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H INDU  SWAYAMSEVAK  SANGH 

 



 

kishore - tarun - proud 

 

Een grote en machtige denker werd op 19 februari 1906 in Nagpur, Maharashtra Bharat, geboren. Zijn 
naam: Madhav Sadashiv Golwalkar en door velen met liefde Guruji genoemd, de tweede sarsanghcha-
lak (srsã`c;l;k )van Sangh. Wat belangrijk aan het leven van Guruji is, is de binnenkant en niet de 

buitenkant. In plaats van een autobiografie over Gurujis leven (buitenkant) zijn het zijn gedachten en 
ideeën (ivc;r) die vele malen belangrijker zijn. Daarom zal deze bouddhiek gaan over een aantal van 

zijn ideeën. 

 

Doel van het leven.. 

‘Seva (sev;) voor Bhagwaan doe je door de Samaaj te dienen’. Guruji had in eerste instantie een ‘ander’ 

doel in zijn leven. Hij wilde gaan mediteren en op die manier Bhagwaan bereiken. Toen hij zich  
realiseerde dat Bhagwaan in elk levend wezen zit en dat veel levende wezens, zowel mens als dier, ver-
drietig zijn, zag hij af van zijn meditatie. Hij bedacht dat het beter is om zijn eigen moksha op te geven, 
zodat hij anderen gelukkiger kan maken. Daarom begon hij Sangh werk, want dat is het middel om niet 
een handjevol, maar de hele Samaaj te helpen. En als alle problemen in de Samaaj zijn verdrongen, dan 
zal iedereen persoonlijk ook gelukkig zijn. 

 

Wijze les 

‘De binnenkant is veel belangrijker dan de buitenkant.’ Net zoals de ware kracht van 
een berg zit in alle kleine deeltjes aan de binnenkant van de berg, precies zo zit de 
ware kracht van de mens in zijn geest en innerlijk (mn) en niet in zijn lichaam. Het 

lichaam is het omhulsel van die kracht. Deze kennis heeft Guruji op verschillende ge-
beurtenissen tot zich gekregen. 

Op een dag kwam iemand om advies vragen. Docterji was ziek en daarom beant-
woorde Guruji alle vragen van de man. Na afloop was de man ontevreden en 
daarom ging hij toch praten met Docterji. Docterji vertelde precies hetzelfde aan de 
man!! Alleen accepteerde de man dit keer het advies. Waarom? Docterji gebruikte 
zelfs dezelfde woorden als Guruji. Waarom, waar lag het aan? 

De woorden zijn slechts de buitenkant van emoties, gevoelens en ideeën. Docterji had 
een goed karakter en het was dat karakter dat de woorden zijn waarde gaf.  

De korte en lange routes 

‘Swayamsevaks nemen altijd de langste weg’. Ingrediënten om alles te bereiken wat je wilt: 

⇒ Doe je ogen dicht en zeg wat je wilt. 

⇒ Bekijk welke wegen er zijn om jouw doel te bereiken. 

⇒ Kies vervolgens  de langste weg!! 

 

  

“SWAYAM

SEVAKS 

NEMEN 

ALTIJD DE 

LANGSTE 

WEG!” 

Guruji’s machtige ideeën 
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Je kunt alles bereiken wat je wilt, als je maar standvastig 
en op het juiste tijdstip jaar in jaar uit datgene blijft doen 
wat je dichter bij je doel brengt. Een voorbeeld, wil je 
altijd een gezond lichaam hebben, doe dan elke dag op 
dezelfde tijdstip, jaar in jaar uit  
Suryanamaskar en je zult op je 80e nog een gezond en 
sterk lichaam hebben. Tegenwoordig zoekt men echter 
steeds de ‘kortere routes’ met andere woorden, de boro 
passi.  

 

De kortste weg naar rijkdom = stelen. De kortste weg naar 
genot = drugs, drank enz. Ook op het gebied van kennis 
zoeken leerlingen naar de kortste weg om het proefwerk, 
examen, tentamen te halen namelijk  
afkijken, aantekeningen van anderen overnemen, op het 
laatste moment bidden tot Bhagwaan. Zolang die lange, 
zware route maar wordt vermeden. Het zijn deze gedach-
ten die misschien op de korte termijn gunstige effecten heb-
ben, maar op de langere termijn zijn deze altijd desas-
treus. Het zijn deze boro passis die leiden tot verslavingen 
(gok,drank-...). 90% van de lotto winnaars is het geld 
(miljoenen) na een paar jaar al kwijt, waarom? 

