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Panch Mahabhootas
Kishore - Tarun - Proud

Een ieder van ons zal zich wel eens hebben afgevraagd waar de wereld van is gemaakt. Deze vraag
houdt de mensen van tegenwoordig niet alleen bezig, maar ook in de tijd van de Grieken en
Romeinen en zelfs daarvoor. Een ieder heeft zijn eigen visie op dit vraagstuk en zo ook de Hindoe
Dharma. De Hindoe Dharma vertelt ons namelijk dat de wereld om ons heen bestaat uit de Panch
Mahabhootas,
Mahabhootas de vijf oerelementen.

Panch Mahabhootas
De Panch Mahabhootas zijn de vijf oerelementen. De vijf oerelementen zijn ether, water, aarde, vuur en
lucht. Binnen de Hindoe Dharma zijn dit de stoffelijke elementen. De Hindoe filosofie kent namelijk ook
nog 4 subtiele elementen. Deze 4 subtiele elementen zijn Chitta (intuïtie), Buddhi (wijsheid), Aham
(intellect), Man (denkvermogen). De vier subtiele elementen zijn voortgekomen uit Aatma,
Aatma de ziel.
Aatma is ontstaan uit Brahm,
Brahm wat gezien wordt als de oorzaak der oorzaken. Het hele universum is
begonnen met Brahm.

Ontstaan van de Mahabhoota’s
Voor het gemak laten we de vier subtiele elementen buiten beschouwing. Dat betekent dat we alleen
Brahm en de stoffelijke elementen overblijven. De stoffelijke elementen zijn voortgekomen uit Brahm.
De vijf oerelementen zijn vervolgens uit elkaar voortgekomen. Uit Brahm is het element ether (Akaash
Akaash)
Akaash
voortgekomen. Uit ether is lucht (Vayu
Vayu)
Agni)
Vayu voortgekomen, uit lucht is vuur (Agni
Agni voortgekomen, uit vuur is
water (Jal
Jal)
Bhumi)
Jal voortgekomen en uit water is aarde (Bhumi
Bhumi voortgekomen.
Het is heel makkelijk om te zeggen dat lucht uit ether is ontstaan . Maar dit kan men logischerwijs te
verklaren. Als we kijken naar de eigenschappen van de elementen, zien we iets opmerkelijks.
Wanneer een voorwerp uit een ander voorwerp voortkomt, krijgt het de eigenschappen mee. Dat is
precies ook zo met de elementen. Akaash (ether) heeft als enig eigenschap dat je het kan horen. Uit
Akaash is Vayu (lucht) ontstaan. Lucht kunnen we horen, maar ook voelen. Dus de elementen krijgen
alle eigenschappen mee van hun “vaderelement” en krijgen een nieuwe eigenschap erbij. Dat zien we
ook bij de andere elementen. Uit Vayu is Agni ontstaan en Agni kunnen we horen, voelen en zien. Uit
Agni is Jal ontstaan en Jal kunnen we horen, voelen, zien en proeven. Uit Jal is Bhumi ontstaan en Bhumi
kunnen we horen, voelen, zien, proeven en ruiken. De elementen krijgen alle eigenschappen mee en
omdat Bhumi het laatste element is, heeft het alle eigenschappen. Als je het ontstaan van de
elementen in een schema zou zetten krijg je het onderstaande:

