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Bouddhiek Vibhaag Sangh Kiran 

leeftijd : kishore, yuva , ta run (12-40jr) 

Lala Lajpat Rai (1865-1928) 

Lala Lajpat Rai beter bekend als "Punjab Kesari" geboren op 28 Januari 1865 in Punjab 
(Ludhiana district) . 

Lalajee was vanaf het begin al gelnteresseerd in de politiek, dit mede door zijn vader die een 
toegewijde was van de politicus Sir Syed Ahmed Khan. In de loop der jaren nam Khan steeds 
meer een anti-Congress houding aan. De Congress-partij was in die tijd de enige Politieke 
partij vour lndiers (Bharatiya). Lalajee werd later dan ook een tegenstander van Khan 

Lalajee' s vader was een welgeleerde man in Urdu en het Perzisch en had tevens veel respect 
voor de islam, vastte en bad als een moslim, maar ornhelsde de Islam niet aangezien zijn 
vrouw zo verbonden was met de Hindu traditie. 

Lalajee voelde zrch enorm aangetrokken tot de Arya Samaj, die in de l 9e en begin 20e eeuw 
een hele sterke beweging begon te worden in Punjab. Lalajee had op zijn 14e Swami 
Dayanand al ontmoet. Hij kwam sterk onder de invloed van Swami Dayanand gedurende zijn 
studie. 
Het was door de binding met de Arya Samaj dat de vader van Lalajee weer compleet terug 
kwam naar Hindu D.harm en de grootsheid van zijn eigen Dharm, sanskriti en itihaas begon in 
te zien. 
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Lalajee zijn politieke activiteiten begonnen vanaf 1885 toen hij een Congress-sessie 
bijwoonde in een plaats genaamd Allahabad. In het begin van zijn politieke carriere was zijn 
visie enkel toegespitst op de sociale omstandigheden van de gemeenschap en de educatie voor 
hei voik. Kennis is macht en zo vond Lalajee dater meer gei:nvesteerd moest worden in 
onderwijs voor de Indiase burgers. Zijn politieke aspiraties begonnen al snel te verwateren 
nadat hij had vernomen welke onrechtvaardigheden en welke maatregelen zijn maatrubhoomi 
werd aangedaan door de toenmalige Lord Curzon. Al snel begon Lalajee grote conferenties en 
andere bijeenkomsten in Punjab te organiseren. Hij reisde door heel Bharat om mensen te 
organiseren en hen op de hoogre te stellen van wat hun vaderland werd aangedaan. Hij 
verzamelde gelden voor nationale doeleinden en maakte de armoede en sociale 
omstandigheden van de Indiase bevolking wereldwijd bekend. Dit deed hij om het bewustzijn 
van de mensen te versterken en de passieve houding weg te nemen. 

In veel van zijn geschreven stukken en speeches scherpte Lalajee de verhoudingen tussen de 
Indiase economische welvaart en die van het Westen aan. Tevens sprak hij in het openbaar de 
westerse landen aan voor hun exploitatiegedrag en noemde de Britten openlijk 
onderdrukkend, hetgeen wereldwijd nergens werd gedaan ofiiberhaupt ged1ufd werd onder 
Brits gezag. 

ln Augustus 1905 vertrcikken Lalajee en.Gopal Krishna Gokhale (zie volgende Sangh Kiran, 
nummer ? ! ?) naar Engeland als afgevaardigden van de toenmalige Congress-partij om de 
Britten bewust te maken van de Indiase situatie en exploitatie van het Britse gezag in India. 
Deze reis verliep succesvol aangezien zij de steun kregen toegezegd van de Arbeiderspartij, 
de Democraten en de Socialistische Partij . Lalajee had nauwe contacten met de Britse 
Arbeiders Partijen en Ierse organisaties, die oak onder gezag van de Britten verkeerden. 

In December 1905 had Lalajee een congres georganiseerd te Benares (Varanasi) waar hij een 
Engelse kleding boycott had ingevoerd met succes. Engelse kleding werd uiteraard in Engelse 
fabrieken gemaakt met gewonnen stoffen uit Bharat, vervolgens werden deze weer verkocht 
aan de Indiase burgers voor de dubbele orijs. Besloten werd dan ook om alleen maar kleding 
te dragen welke in Bharat zelfwerden gefabriceerd. 