 

 

De lange, maar stabiele route zorgt op korte termijn voor moeite en inspanning. Op de langere termijn zijn 
de resultaten echter altijd gunstig. De manier om de samaaj te verenigen zit hem in het dagelijks/wekelijks 
op vaste tijdstip bij elkaar komen en werken! 

 

 

 

 

Guruji’s machtige ideeën 
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Devi Ahalya Bai Holkar       ( devI ahLy; b;È holkr devI ahLy; b;È holkr devI ahLy; b;È holkr devI ahLy; b;È holkr ) 

kishore - tarun - proud 

Het leven van Devi Ahalya Bai Holkar was een rare combinatie van goddelijkheid en moed. Zij had cha-
risma van een oceaan, de schittering van de zon, de aangenaamheid van de maan en de verdraagzaam-
heid van Dharti Mata (/RtI m;t;). Haar persoonlijkheid was een unieke com-

binatie van deze kwaliteiten. 
  
 
Devi Ahalya Bai Holkar werd geboren in 1725 in een klein dorpje genaamd 
Chowndi gelegen in het district Ahmednagar in Maharashtra (mh;r;˛̂). 
Als kind was ze heel erg religieus en vroom. Ze besteedde heel veel tijd aan 
puja (pUj;) en mandirs (miNdr). Zij was een devoot van Shiv Bhagwaan 

(ixv .gv;n).Op twaalfjarige leeftijd trouwde zij Khanderao, zoon van  

koning Malharrao van Indore (îNdor). Door dit huwelijk veranderden al haar 

dromen. Ze had al gauw door dat haar man en zij tegenpolen waren van 
elkaar. Zij was erg religieus en haar man was heel erg materialistisch. Ze 
zette haar beste beentje voor om er toch iets goeds van te maken. Zij kreeg 
in 1745 een zoon, Malerao en in 1748 een dochter, die de naam Muktabai kreeg.  
Koning Malharrao was erg verdrietig om het gedrag van zijn zoon en vertrouwde zijn schoondochter 
Ahalya veel meer. Hij begon haar te onderwijzen in de administratie van het rijk en gaf haar tijdens zijn 
afwezigheid alle verantwoordelijkheid hierover, aangezien zij heel erg bekwaam was. 
 
 
Op 24 maart 1754 overleed haar man in een oorlog. Zij was hierdoor heel erg geschokt. Volgens de oude 
gewoonten zou zij  samen met haar man gecremeerd moeten worden. Maar haar schoonvader was er niet 
mee eens en vroeg haar om er goed over na te denken. Hij zei:’ Wees niet egoïstisch. Jij bent de moeder 
van de kinderen van dit land, maak ze niet tot weeskinderen’. Ze realiseerde zich toen dat haar aan-
wezigheid van groot belang was voor de staat. 
 
Dat was het keerpunt in haar leven. Zij begon actief deel te nemen in de administratieve zaken. Terwijl ze 
de schok van het overlijden van haar man probeerde te verwerken, werd ze getroffen door een tweede. 
Haar schoonmoeder, van wie ze veel liefde en warmte kreeg, overleed ook. Binnen drie jaar overleed ook 
haar schoonvader. Hij was voor haar een leermeester, filosoof en gids. Zij voelde dat als een groot gemis 
op haar pad om haar doel te realiseren. Het lot was erg wreed en bracht heel veel bittere testen met zich 
mee. Nu rustte alle verantwoordelijkheid van de totale rijksadministratie op haar. 
 
 
 
Aan de andere kant had ze heel veel verdriet om het gedrag van haar zoon. Hij had geen van de goede 
eigenschappen van haar of haar schoonvader. Toen hij een keer een onschuldige man vermoorde, liet 
Ahalya Bai hem, precies zoals voor elke burger gold, zijn straf uitzitten in de gevangenis. Voor haar  
maakte het niet uit dat het haar eigen zoon was. Het nemen van de rechtvaardige beslissingen was  
belangrijker dan haar eigen belang. Niet lang daarna overleed hij in de gevangenis, wat weer een zware 
slag voor haar was. 
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Devi Ahalya Bai Holkar       ( devI ahLy; b;È holkr devI ahLy; b;È holkr devI ahLy; b;È holkr devI ahLy; b;È holkr ) 

 
De enige naasten die overgebleven waren, waren haar dochter, Muktabai en schoonzoon, Yashwantrao. Zij 

hadden een zoon op wie Ahalya Bai al haar hoop had gevestigd. Maar het lot bepaalde anders. Het kind 

was vanaf de geboorte erg zwak en overleed binnen een paar jaar. Dit kwam als een schok bij Yashwan-

trao en zijn gezondheid begon erg achteruit te gaan.  