Brahm → Ether (gehoor) → Lucht (tast) → Vuur (zicht)→
(zicht)→ Water (smaak)→
(smaak) Aarde (reuk)
De Mahabhootas als bouwstenen
Onze Dharma zegt dat alles wat buiten in de natuur te vinden is, ook in ons zelf aanwezig is. Dus wanneer we onszelf begrijpen en kennen, begrijpen we ook de natuur om ons heen. In de Bhagwad Gieta
vertelt Krishna Bhagwaan aan Arjun dat wij het lichaam niet zijn en dat het niet van ons is. Het lichaam
is tot stand gekomen door de vijf oerelementen en zal ook na de dood weer terug transformeren in de
vijf oerelementen.
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Panch Mahabhootas
Precies zoals het lichaam is opgebouwd uit de vijf oerelementen, zo is de gehele natuur opgebouwd uit de
Panch Mahabhootas. Eigenlijk zijn de Mahabhootas bouwstenen van de
natuur. Maar de vraag is nu hoe de oerelementen dan bij elkaar komen? De
Hindoe Dharma geeft daar het volgende antwoord op. Binnen de Hindoe
Dharma kennen we drie krachten die worden gesymboliseerd door Brahma,
Vishnu en Mahesh ( of Shiv). De kracht die Brahma symboliseert, is de kracht
van de schepping. Deze kracht zorgt ervoor dat de Mahabhootas bij elkaar
komt. De kracht die Vishnu symboliseert, is de kracht van de onderhouding.
Deze kracht zorgt ervoor dat de Mahabhootas bij elkaar blijft. De laatste
kracht die door Shiv wordt gesymboliseerd, is de kracht van de “vernietiging” Trimurti: Bramha, Vishnu en
van de natuur. Deze zorgt ervoor dat de Mahabhootas uit elkaar gaan als de Mahesh
tijd er rijp voor is. Deze drie eenheden kunnen ook gezien worden als de
Genererende, Opererende en Degenererende krachten van de natuur.

Het gemoed, intellect, ego, ether, lucht, vuur, water, en aarde,
aarde dit is de achtvoudige indeling
van Mijn materiële energie (Prakirti).
Het is dus duidelijk waarom de Panch Mahabhootas belangrijk zijn voor de mens en de natuur. Zonder
deze Panch Mahabhootas zouden wij en de natuur niet kunnen bestaan. De Mahabhootas zorgen dus
voor het proces van omstaan en verandering van de gehele natuur en de wezens die daarin leven.

Bhagwad Gieta, Hoofdstuk 7 slokha 4
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Hindu Nieuws
Swami Ramdev roept de vrouwen op om in henzelf Sita Mata, Jijabai en
Janshi ki Rani wakker te maken.
De Rashrtrya Sevika Samiti hield haar vijftiende, 3-daagse conferentie van 6 tot 8
november in Nagpur. In totaal namen 10.297 s’sevika’s vanuit heel Bharat deel aan de
conferentie, inclusief 35 s’sevika’s uit Nepal, Zuid-Afrika, Kenia, Mauritius en Sri Lanka. Op
6 november organiseerde Yogacharya Swami Ramdev een speciale yoga-dag voor de
deelneemsters. Het bevatte zeven pranayams, enkele yogasans en zijn visie tegenover de
rol van de vrouw in het opbouw van het land.
In zijn toespraak staat hij erop dat vrouwen niet moet gaan bedelen. “ Bedelaars hebben
geen keuze en geen zelfrespect”. Als vrouwen het woeste van vuur, snelheid van lucht,
geduld van de aarde, koelheid van water en de
breedheid van ether laten zien, zullen ze gerespecteerd
worden door een ieder,” zei hij. Ook zei Ramdev Baba
dat vrouwen hoge doelen voor hun zelf moeten stellen
en alles te bereiken wat ze kunnen bereiken.
Swami Ramdev vraagt aan iedere vrouw om Sita Mata,
Jijabai en Jhansi ki Rani in hun zelf wakker te maken en
actief te worden in het dienen van de gemeenschap.