In 1907 organiseerde hij een gigantisch grate Boeren-beweging in Punjab samen met Ajit 
Singh, waarvoor zij later naar Burma zijn getransporteerd. Ten tijde van zijn ballingschap in 
Burma ontwikkelde Lalajee verschillende citaten en quotes, die hij in zijn speeches en 
boekwerken zou verwerken hefgeen hem een literaire grootheid zou maken. In zijn 
schrijfwerken haalde hij alle heikelpunten van de Britse overheersing aan zoals: de lage 
gemiddelde levensverwachting, het grote aantal doodstraffen, het lage gemiddeld inkomen, de 
hoge belastingen, analfabetisme en de frequentie van hongersnoden in Bharat. 

Na zijn ballingschap in 1908 venrok Lalajee voor de 2e keer naar Engeland, om met name de 
Indiase elite aldaar (veelal studenten) bewust te maken van hun thuissituatie. Lalajee is daarna 
nog naar Japan en de Verenigde Staten geweest om lezingen te geven over de Indiase situatie. 

Gedurende zijn lange verblijf in het buitenland began Lalajee de Indiase 
onafhankelijkheidsstrijd in een breder perspectief te zien. Hij begon zich tevens af te vragen 
hoe India de steun van andere landen kon winnen om zo onafhankelijk te worden. 
Het kwam door deze gedachten dat hij aan zijn meesterwerken 'Young India', 'England's 
Debt to India', 'The political future of India' en 'Unhappy India' begon te werken. 
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Lalajee werkt met grote passie voor de onafhankelijkheidsstrijd van Bharat en geloofde dat 
onafuankelijkheid zelfs mogelijk was zonder verbeteringen in economische als ook sociale 
omstandigheden. 

Na de gebeurtenissen random Mahatma Gandhi en zijn politieke ingrepen begon Lalajee een 
nieuwe wereld van politiek te ontdekken. Lalajee was niet geheel enthousiast over de Non
Cooperation Beweging van Gandhiji en was dan ook de eerste die deze als een mislukking 
bestempelde nog voordat de Non-Cooperation Movement van start was gegaan. Burgerlijke 
ongehoorzaamheid was volgens Lalajee een vorm van passief verzet, hetgeen nooit effectief 
kon zijn voor de onafhankelijkheid van Bharat. 
Echter, Lalajee stemde met Gandhiji wel overeen in de Nagpur Congress Session (1920) over 
het Non-Violent Pact als instrument om te vechten voor de onafhankelijkheid. 

In 1921 werd Lalajee wederom gearresteerd. Na zijn gevangenschap sloot Lalajee zich aan bij 
de Swarajya Party, die was opgericht door C.R. Das en Motilal Nehru. 
Op de 30e van Oktober 1928 had Lalajee wederom een massademonstratie georganiseerd 
waar een nog jonge Bhagat Singh ook aanwezig was. Deze demonstratie was gericht tegen de 
Simon Commission. Een commissie die strikt uit blanke mensen bestond. De commissie was 
in het leven geroepen om politieke ontwikkelingen in Bharat te rapporteren. 
Bij deze geweldloze demonstratie kreeg Lalajee knuppelslagen op zijn hoofd en borst van een 
Britse officier. 18 dagen na deze brute aanval overleed Lalajee aan zijn verwondingen. 

Lalajee had een universele kijk op de wereld en was een grote vechter tegen het imperialisme 
overal ter wereld. Hij erkende het recht van vrijheid van alle Aziatische landen en riep hen op 
te vechten tegen onrecht. 
Lalajee had een hoog gevoel voor nationaal zelfrespect en was een schrijver van de hoogste 
orde (2 nieuwsbladen van Lalajee: 'Bande Mataram' en 'the People'), die middels 
demonstraties en media-aandacht zijn strijd voor de onafuankelijkheid leverde, hetgeen hij 
met zijn leven heeft moeten bekopen. 

Lajpat Rai werd Sher-e Punjab (leeuw van Punjab) genoemd. Zijn opoffering, integriteit en 
oneindige kracht voor de strijd geeft Lalajee een speciale eigenwaarde. 
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leeftijd: kishore, yuva, tarun (l2-40jr) 

Ayurveda (Sanskrit: Ayus= leven en Veda= kennis) is de oudste vorrn van geneeskunde in de 
wereld en wordt voor het eerst beschreven in de Yajur Veda, een van de vier Veda' s De 
Veda's vormen de basis van de levensovertuiging en hebben altijd een wetenschappelijk 
karakter gehad. Omstreeks 700 voor Christus staat in Takshashila de eerste universiteit van de 
wereld met 10.000, deels ook buitenlandse, studenten. Deze universiteit heeft naast tal van 
terreinen zoals letterkunde, wiskunde, natuurkunde etc. ook bijgedragen aan de verspreiding 
van de geneeskunde vanuit India. Zo zijn de Griekse en Islamitische geneeskunde 
grotendeels gebaseerd op de principes van de A yurveda. 