 
Niet lang daarna overleed hij en Muktabai besloot samen met hem gecremeerd te worden. Ahalya Bai’s 
verdriet kende geen grenzen. Al haar naasten waren voor altijd weg. Zij sloot zich drie dagen op in haar 
kamer. Hoewel haar persoonlijk leven niks meer inhield, vergat ze haar plicht tegenover de staat niet. Dat 
was het hoogte punt van plichtsbesef. Ze begon weer met haar dagelijks werk. 
Door de grote werkdruk en haar ouderdom begon haar gezondheid achteruit te gaan. Op 13 augustus 
1795 overleed ze. Met haar dood eindigde ook de periode van de bekwaamheid van de administratie 
van de Holkar’s familie. Duizenden mensen kwamen bij haar crematie op de oevers van de Narmada rivier 
(nmRd; ndI)  in Maheshwar (mheXvr).     
 
 
 
De Bekwame Administrateur 
 
 
We kunnen van Devi Ahalya Bai Holkar leren om altijd ons plicht te vervullen. Zij is hierom het voorbeeld 
van Kartitva (kitRTv). In het woord Kartitva komt het woord kartavya voor wat plicht betekent. Kartitva be-

tekent dus het vervullen van je plichten. 
 
 
Ondanks alle tegenslagen in haar privé leven, vervulde Ahalya Bai al haar plichten en zorgde heel goed 
voor het land. Haar bescheidenheid, eenvoud en de warmte als die van een moeder, maakten haar toe-
gankelijk voor alle mensen. Van alle lagen onder het volk kwamen mensen met hun problemen naar haar 
toe. Ze hielp en begeleidde hen allen. Het volk van Indore bewonderde haar. Voor hen was zij net een 
goddelijkheid. Ze adresseerden haar met vele namen zoals:  
Lokmata (lokm;t;) - moeder van een ieder  
Karmayogini (kmRyoignI)- diegene die haar plicht vervult, zonder enige baat 
Rajyogini (r;jyoignI) - diegene die regeert zonder enige baat 
Matoshri (m;to≈I) - moeder 
Devi (devI) - eerwaardige vrouw  
 
Een keer kreeg zij een boodschap van Gangadhar Chandrachud, dat hij aankwam met een leger om Indore 
over te nemen. Ahalya Bai trainde toen alle vrouwen in het rijk in de gevechtskunst. Ze was niet bang voor 
de uitdaging en reageerde:’’ Mijn voorouders hebben Indore na heel lang zwoegen kunnen krijgen. Ik geef 
het niet zo gemakkelijk op. Mijn vrouwenleger is gereed voor oorlog. Het winnen van een oorlog tegen 
vrouwen is niks voor iemand met jou status. Maar aan de andere kant, als je verliest van ons, zul jezelf voor 
schut zetten. Denk alstublieft aan al de positieve en negatieve consequenties voordat je oorlog met ons gaat 
voeren’’. Zij heeft zo een grote oorlog afgewend. 
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Devi Ahalya Bai Holkar       ( devI ahLy; b;È holkr devI ahLy; b;È holkr devI ahLy; b;È holkr devI ahLy; b;È holkr ) 

 
Ahalya Bai zorgde voor verschillende facetten van de administratie. Ze legde nooit onnodige belastingen 
op. Zij maakte het volk ook duidelijk dat alle belastingsinkomsten werden gebruikt voor het welzijn van hen 
en niet voor privé doeleinden. Elke cent van het volk moest volgens Ahalya Bai genoteerd worden. Zij ein-
digde pas met haar dagelijks werk nadat de laatste cent van het volk was nageteld. 
 
 
Tijdens haar bewind werden er heel veel problemen in het land opgelost. De pelgrims konden zich niet 
veilig van plaats naar plaats begeven wegens overvallen onderweg. Toen Ahalya Bai dit hoorde riep zij de 
leider van de dieven en vroeg waarom ze dat deden. Toen ze te horen kreeg dat zij geen andere inkomen 
hadden, gaf ze hen allen een baan en vergoedingen voor het beschermen van de pelgrims. Degenen die 
dieven waren veranderden opeens in verantwoordelijke soldaten. 
 