Bron: http://www.theuniversalwisdom.org/hinduism/swami-baba-ramdev-asks-women-to-awaken-sitamata-

jijabai-and-rani-jhansi-in-them/
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Hindu Nieuws
Red wereld Hindu erfgoed: Save Rama Sethu
Er is veel ophef bij Hindu’s over de hele wereld
ontstaan na het besluit van de Indiase regering om
1 km van de Ram Sethu (een brug die onderzee ligt
tussen India en Sri Lanka) te vernietigen om zo de
scheepvaart te bevorderen. Dit project, genaamd
Sethusamudram, moet de Indiase economie ten
goede laten komen. Shri Ram liet deze brug met
behulp van de Vanara-leger bouwen om Lanka te
kunnen bereiken. Wat er ook bijzonder is aan deze
brug, is dat het binnen 5 dagen werd gebouwd met
enkel behulp van stenen en hout.
Sattelietfoto van de Ramasethu

Hindu’s zijn zeer teleurgesteld in de Indiase regering. Het lijkt alsof de economische
belangen voor hen zwaarder wegen dan het behoud van het culturele erfgoed. Om het
besluit van de regering tegen te houden is er een platform opgericht door Hindu’s uit
Amerika, Groot Brittannië en Nederland: ‘Save Ram Sethu’. Dit platform wil aan de Indiase
regering duidelijk maken dat vernietiging van de brug schade zal toebrengen aan het
culturele erfgoed en het milieu. Dit doet het platform onder andere door een persbericht
te versturen en een protestmars te organiseren in India.
Ook lijkt het dat Hanumanji nog steeds de Ram Setu beschermt. Dit blijkt uit het feit dat
alle machines, die werden ingezet om de Ram Setu te vernietigen, allemaal defect raakten
of zonken in het water. Ook stak er een storm op zee, toen er recent een poging werd
gedaan om de Ram Setu te vernietigen. Hierdoor zijn de werkzaamheden uitgesteld. Dit
alles biedt mogelijkheden om meer druk uit te oefen op de regering en zo het project stop
te zetten.
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Hindu Nieuws
Hindu Swayamsevak Sangh VS leidt tot een succesvolle Surya Namaskaar Yagna

Verenigde Staten, 1 februari 2007

Gouverneur Brad Henry riep 28 februari uit als de dag voor
“ Yoga bewustzijn” voor Oklahoma en burgermeester Kathy
Taylor deed hetzelfde voor haar stad Tulsa. Gedurende de
laatste twee weken deden veel Amerikanen mee samen met de
Amerikaanse Indiërs, aan het leren van “ Surya Namaskaar”
door heel Amerika. De mentale, fysieke en spirituele
vooruitgang van het doen van Surya Namaskaar werd door veel
mensen ervaren tussen de leeftijd van vier en zeventig in 100
centra door heel Amerika.
Elk jaar vieren de Hindoes wereldwijd op 14 januari Makar Sanskranti, een wisseling van
seizoen en de dag, dat de zon het sterrenbeeld steenbok of Makar binnentreedt. Makar
Sanskranti brengt langere dagen, hetgeen de zonneschijn in het leven symboliseert. Om
deze gebeurtenis te vieren organiseerde Hindu Swayamsevak Sangh de ‘Surya Namaskaar
Yagna’ van 13 januari tot het eind van Makar Sanskranti. Het was een innovatief campagne
om het bewustzijn over gezondheid te vergroten door middel van Surya Namaskaar, wat
“Zonnegroet” betekent. Surya Namaskaar wordt over de wereld op meer dan 40
verschillende manieren gepraktiseerd. De bewegingen van de Surya Namaskar
laten alle spieren in het lichaam strekken, dat gepaard gaat met een constant patroon van
ademhalen. Dit alles houdt het lichaam en geest gezond. Met bijna 4000 deelnemers
heeft de Surya Namaskaar Yagna bijna 450.000 keer Surya Namaskaars opgeleverd.

Bron: http://www.hinduismtoday.com/hpi/2007/2/7.shtml#2
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Shishu Citaat

Mannen die werkelijk heldhaftig zijn roemen hun eigen verdiensten nooit:
Vuur brandt zonder geluid, zonder lawaai schijnt de zon.