Ayurveda heeft altijd een sterk empirisch karakter gehad. Zo werden er, vanaf het begin van 
het ontstaan ervan, obducties uitgevoerd om iichaamsstructuren en functie en relaties van 
organen tot elkaar te onderzoeken. De befaamde chirurg Shushruta schreef 600 voor Christus 
zijn standaardwerk waarin hij naast anesthesie (verdoving) , 125 chirurgische instrumenten, 
waaronder een mes die een haar longitudinaal (dus in de lengte) kon doorsnijden, 300 
operatietechnieken beschreef Naast operaties die bedoeld waren om pathologie te doen 
herstellen, schreef hij zelfs over cosmetische en plastische chirurgie, waarbij middels huid van 
de wang de neus, oren en lippen werden hersteld. 

Ayurveda gaat in principe uit van een holistische visie op de mens zelf, die net als in de rest 
van het Hindoelsme wordt gezien als een ondeelbaar geheel tussen lichaam en geest. Deze 
combinatie kan alleen in leven blijven middels een ziel, hetgeen niets anders hoeft te zijn dan 
energie. Ziekte wordt ervaren als onnatuurlijk en als een verstoring van de natuurlijke balans 
die gezondheid is. Deze verstoring kan optreden middels processen in de mens zelf, maar ook 
door exteme factoren. De mens dient vanuit het Hindoelsme immers tevens in balans te zijn 
met de gemeenschap om hem heen, de omgeving, de natuur, de kosmos, de gehele schepping. 

Geneeskunde is exteme belnvloeding om de balans te doen herstellen. In het kader van balans 
ziet de Ayurveda elk atoom bestaan uit de volgende vijf elementen: aarde, water, vuur, lucht 
en ether respectievelijk gewicht, cohesie, energie, beweging en ruimte. De combinatie van 
deze vijf elementen, die de structuur van alle materie bepaalt, bepaalt uiteraard ook 
basisprincipes/compositie van het menselijk lichaam. Bij het bepalen van de therapie wordt 
binnen de Ayurveda daarom altijd de individuele lichaamscompositie in de afweging 
meegenomen. Deze lichaamscompositie wordt geclassificeerd in drie basisprincipes: Vata, 
Pitta en Kapha, respectievelijk beweging, stofwisseling en structuur. 
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Jijabai leeftijd: baa!, kishore (7-16jaar) 

Elke Hindoe heeft wel eens gehoord van Chatrapati Shivaji en zijn overwinningen. Velen 
trachten net zo heldhaftig te zijn als hij eens was. Shivaji was ongetwijfeld een grote held 
maar daar schuilde ook meer achter, namelijk de bijstand van zijn moeder, een mahastri 
genaamd Jijabai. 

Shivaji ' s moeder een de beschermster van haar land en cultuur, was de gids die Shivaji ' s 
denken al in een vroeg stadium richting dharma en liefde voor zijn land en volk stuurde 
(Raashtra Bhakti). Ze was het toonbeeld van zelfrespect. Deze grote moeder leed in stilte en 
werd een bron van inspiratie voor haar heldhaftige zoon. Zij heeft inderdaad getoond dat de 
moeder de eerste guru voor het kind is (zie bouddhiek in de vorige Sangh Kiran "Matritva"). 

Jijabai werd geboren in Sindhekhed, een stad in de deelstaat 
Maharashtra. Ze was de dochter van een Maratha Sardar 
genaamd Lakhuji Jadhav Rao (Sardar = Commandant). 
Jadhav Rao en zijn vrouw Malasa Bai brachten hun kind op 
met veel liefde. Jadhav Rao hechte veel waarde aan zijn 
status. Hij was zelf bevriend met een van de moslimheersers 
(Nizam' s) die toen der tijd in grote delen van Bharat 
regeerden. Vele Sardars van Maharashtra dienden deze 
Nizam' s en waren hen trouw. Onderling (de Sardars) helaas 
heerste er een verschrikkelijke haat. Dat was een grote 
zwakte waarvan de Nizam's goed misbruik konden maken 
om hun positie als alleenheerser te behouden. 