 
Ook werd tijdens haar bewind het toerisme gestimuleerd. Zij zelf was religieus en wou dat religieuze plaat-
sen bezocht moesten worden. Zij zorgde voor watervoorzieningen, verblijfsvoorzieningen en veilige wegen 
naar de toeristische plekken. 
De mandirs werden ook allemaal gerenoveerd. Ze zorgde ook voor permanent onderhoud ervan. De kosten 
werden uit haar privé gelden gedekt. 
Ze stimuleerde ook de ontwikkeling van verschillende takken van educatie. Zij nodigde geleerden uit en 
opende heel veel bibliotheken in het land. 
 
De drukte van haar werk weerhield haar niet van het bezoeken van mandirs. Ze maakte altijd tijd hiervoor.  
 
Haar gedisciplineerde dagelijkse routine, zuiverheid, goddelijkheid, ontembare plichtsbesef en onvermoei-
bare geest om het volk te dienen, ondanks haar persoonlijke tegenslagen, maken haar apart van andere 
heersers. 
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Gebreken zijn de goede eigenschappen die we niet hebben. Elk mens 

heeft gebreken, omdat niemand perfect is.  

 

Het is veel beter om te kijken naar jouw eigen fouten en gebreken, 

dan dat je gaat kijken naar de fouten van een ander. Wij moeten 

leren om onze eigen fouten te verbeteren, dan pas mogen wij anderen 

vertellen wat zij fout doen.  

 

Als jij dezelfde fout maakt als je buurman, heeft het geen zin om 

je buurman te vertellen dat hij het beter moet doen. Het is beter dat 

jij je fout zelf verbeterd.  

 

Shishu Citaat 

 

“Het is beter je eigen gebreken “Het is beter je eigen gebreken “Het is beter je eigen gebreken “Het is beter je eigen gebreken 

voor ogen te houden, dan voor ogen te houden, dan voor ogen te houden, dan voor ogen te houden, dan 

anderen de hunne voor te lezen”anderen de hunne voor te lezen”anderen de hunne voor te lezen”anderen de hunne voor te lezen”    
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Puzzel 

E O C I M K K V L A L V I R B S Y Q X H  

A U I N A A E E N E E I T A H E A E L F  

R X S R D D H H I B H D U M A P I T Q R  

P A M J A M T A F H K Y R A R A W A Y E  

T A Z N O R M X K D D A H Y A D Y K T A  

S N T K A A B A P H M D S A T A G O Y J  

H A S A P U R A N A E A U N W H H I G Y  

P H R A M H A R B T E L D O E S S H D C  

A P H I N D U V G W R H H E B I E M Z Y  

K M V A R G C I U K G A W I V N H O R T  

P T R T Y L T L U N I X T W H A A V E W  

T A R A H B A H A M H I Y L F P M E A O  

A H K A H S N S O P R S D Z V U G B M H  

I P V L N D H F E M W Z I T R U M B B D  

Zoek de woorden die in het rijtje staan . Je kunt de woorden als volgt vinden      

                      - horizontaal (van links naar rechts & rechts naar links) 

                      - verticaal (van boven naar beneden & beneden naar boven) 

                    - diagonaal (schuin naar boven, onder, links & rechts) 

 

bharat 

bouddhiek 

brahma 

dharma 

geet 

hindu 

karma 

khel 

mahabharat 

mahakhel 

mahesh 

mantra 

moksha 

murti 

praarthna 

purana 

ramayan 

sangh 

satya 

shakha 

shruti 

smriti 

spardhaa 

upanishad 

varg 

veda 

vedanta 

vidya 

vishnu 

yog 

Hanumaanji heeft hon-

ger. Maar om te kunnen 

eten moet Hij eerst door 

een doolhof. Help Hem 

mee en vindt de route 

voor Hanumaanji! 