Vuur is zeer machtig. Slechts een enkele vonk is nodig om een heel bos te vernietigen.
Hoewel haar kracht zeer enorm is, maakt vuur vrijwel geen geluid. Zij doet haar werk
zonder zich te verraden door geluid.
De zon schijnt continu en onvermoeibaar. Hij verlicht o.a. de aarde en geeft ons warmte
en energie. Zo groots is de zon, maar toch hoor je hem niet.
Net als het vuur en de zon, praten mensen , die grote daden verrichten, niet over hun
eigen verdiensten. Zij prijzen zichzelf niet, maar richten hun energie op het doen van grote
dingen. Het werk is belangrijk en niet de roem of eer. Als je iets goeds hebt gedaan en erover opschept, leidt dat tot hoogmoed en hoogmoed is het begin van de ondergang.
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Suryanamaskar mantra
Kishore - Tarun - Proud

?yey" sd; sivtO-m<@l-m?vtIR)
n;r;y," srisj;sn-siNniv.$"_
keyUrv;n( mkr-ku<@lv;n( ikrIi$)
h;rI ihr<myvpu/ORt-x„%-ck["_

Dhyeyah sadaa savitrie-mandal-madhvartie
naaraayanah sarsiedjaasan-sanniwiesjtah
keejurvaan makar-kundalvaan kirieti
haarie hieramyavapurdhriet-shankh-chakrah

Betekenis:
Ik heb altijd in gedachten degene die in het midden van de hemel staat en
glinstert als goud; die gezeten is op een lotusbloem, een kroon op het hoofd
draagt en een schelphoorn en chakra in de handen draagt (= Suryadev).

Aum mitraaya namah
Aum ravaye namah
Aum suryaaya namah
Aum bhaanave namah
Aum khagaaye namah
Aum pusne namah
Aum hiranyagarbhaaye namah
Aum marichaye namah
Aum aadityaaye namah
Aum saavitre namah
Aum arkaaye namah
Aum bhaaskaraaye namah
Aum shri savitri suryanaaraayanaaye namah

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

m];y nm"
rvye nm"
sUy;Ry nm"
.;nve nm"
%g;y nm"
pU.,e nm"
ihr<yg.;Ry nm"
mrIcye nm"
a;idTy;y nm"
siv]e nm"
ak;Ry nm"
.;Skr;y nm"
≈IsivtOsUyRn;r;y,;y nm"

Aadityasya namaskaran, ye kuruvanti dine dine
Aayupragyabalamviryam, tedjas teshaam cha djaayate
Akaalmrityu harnam, sarvavyaadhi vinaashanam
Surya paadodakam tirtham, djathare dhaaryaamyaham.
Betekenis::
Betekenis
Degene die iedere dag Suryanamakar doet verkrijgt een lang en gezond leven, slimheid en kracht. Men zal
niet vroeg sterven of lijden aan ziektes en men moet water drinken dat in zonlicht heeft gestaan.
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Suryanamaskar mantra
1

Aum mitraaya namah
Gegroet zij hij die de vriend van allen is. Hij die geen onderscheid
maakt tussen mensen (geeft iedereen licht en warmte).

2

Aum ravaye namah
Gegroet zij hij die glimt (glinstert).

3

Aum suryaaya namah
Gegroet zij hij die activiteit teweegbrengt.

4

Aum bhaanave namah
Gegroet zij hij die verlicht.

5

Aum khagaaye namah
Gegroet zij hij die zich in de hemel beweegt.

6

Aum pusne namah
Gegroet zij de schenker van kracht.

7

Aum hiranyagarbhaaye namah
Gegroet zij de gouden kosmos.

8

Aum marichaye namah
Gegroet zij de heer van de dageraad.

9

Aum aadityaaye namah
Gegroet zij de zoon van Aditi.

10

Aum saavitre namah
Gegroet zij de welwillende moeder (doet alles
voor iedereen).

11

Aum arkaaye namah
Gegroet zij hij die prijzenswaardig is.

12

Aum bhaaskaraaye namah
Gegroet zij hij die verhelderd.

13

Aum shri savitri suryanaaraayanaaye namah
Gegroet zij de heer van activiteit en de moeder van welwillendheid.