Het was Holi en alle vrienden van Jadhav Rao waren bij elkaar gekomen om deze 
uitzonderlijke dag te vieren. Maloji Shiledar en zijn zoon Shahaji, waren hier ook aanwezig. 
Shahaji en Jijabai waren aan het spelen met Abir toen de vader van Shahaji zei dat de twee 
een leuk koppel maakte en dus van mening was dat Jijabai dus zijn schoondochter zou 
worden. Jadhav Rao reageerde hier op, dat iemand van zo een lage status nooit de hand van 
zijn dochter zou krijgen. Maloji, een man met heel veel zelfrespect, accepteerde dit niet en 
vertrok onmiddellijk en beledigd weg. Het incident bleef hem echter een hele tijd door 
achtervolgen en hij wou graag Jadhav Rao een lesje leren. 
Een avond droomde Maloji dat een godheid voor hem verscheen en zei dat dit geen tijd was 
om te rusten en hij moest opstaan en aan de slag. Er zou een groot personage geboren worden 
in zijn familie wiens glorie verre bekendheid zou krijgen. Maloji werd wakker en voelde zich 
krachtig en klaar om aan de slag te gaan. De volgende nacht ging Maloji met zijn broertje 
naar het veld om over de plantage te waken. Zijn broertje viel al snel in slaap maar Maloji kon 
geen oog dicht doen. Hij voelde zich nog steeds beledigd door de uitspraak van Jadhav Rao. 
Plots verscheen de godheid wederom en herinnerde hem over zijn taak. Hij moest aan de slag. 
Hierop pakte hij een schop en begon de grond in te graven. Hij bleef maar graven tot hij tegen 
wat hards aan sloeg. Het bleek een kist te zijn, een kist vol met goud en andere rijkdommen. 
De broers konden hun ogen niet geloven en vetrokken naar huis met hun gevonden rijkdom. 
Het eerste wat Maloji besloot was het leger uit te breiden. Maloji werd steeds invloedrijker en 
steeds meer dorpen begonnen hem met veel respect te behandelen. Hij werd een rijk en 
machtig man. Maloji kon een makkelijk lui leventje leiden maar besloot om zijn rijkdom in 
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goede daden te steken, omdat hij wist dat een egoi:stische man nooit geeerd zou worden. 
Alleen degene die zijn lichaam, intellect en rijkdom opoffert (opofferingsgezindheid toont) is 
het waard om geeerd te worden. Hij besloot de Mandirs die vernietigd waren te herstellen gaf 
de armen voedsel. Maloji werd zo ook heel beroemd en ook gevreesd door de Nizam van 
Maharashtra. Deze besloot hem zich vriend te houden. Hij gaf hem een hoge positie in zijn 
leger en eiste zo van Jadhav Rao, zijn dochter Jijabai te laten trouwen met Shahaji. Maloji had 
zijn doel dus bereikt en Jadhav Rao kookte van woede en haat. Na het overlijden van Maloji 
nam Shahaji Raje zijn verantwoordelijkheden over en diende de Nizam net als zijn vader. 
Ondanks het feit dat Jijabai getrouwd was met Shahaji bleven er wrijvingen tussen de twee 
families. Jadhav Rao verliet de Nizamshahi en sloot zich aan bij de Mughals om zo wraak te 
kunnen nemen op zijn schoonzoon. Hij besteedde de rest van zijn leven in het bereiken van 
dit doel. Jijabai vond de vijandigheid die er heerste tussen de families heel triest en erger nog 
het feit dat haar vader en haar echtgenoot de moslims dienden. Jijabai streefde naar 
onafhankelijkheid (vrijheid) van deze buitenlanders. Het idee dat haar echtgenoot een dienaar 
was van de moslims en dat ze zelf heel weinig kon doen vulde haar met woede en gevoel van 
hulpeloosheid. 
Ondertussen veroverden de Mughals grote delen van Bharat en kwamen uiteindelijk in 
Mahaharashtra. Shahaji moest de strijd tegen de Mughals alleen leiden omdat zijn sterkste 
partner was overleden. Jadhav Rao voegde zijn leger aan bij die van de Mughals. Shahaji 
streed 6 maanden heldhaftig en redde zijn fort . Jadhav Rao was echter bezig met sluw plan 
om zijn schoonzoon te vermoorden. Shahaji kwam hier laat achter en had geen tijd om zich te 
verdedigen. Hij vluchtte toen met Jijabai die toen 4 maanden zwanger was. Ze waren te paard 
en was een groot risico voor Jijabai en haar kind. Ze zei tegen haar echtgenoot om verder te 
gaan zonder haar en dat zij zichzelf wel kon redden. De vijand was hen op de hielen. Shahaji 
die geen keus had ging verder en liet Jijabai achter. Niet 
veel later viel Jijabai in de handen van haar vader' s 
manschappen. Jadhav Rao zag haar toestand en zei tegen 
haar om naar zijn huis te gaan en daar te blijven. Hij zou 
voor haar zorgen. Jijabai was de vrouw van een held. Hoe 
kon ze zo een aanbod accepteren? Ze antwoordde haar 
vader: "U wilt nog steeds wraak op mijn echtgenoot. Hier 
sta ik voor u. Doe wat u zo graag naar verlangt. lk heb niks 
te zoeken in uw huis. Vanaf de dag dat ik in het huis van 
mijn schoonfamilie kwam behoorde ik niet meer tot uw 
familie. Ik ben nu de schoondochter van de Bhosle familie. 
Het hui~ van mijn echtgenoot is mijn hemel, ook al is het :41·.wtf / 
een hut3e. lk zal dood gaan als een vrouw van de Bhosle '~:£~/ t 
familie". Toen Jadhav Rao dit hoorde werd hij woedend. ,!f:~] .~1 
Hij brulde: "Jiju, weet je tot wie je blabbert". Ze antwoorde ·.· ~~(":i~ 
daarop dat zij precies wist tot wie zij sprak en dat zij geen kind meer was. "Een Maratha 
vrouw is voor niemand bang alleen voor haar echtgenoot. Dus ga nu. lk heb uw bescherming 
niet nodig". Haar vader verliet haar toen in het bos. Shahaji stuurde ondertussen een trouwe 
dienaar om Jijabai veilig onder te brengen in het Shivaneri fort . 