Doolhof 
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su.;W kI xiKt-pUj; 
    

net;jI su.;WcN{ bos hm;re dex ke mh;n( net; qe) îs dex ko net;jI su.;WcN{ bos hm;re dex ke mh;n( net; qe) îs dex ko net;jI su.;WcN{ bos hm;re dex ke mh;n( net; qe) îs dex ko net;jI su.;WcN{ bos hm;re dex ke mh;n( net; qe) îs dex ko 
SvtN] krne ke ilE ¨Nhoãne apn; jIvn ¨TsgR iky; q;) SvtN] krne ke ilE ¨Nhoãne apn; jIvn ¨TsgR iky; q;) SvtN] krne ke ilE ¨Nhoãne apn; jIvn ¨TsgR iky; q;) SvtN] krne ke ilE ¨Nhoãne apn; jIvn ¨TsgR iky; q;)     

 

sn( 1897 kI 23 jnvrI ko k!k meã srk;rI vkIl bh;dur j;nkIn;q bos ke `r meã Ek 
pu] ne jNm ily; q;) ¨sk; n;m r%; gy; su.;WcN
{) r;ybh;dur s;hb kI pTnI k; n;m q; ≈ImtI 
pâ.;vtI) pu] ke jNm ke smy hI drv;je pr %@πe 
hokr .I% m;\gnev;le Ek bU!πe fkIr ne r;ybh;dur se 
kh; q;- a;pko pu]-fl kI pâ;iPt huîR hw) îRêr kre≤ 
¨skI vIrt; a*r idlerI kI kh;iny;\ sUrj ke sm;n 
tejomyI hoã) 

Jyoã-Jyoã b;lk su.;W b!πne lg;≤ Tyoã Tyoã ¨smeã fkIr 
kI a;xIRv;d ke anus;r hI gu, pâk$ hone lge) 

 

xrd ke a;iên mhIne meã mh;xiK  dug;R kI pUj; hotI 
hw) jb su.;W s;t vWR k; q;≤ ¨NhI idnoã r;ybh;dUr 
j;nkIn;q  ke pirv;r meã xiKt-pUj; kI twy;iry;\ ho 
rhI qI) pâ.;vtI ne dug;R devI ko sone kI mUitR k; 
ai.nv isãg;r iky;≤ Sn;n kr;y;≤ cNdn aw*r kuãkum 
mi<@t iky;≤ fulm;l; k<# meã phn;îR a*r idy; jl;kr a;rtI kI) ifr h;q jo@πkr 
pâ;qRn; kI) b;lk su.;W b@πI tNmyt; se yh k;yR de% rh; q;) pUj; ho j;nek e b;d 
pâ.;vtI devI ne dug;R m;t; ke pâs;d kI q;lI ¨#; lI a*r su.;W ke s;mne %@πI huîR) bolI- 
pâs;d lo≤ bet;⁄ 
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leikn b;lk su.;W cup bw#; rh;≤ jwse kuz sun; hI n ho) ¨slI a;\%e xiKt kI mUitR pr 
lgI huîR qI) m;\ ne ifr puk;r;- bet;≤ devI k; pâs;d lo) m;no≤ su.;W spne se jg gy;) 
bol;-iks devI k;≤ m;¿ 

- ijskI aor îtne ?y;n se tum a.I de% rhe qe≤ ¨sI devI dug;R k;) -m;       

        ne jv;b idy;) 

 - to yhI hw mh;xiKt mh;dug;R≤ m;\¿- su.;W ne pUz;) 

 - h;\≤ bet;⁄ 

 - to m;\≤ tum mh;xiKt kI pUj; bs≤ îsI trh iky; krtI ho¿ 

 - iks trh⁄ m;\ ne bCce kI aor acrj se de%;) 

 - /Up≤ dIp a*r kuãkum se¿ 

 - to a*r iks trh se kI j;tI hw pUj;¿ 

su.;W ne gM.Ir≤ ikNtu sãyt xBdoã meã invden iky;- 
ÆnhIã m;\≤ xiKt kI pUj; /Up≤ dIp nwveµ se nhIã kI 
j;tI) xiKt kI pUj;≤ sCcI pUj; to hotI hw- ÆxS] 
kI Zãk;r se≤ p;ipyoã ke %Un se≤ asuroã ke dmn se) 
xiKt kI pUj; ke ilE a;Tmbild;n kI a;vXykt; 
hw) vh s;/k k; %Un c;htI hw)Æ  -khkr b;lk 
su.;W ne Ek tej c;ku se plk m;rte hI apnI 
¨\glI cIr dI)  

 

m;\ pâ.;vtI cI% ¨#I≤ leikn b;lk su.;W pâs] mn 
Evã /Ir .;v se a;ge b!π; a*r apne %Un k; $Ik; 
dug;R kI mUitR ke m;qe pr lg;kr ¨se pâ,;m iky;) 

