shikshak: ,, hoe kom je daarbij?"
Gisleren verlelde u loch een verhaallje over bijen! en
loen zei u: de bij zoog de neklar uil de bloemen.
A"in~h, h<5e

heet de kippen "'der e!~eniijk"?
,, dt1t is de ht1:m"
f.n de kippen m<5eder6?
,, de hen"
f.n de kippen kinderen"?
,,dt1t zijn de kuikens"
,, A"in:ish w:t is d:n ei~eniijk een kip"?"

F.tiiush. ~t ~en Virin: ik. h.t-1' vC?riljt wuk. un c.ijfenl<rt
t1ittn titinhe"1tn in ~t ~tlArvtin m-ijn k.i!'!'tnren.
AUt c.ijfen zijn ntljtn, mtitir ik. verttt ntitlAlArtijk. ~t v"t1'"~t nitt.

~~~~:,.~5~du~~''.
~~:~.~. ~.kwi.
Hoe vatt5t Saties'1ji eett ttijlpaal'b ??m
Atttw.: '1ii braait be verrekijker om ett kijkt rntt als '1et ttijlpaal'b
kldtt 5moe5 is vattst '1ij '1em met em pitted m
lest '1em itt eett l~cifel'boosje.
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-Sangh Kiran-

Soechna
De Varg zal dit jaar plaats vinden in Rotterdam
School: Het zuiderpark college
Adres: Montessoriweg 20
Periode: van vrijdag 28 juli t/m zondag 6 augustus
De Shibir zal dit jaar plaats vinden in Rotterdam
School: Het zuiderpark college
Adres: Montessoriweg 20
Periode: van vrijdag 28 juli t/m maandag 31 juli
Sharierik Vibhaag heeft een Khel syllabus uit gebracht.
Als je het wilt, moet je het kopen £ 4,50. Het is bedoeld
voor de mukhya shikshaks van alle shakha's.
Guru Pumima zal dit jaar in juni georganiseerd worden in de shakha's.

Smtpli %iratt IUOUft in de "lia/Uia~ ~ llefiJP~ 11UUU donafie.1 UPaf todiam.1fifle
puNicalie.1 -:zija wdlium. .jJt4Jdanli.: cf27¢95 t.a.14 fflindtt Slltaf/OHl"eumf Sanpli a.u.o.
Smtpli Xiratt.
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