Jijabai was een toonbeeld van zelfrespect. Ze had demoed om elke moeilijkheid te trotseren. 
Ze werd erg verdrietig toen ze alle heilige plaatsen vernield zag staan. Ze leefde nu in luxe, 
had parels en diamanten maar voelde er niets voor. Ze zat liever voor het beeld van 
Jagadambe (Durga Mata) en bad tot haar. "Geef me de kracht van 1 van uw armen en ik maak 
een einde aan de valse trots van de Maratha's die de vijand dienen. lk wil de vrijheid en 
kracht zien van een machtig Maratha keizerrijk" . Ze vond dat de Sardars die de Mughals 
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dienden geen zelfrespect hadden en geen kennis hadden over hun cultuur en dharma. Wat 
voor Sardars waren het als zij niet eens hun eigen moederland konden beschermen. Ze hadden 
een held nodig net als Shri Raam om alles weer reorganiseren en ze te leiden tegen de 
Mughals. Jijabai hield van de Ramayan en Mahabharat. Ze hoopte dat ze een zoon op aarde 
kon brengen as Bhim of Arjun. Jijabai bestudeerde vaak ook politieke problemen. Ze zag hoe 
alle soldaten moeite staken in het dienen van de Mughals maar onderling alleen maar vochten. 
Ze wenste voor een zoon die de kracht zou hebben om hen bij elkaar te brengen. 
Er werd goed gezorgd voor Jijabai. Ze kon alles krijgen wat ze wilde. Jijabai was zwanger 
maar ze wilde geen lekker eten en overbodige luxe. Ze wilde liever bergen beklimmen, 
zwaard vechten, politieke problemen oplossen en discussieren, paard rijden en het meest 
verbazingwekkende: gewapend vechten tegen tijgers. 
Jijabai kreeg bericht dat het huis van haar ouders in brand gestoken was en dat al haar broers 
vermoord waren. Haar vader die na het verlies van de Mughals, weer in dienst probeerde te 
treden bij de Nizam, werd ter plekke vermoord. In 1 keer was haar hele familie uitgeroeid. De 
Mughals bleven maar doorgaan Bharat te vemielen tot er niets zou overblijven, geen cultuur 
en geen dharma. Jijabai werd er als maar kwader om. 