    

a*r yhI b;lk su.;W a;ge clkr Æa;j;d ihNd f*jÆ k; n;yk a*r apnI a*r yhI b;lk su.;W a;ge clkr Æa;j;d ihNd f*jÆ k; n;yk a*r apnI a*r yhI b;lk su.;W a;ge clkr Æa;j;d ihNd f*jÆ k; n;yk a*r apnI a*r yhI b;lk su.;W a;ge clkr Æa;j;d ihNd f*jÆ k; n;yk a*r apnI 
m;tO.Uim pr pâ;,oTsgR kr denev;l; xiKt k; mh;n( puj;rI net;jI su.;WcN{ bos m;tO.Uim pr pâ;,oTsgR kr denev;l; xiKt k; mh;n( puj;rI net;jI su.;WcN{ bos m;tO.Uim pr pâ;,oTsgR kr denev;l; xiKt k; mh;n( puj;rI net;jI su.;WcN{ bos m;tO.Uim pr pâ;,oTsgR kr denev;l; xiKt k; mh;n( puj;rI net;jI su.;WcN{ bos 

hua;) îith;s meã ¨nk; n;m amr hw) hua;) îith;s meã ¨nk; n;m amr hw) hua;) îith;s meã ¨nk; n;m amr hw) hua;) îith;s meã ¨nk; n;m amr hw)     

su.;W kI xiKt-pUj; 
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Yogaasan                                     yog;s;nyog;s;nyog;s;nyog;s;n    

 

Gaudohikaasan 
 

Gau betekent koe en dohik betekent melken. Bij deze aasan zit je in de houding van een persoon die een 
koe melkt. 

Je begint vanuit Sam Sthiti. 

1. Hurk op je knieën en hou je knieën bij elkaar. 

2. Zet je ellebogen op je knieën en doe alsof je de uiers van een koe vasthoudt. 

3. Kijk naar voren en zorg ervoor dat je gehele lichaamsgewicht op je tenen rust. Hierdoor zullen je hielen       
      hoger van de grond komen. 

4. Probeer een anderhalve minuut in deze houding te zitten. 

5.  Kom terug in Sam Sthiti. 

Voordelen  

Deze aasan is goed voor de benen en de knieën Deze worden hierdoor versterkt. Verder is de aasan goed voor 
de evenwicht. 

 

 

Sasangaasan    

 

Sasang betekent konijn. Bij deze aasan beeld je een konijn uit. 

 

Je begint vanuit Sam Sthiti. 

1. Kniel neer en pak je hielen stevig beet. 

2. Buig langzaam naar beneden. Zorg dat je voorhoofd je knieën en je kruin de 
grond raakt. Adem uit tijdens het buigen. 

3. Blijf ongeveer 10 seconden in deze positie staan. 

4. Laat je hielen los en kom weer omhoog. Adem in tijdens het omhoog komen. 

Kom terug in Sam Sthiti. 

 

Voordelen 

Deze aasan zorgt ervoor dat je schouders, armen, rug en ruggengraat soepel blijven.  
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Baal Kahaani -  Sudhaamaa         su/;m;     su/;m;     su/;m;     su/;m;    
baal 

 

Bhagwaan Krishna had een vriend toen hij nog naar school ging. Hij heette Sudhaamaa en was erg arm.  

Sudhaamaa bleef een arme man. Hij had vele kinderen. Hij was, hoe dan ook, een goede man die hield 

van zijn vrouw en van zijn kinderen. 

Sudhaamaa zong elke dag bhajans op straat. Mensen gaven hem daarvoor meestal een handjevol rijst. Hij 

ging toen weer naar huis en gaf de rijst aan zijn vrouw. Zij maakte de rijst klaar. Sudhaamaa offerde het 

voedsel eerst aan Bhagwaan, waarna hij een deel gaf aan zijn gasten. Daarna gaf hij een deel aan zijn 

kinderen. En wat over bleef, was voor zijn vrouw en natuurlijk voor hemzelf. 

Sudhaamaa bewaarde nooit voedsel voor de volgende dag. Hij was er zeker van dat Bhagwaan hem elke 

dag zou voeden, precies zoals Hij elke dag voedsel kreeg.  

Toen zijn kinderen wat groter werden, waren de aalmoezen die Sudhaamaa kreeg niet genoeg. Sommige 

dagen had hij zelf niets te eten! Sudhaamaa had ook geen mooie kleren om te dragen, zijn kleren waren 

helemaal gescheurd. Mensen riepen hem ‘Kuchela’, wat een man met gescheurde kleren betekende. 

 

Op  een dag zei de vrouw van Sudhaamaa tegen hem: “Waarom gaat u Krishna niet ontmoeten? U was 

een klasgenoot van hem. Hij zal ons zeker helpen!”  

 

Sudhaamaa wilde zijn vriend Krishna graag zien. Niet voor geld, maar voor de plezier die hij zou hebben 

een vriend te ontmoeten. 

 

Wanneer we een naar een baby, een grote man of naar een mandir gaan, moeten we nooit met lege 

handen gaan. We moeten zoetigheden meenemen als teken van liefde 

en respect. Sudhaamaa nam wat zijn vrouw kon geven; een beetje 

gepofte rijst.  

 

Sudhaamaa moest dagen lang lopen voor hij het paleis van Shri Krishna 

bereikte. 

 

Krishna zag hem van ver aankomen. Hij ging gelijk naar buiten en 

ontmoette Sudhaamaa aan de poort. Hij gaf hem een groot welkom. Zij 

omhelsden elkaar en binnen waste Shri Krishna de voeten van 

Sudhaamaa. Even later kwam Rukmini, de vrouw van Shri Krishna. Zij 

gaf Sudhaamaa heel veel lekker eten en drinken in gouden borden en bekers! 
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Baal Kahaani -  Sudhaamaa         su/;m;     su/;m;     su/;m;     su/;m;    
 

Nadat Sudhaamaa was uitgerust vroeg Krishna of hij getrouwd was en hoeveel kinderen hij had.  

Sudhaamaa beantwoorde de vraag heel enthousiast, om te laten zien dat hij blij en tevreden was. “Ik weet 

zeker dat je iets te eten hebt meegenomen, Sudhaamaa”, zei Shri Krishna plotseling. 

Sudhaamaa schaamde zich voor dat kleine beetje rijst. Maar Krishna pakte het gelijk uit zijn hand. Nadat 

Krishna een beetje van het rijst  had gegeten, zei Hij: “Wat aardig dat je vrouw mij dit heeft gestuurd”. En 

Hij at meteen nog een handvol. 

 

Sudhaamaa nam afscheid en vertrok weer naar huis. Hij was helemaal vergeten om een beetje hulp te 

vragen!  

 

Toen Sudhaamaa thuis arriveerde, was er een wonder gebeurd. Er was een grote paleis in plaats van zijn 

huis en er waren vele dienaren die allerlei werk aan het doen waren. Zijn vrouw stond voor hem. Zij droeg 

een mooie en dure sari en zij had gouden 

sieraden aan. Ook zijn kinderen hadden mooie 

kleren aan. Hij kon zijn ogen niet geloven! 

 

De vrouw van Sudhaamaa zei: “Dit is alles 

gebeurd door de genade van Shri Krishna”. 

Sindsdien bad hij tot Shri Krishna met grotere 

devotie dan ooit. 

De les die we hieruit kunnen leren, is dat wij een 

eerlijk leven moeten leiden. Omdat Sudhaamaa 

een eerlijk persoon was, kreeg hij wat hij 

verdiende. 

Bhagwaan geeft aan diegene die een eerlijk en 

een goed hart hebben. Eerlijkheid loont altijd; 

“Satyameva Jayate”. 
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Ni-yuddha  

 

JAANU    j;nu j;nu j;nu j;nu  

Bij Jaanu geef je een knietje aan je tegenstander. 

Vanuit Prayog Siddha: 

1. (Zie plaatje 1). Je pakt de tegenstander stevig vast rondom zijn nek. 

2. (Zie plaatje 2). Je trekt de hoofd van de tegenstander naar je toe en tegelijk je achterste knie naar zijn  
      hoofd. De bedoeling is dat je hem hard raakt. 

3. ( Zie plaatje 3). Je laat je tegenstander los en komt terug in Prayog siddha. 

 

  

 

 

CHAKRA PAD        câk pdcâk pdcâk pdcâk pd    

Chakra betekent een cirkel, wiel. Bij chakra pad maak je met je been een cirkel van binnen naar buiten. De 
bedoeling is dat je je tegenstander op zijn gezicht raakt. 

 

Vanuit Prayog siddha: 

 

1. ( Zie Plaatje 1). Je staat klaar in Prayog Siddha 
en trapt je tegenstander met het achterste been. 