Op 19 februari 1630 werd haar zoon geboren. Jijabai noemde hem Shivaji. Jijabai wilde heel 
erg graag dat haar zoon een held ( verlosser van de mi sere waarin Bharat verkeerde) zou 
worden. Ze wilde dat hij een eind zou maken aan de schaamteloze levens van de Maratha's en 
wilde een nieuw tijdperk van start laten gaan met vrijheid en zelfrespect. Nu had ze een zoon 
en het was haar taak om hem te vormen tot de redder van haar land. Jijabai had een sterk 
gevoel van zelfrespect, een hart zo sterk als staal en een diep bewustzijn van dharma. Met 
deze 3 waarden leek het alsof ze geboren was voor deze moeilijke taak. 

Shahaji regelde verblijf voor Jijabai en Shivaji in 
Pune. Daar kwamen ze terecht bij Dadaji Kondadev. 
Pune was toen een klein dorpje. Het was volledig 
verwoest door de aanslagen. Onder leiding van Dadaji 
werd Pune weer hersteld. Tussen de corrupte 
officieren had Dadaji een goede naam verdiend als 
een eerlijke en rechtvaardige officier. Hij vertelde 
Shivaji verhalen over de glorieuze geschiedenis van 
Bharat zodat hij trots zou warden op zijn moederland. 
Onder de leiding van Jijabai werden vele Mandirs 
gebouwd in Pune. Shivaji's educatie was voor het 
grootste deel in haar handen. Elke dag vertelde zij 

, hem verhalen uit de Ramayan, Mahabharat en de 
Bhagavatha. Altijd wanneer een heilige naar Pune kwam werd hij/zij gediend door Jijabai en 
Shivaji. Ze leerden veel van hen en kregen elke keer zegens mee, die Shivaji mentaal sterker 
en zelfverzekerder maakten. De jongens van de buurt werden goede vrienden van Shivaji. Ze 
waren arm maar trouw. Ze bouwden met z' n alien forten en verovereden ofbeschermden deze 
spelenderwijs. Al jong met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid, vond hij dat van diegene 
die een koe doodde, de handen afgehakt moesten worden en mannen die een vrouw 
beledigden de doodstraf verdienden. 
In 1630 hertrouwde Shahaji. Hiema bezocht hij Jijabai en Shivaji heel erg weinig. Hij 
besteedde zijn tijd met zijn nieuwe vrouw en <liens zoon. Jijabai vond het erg, maar <lat 
maakte haar liefde voor hem niet minder. 
Jijabai verloor de hoop niet. Ze besteedde al haar tijd in het opvoeden van Shivaji met de 
eigenschappen die zij nodig vond voor het bereiken van haar doel . 
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Shivaji groeide op en begon zijn strijd voor vrijheid. Al op de jonge leeftijd van 16 veroverde 
hij het fort van Thorangadh. Shivaji nam geen enkele belangrijke beslissing zonder eerst zijn 
moeder te raadplegen. Shivaji bleef zo door vechten en elke keer als er weer een Bhagwa 
Dhwaj wapperde bij een nieuw veroverd fort werd Jijabai ontzettend blij en trots. Shivaji wist 
uiteindelijk te ontsnappen uit Agra (de hoofdstad van de Mughalrijk waar hij gevangen werd 

genomen) en kwam veilig terug. Hij werd toen koning in 1674. Waar Shivaji zijn hele leven 
voor vocht, de droom van zijn moeder (Swaraj - onafhankelijk rijk) werd nu werkelijkheid. 
Jijabai werd Rajmata, de moeder van de koning. Op de 12de dag na de kroning van Shivaji 
overleed Jijabai. 

Ze was de vrouw achter een grote held van wie gezegd wordt, dat indien hij er niet was er 
vandaag de dag geen Hindoes zouden zijn. Deze grote vrouw heeft veel problemen moeten 
trotseren om Shivaji groot te brengen en hem succesvol te laten zijn in zijn missie. Ze heeft 
ervoor gezorgd dat haar zoon capabel genoeg was om deze heldhaftige <laden te verrichten en 
zo getoond wat de moeder kan bereiken in een gemeenschap (samaaj), door haar kinderen 
goed te vormen. Dit is de les die Jijabai ons leert. 
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•·. OOl~ 

Dit jaar werd de spardhaa gehouden in Den Haag bij Sportzaal Ockenburgh . De sankhya 
van de spardhaa was 170. Eerst begonnen we met de huisregels. Het thema van de spardhaa 
was samenwerking. Bijvoorbeeld, tijdens workshop werd je gan in tweeen verdeeld dan 
moesten ze zitten met de ruggen tegen elkaar. Je kreeg een aantal 
lucifertjes waarmee je een vorm moest maken. De andere gan 
moest door middel van praten en vragenstellen de zelfde vorm 
precies na te tekenen. 
Zo werden in de quiz zulke vragen gesteld <lat je die niet alleen 
kon beantwoordden (de antwoorden kon je allemaal terugvinden 
in de expositie, daarvoor kreeg je 2x 1 Omin. om je tijd bij de 
expositie door te brengen). Alleen door samenwerken kon je de 
punten krijgen voor de quiz. 

Daama de prijs uitreiking. Het moment waarop iedereen heeft op gewacht. De derde prijs 
ging naar Vinayak shakha, de tweede prijs ging naar Shravan shakha en de eerste prijs ging 
naar Hanuman shakha. Het is niet erg als je niet hebt gewonnen, als je maar hebt meegedaan 
en leuk vond. Er is nog altijd een volgend jaar! 
JAY HIND! 

Namaskaar 

Hindu Swayamsevak Sangh 
Skand Shakha 
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Namaskaar, 

S:pa;rdhaa 1010~ 

~i'bil ~. 00\j 

Sangh Kiran 

lk zal 
jullie in het kort vertellen over de Spardhaa 2004 van Hindu 
Sevika Samiti. lk had leiding over workshop. In het begin hadden 
we mahakhel, samta en ganvesh inspectie. Iedereen deed erg zijn 
best bij mahakhel. En wat me het meest blij maakte was dat 
iedereen enthousiast mee deed. Toen hadden we workshop. Daar 
deden we een teamwork spel. Het was heel erg leuk. Het was de 
bedoeling dater posters gemaakt zouden worden met daarop o.a 

de Bhagwa Dhwaj en Aum. Iedereen werkte goed samen en de posters waren erg mooi 
geworden. Op het einde kreeg de groep met de beste poster een certificaat. De ouders die 
meededen met de Spardhaa hadden ook een poster gemaakt maar dan over hoe Samiti denkt 
over de taak van vrouwen in het gezin en in de gemeenschap. Daarna hadden we Ghosh. Dat 
was heel leuk en het was heel mooi voorgedragen. Bhojan was lekker. Daarna hadden we geet 
en khel. Khel was heel erg leuk. Iedereen probeerde haar best te doen om goed samen te 
werken. En de geets waren ook erg mooi. Daarna hadden we nog een keer workshop. Dit keer 
hadden wen een communicatie spel. Na workshop waren er pradarshans van de shikshaks en 
shikshika's. Die waren heel erg mooi. De uiteindelijke winnaar van de Sparddhaa was Ahilya 
shakha en de beste geet was van Aadarsha shakha (Jan gan man). Op die dag hadden een paar 
van de shikshika's een wit met lila-achtige gekleurde salwaar aan. Dat is de samiti ganvesh! 
Na de Spardhaa hebben we aan de swayamsevika' s gevraagd wat ze er van vonden de 
antwoorden luiden: "leuk", "gezellig", "goed georganiseerd". lk hoop voor de mensen die niet 
waren gekomen bij de Spardhaa 2004 van Samiti dat ze volgend jaar wel zullen komen. 

Namaskaar, Bharat mata ki jai! 

Hindu Sevika Samiti 
Savitri Shakha 
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Pavan-muktasan 

Het woord pavan betekent wind en mukt betekent verlost. Deze asan bestaat uit 7 tellen. 

Je begint vanuit Urdhvamukh stithi. 

1. Adem in en breng je linker onderbeen naar je linker boven been. 
2. Breng je linker been naar je buik en sla je armen eromheen. Hou je vingers bij elkaar. 
3. Til j e hoofd op en raak je knie met je neus aan. 
4. Hou je ad em in. 
5. Korn terug in positie 2 
6. Korn terug in positie 1 
7. Korn terug in Urdhvamukh stithi 

Doe hetzelfde weer met je andere been. 

Voordelen van Pavan-muktasan: 
Het neemt gas weg van de buikholte en verminderd het vet in de onderbuik. Het vergroot de 
flexibiliteit van de knieen en de heupen. 