2. ( Zie plaatje 2). Je draait je been van binnen naar 
buiten en raakt je tegenstander op het gezicht. Let 
op!! Je moet jezelf niet forceren. Als je niet hoger kan, 
moet je het ook niet proberen. 

( Zie plaatje 3). Je komt terug in Prayog Siddha 
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Amrit Vachan                            AmaRt vacana 
Amrit Vachans betekent letterlijk onsterfelijke woorden. Het zijn gezegden 
die gelden voor de gehele mensheid ongeacht de plaats en de tijdstip. In 
elke editie brengen wij voor u drie Amrit Vachans. Denk hierover eens na! 

 

 

kmakmakmakma----NyaovaaiQakarsto maa flaoYau kdacanaNyaovaaiQakarsto maa flaoYau kdacanaNyaovaaiQakarsto maa flaoYau kdacanaNyaovaaiQakarsto maa flaoYau kdacana    
maa kmamaa kmamaa kmamaa kma----flahotuBaflahotuBaflahotuBaflahotuBa---- umaaumaaumaaumaa---- to saMgaao|%vakma to saMgaao|%vakma to saMgaao|%vakma to saMgaao|%vakma----iNaiNaiNaiNa    
Karmanyevaadhikaaraste maa phaleshu kadaachana 
maa karma-phala-hetur bhur maa te sango’stva karmani 

 
Je hebt het recht je voorgeschreven plicht te vervullen, maar de vruchten ervan komen je niet toe. Zie jezelf 
nooit als de oorzaak van het resultaat van je bezigheden en tracht nooit je plicht te verloochenen. 

——————————————————————————————————————— 

na dovaa dNDmaadaya rxaint pSaupalavat\ ana dovaa dNDmaadaya rxaint pSaupalavat\ ana dovaa dNDmaadaya rxaint pSaupalavat\ ana dovaa dNDmaadaya rxaint pSaupalavat\ a    

yaM tu rixatuimacCint baud\Qyaa saMivaBajaint tma\ aayaM tu rixatuimacCint baud\Qyaa saMivaBajaint tma\ aayaM tu rixatuimacCint baud\Qyaa saMivaBajaint tma\ aayaM tu rixatuimacCint baud\Qyaa saMivaBajaint tma\ aa    
Na Devo Dandmaadaay Rakshanti Pashupaalavat 

Yan Tu Rakshitumicchanti Buddhyaa Sanvibhajanti Tam 

Bhagvaan heeft geen stok in zijn handen om iemand te beschermen. Bhagvaan heeft de intelligentie 
‘buddhi’ aan de persoon gegeven om elk aanval te weerstaan! 

————————————————————————————————— 

]darsya tRNaM iva<aM SaUrsya marNaM tRNaM a]darsya tRNaM iva<aM SaUrsya marNaM tRNaM a]darsya tRNaM iva<aM SaUrsya marNaM tRNaM a]darsya tRNaM iva<aM SaUrsya marNaM tRNaM a    

ivar>sya tRNaM Baayaaivar>sya tRNaM Baayaaivar>sya tRNaM Baayaaivar>sya tRNaM Baayaa---- inaspRhsya tRNaM jagat\ aa inaspRhsya tRNaM jagat\ aa inaspRhsya tRNaM jagat\ aa inaspRhsya tRNaM jagat\ aa    
Udaarasya Trinam Vittam Shurasya Maranan Trinam 
Viraktastya Trinam Bhaaryaa Nisprihasya Trinam Jagat 

Voor een vrijgevige persoon is geld of rijkdom niet belangrijk 

Voor een moedig persoon heeft de dood geen waarde 

Voor een niet gebonden persoon is zijn familie onbelangrijk & 

Voor een persoon die geen verlangens heeft, is deze wereld onbelangrijk 
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De spardhaa vindt dit jaar plaats omstreeks maart 2006 te Den Haag. De 
precieze datum krijg je nog te horen van je mukhya shikshak/ shikshika. 

De Varg, ofwel de jaarlijkse zomerkamp komt er weer aan! Dit jaar wordt het 
gehouden eind juli/begin augustus. Hou rekening met je vakantieplanning! 
Meer informatie bij je mukhya shikshak/ shikshika. 

 

Soechna’s 

 

 

Sangh Kiran wordt in de shakha’s gratis verspreid, maar donaties ten behoeve 

van toekomstige publicaties zijn welkom. 

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

 

Het is toegestaan (zonder toestemming van de redactie) artikelen uit uw Sangh 

Kiran over te nemen 
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Kleurplaat 
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