Bhadra-asan 

Bhadra is een andere naam voor Shiva Bhagwaan. Deze asan bestaat uit 4 tellen. 

Je begint vanuit samtal stithi 

1. Buig je knieen en breng ze naar de grond. 
2. Druk je hielen en tenen plat tegen elkaar. 
3. Korn terug in positie 1 
4. Korn terug in samtal stithi 

--~ 
.... ~ ~ ~ / . · .. ):·-"..1 .:-::---\ 

,,: . 
/ )t·:_ __ . ·-·· -1.,-.'\ 

/; / "'" _,.;/ \ \ 
//), ( \\ 

Voordelen van bhadra-asan: .... / ,l- - ~r:-.--.:. \ \ 
De bekken, buikhohe en de rug worden gestimuleerd door een f;_r -~-· '."' ··· = \~ 
overvloed1ge levermg van bloed. Houdt de meren en blaas gezond. .. .. -~;~~~J 

.. ···-···~ .... ~ .......... :::'"' 
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leeftijd: Shishu en baal (4-lljr) 

'Hard werken en succes zijn als twee 
zijden van een munt. De een kan niet 

zonder de ander.' 

Betekenis: 

Als je wat wilt bereiken in je leven 
moet jeer voor werken, en als jeer hard 
genoeg voor werkt benje van succes 
gegarandeerd. 
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Prashaant staat aan de Keizerstraat kranten te verkopen. Hij 
roept: "het laatste nieuws: twee mannen opgelicht!" gelijk komt er een meneer 
om een krant te kopen. Hij leest er in en zegt dan : "hee er staat helemaal 
niets in over mannen die opgelicht zijn. "Prashaant begint weer te 
roepen: "het laatste nieuws: drie mannen opgelicht!" 

Sangh Kiran 

Ashwin en Ajay moeten een heeeeel eind !open naar Antwerpen, gelukkig komen ze een 
garage tegen waar alle stadsbussen geparkeerd staan. Zegt Ashwin: ''Laten we een bus gaan 
stelen. " "Goed idee ! ", zegt de Ajay, "dan ga ik we! op de uitkijk staan. "Ashwin naar binnen, 
Ajay staat te wachten, en te wachten, hoort een hoop startende motoren en gerij, eindelijk na 
lange tijd komt Ashwin naar buiten met een bus. Vraagt Ajay, "waar was je nu zo fang mee 
bezig? !" Zegt de Ashwin: "De bus van Antwerpen stand helemaal achterin! !" 

Jshika komt bij de kassa en gaat gelijk vooraan staan. Zegt de caissiere: "Ga eens achteraan 
staan jij!" Antwoordt Jshika: ''Dat gaat niet mevrouw, want daar staan al mensen." 

Twintig leerlingen zitten al in de klas wanneer de leraar binnenkomt. ''Arvindh, hebt jij die 
bordenwisser tegen het plafond gesmeten?" "Ja, meneer", bekent Arvindh. "20 pagina's 
straf "Bijna ging de leraar zitten, maar springt net op tijd weer overeind. Sura} begint te 
lachen. "Sura}, heh jij die punaise op mijn stoel gelegd?" "Ja, meneer", bekent Sura}. "20 
pagina's straf En jij, Ranjeev, wat heh jij uitgespookt?" "O, ik heh snippers uit het raam 
gesmeten. " "Dat is niet erg, maar zorg dat het niet meer gebeurt. " Tien minuten later komt er 
een verkreukeld ventje in de klas met een bloedneus. "En wie hen jij? ", vraagt de leraar. 
"Simon Snippers, meneer. " 

Mama: "Heb je niet geweend bij de tandarts." 
Ragini: "Nee mama de tandarts heeft geweend." 
Mama: "Waarom heeft de tandarts geweend?." 
Ragini: "Omdat ik in zijn vinger heh gebeten." 
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Soechna•1 
#. Zom.erva.kantie: in de zornervakantie gaan de shakha op een andere 

plaats door voor meer inforrnat i e vraag je rnukhya shikshak of mukhya 
shikshika. 

11"111 - ~ 
Sangh Kiran wordt in de shakha's gratis verspreid, maar donaties te behoeve van toekomstige 

publicaties zijn welkom. 

Postbank: 827495 t.n.v. Hindu Swayamsevak Sangh o.v.v. donatie Sangh Kiran. 
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