Hindu Swayamsevak Sangh

Sangh Kiran mei 2007 - nr. 36

Pagina 9

Visitekaartjes
Welke beroepen kun je vinden in deze visitekaartjes?

Hindi Sudoku
4 3

Vul het diagram zó in dat alle hindicijfers
van 1 tot 9 slechts één voorkomen in alle
horizontale rijen, verticale kolommen én in
elk van de vierkantjes van 3 x 3 vakjes

7
8 6 4

7

9
7

1

Tip:

1=1
2 =2
3=3
4 =4
5=5

9 8
8 2 1

6=6
7=7
8=8
9=9

3

8

1
6

2

5
9

4
3
1 4 6
7 5

3
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De tijger en de leeuw -   
Baal

In een bos woonden een tijger (
)
) en een leeuw (). Leeuwen zijn over het algemeen erg sterk, maar
deze leeuw was oud geworden. Hij kon niet meer erg hard en ver meer rennen. De tijger was nog jong en
sterk. Toch was de tijger een beetje bang voor de leeuw en hield hem daarom te vriend.

Een keer hadden noch de tijger noch de leeuw een prooi gevonden. Beiden waren erg hongerig. Toen
zagen ze een kleine hert (  ) grazen in hun buurt. De tijger zei tegen de leeuw: “Ik ga wel jagen op het
hert: ga jij maar zitten kijken.”

De tijger maakte jacht op het hert en doodde het. Maar het hert
was te klein om de honger van beiden te kunnen stillen. Zowel de
tijger als de leeuw wilden het hert opeten. Toen zei de tijger: “Ik
heb het hert gedood, daarom mag ik het opeten.” Toen begon de
leeuw te brullen: “Ik ben de koning van het bos, daarom zal ik het
hert opeten. Beiden kregen ruzie en begonnen elkaar met
scherpe tanden en klauwen te bevechten. Een vos ( ),
 die
toevallig langsliep, had alles gezien en hield zich schuil achter een
struik. Toen de tijger en de leeuw elkaar met hun tanden en
klauwen flink hadden verwond, stortten zij zich vermoeid neer op
de grond en de vos kwam tevoorschijn. Hij sleurde het hert mee en
begon het te eten. De tijger noch de leeuw konden opstaan. Zij
keken machteloos toe hoe de vos genoot van de maaltijd die voor
hen was bedoeld.

Moraal: Wanneer twee personen ruziën om één ding, zullen allebei er nadeel van hebben. Een derde zal
er zijn voordeel uit halen. Daarom is het verstandig om niet onderling te ruziën. Al ben je een beetje in je
nadeel, je kunt het liever accepteren en de vriendschap onderling bewaren.
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Khel
In deze sectie staan khels, die in de shakha gespeeld kunnen worden.
Kurukshetra

Betekenis: Kurukshetra was het slagveld in Mahabharat
Iedereen staat verspreid in het veld. De shikshak heeft de bal en gooit de bal omhoog en zegt:
“ Aakramaan …….(een naam van een sevak)”. Wiens naam gezegd wordt, rent naar de bal en pakt de bal.
Zodra hij de bal heeft, zegt hij “ STABHA”. Nadat hij “stabha” heeft gezegd, mag de rest zich niet meer
bewegen. De s’sevak met de bal mag dan drie stappen nemen en moet proberen om iemand af te gooien.
Gooit hij iemand af, dan moet hij de bal weer pakken en weer “stabha” zeggen. Dit gaat door totdat de
s’sevak mist. Als de s’sevak mist, pakt hij de bal, gooit de bal in de lucht en zegt “ Aakraman ……” met een
andere naam. Zo gaat het door totdat er één iemand overblijft en diegene is de winnaar van de
Kurukshetra.
Balidaan

Betekenis: Opoffering
Er zijn twee teams. Een van de teams heeft een bal. Bij het ander team is één iemand de leider. De
bedoeling is dat het team met de bal de leider van het andere team afgooit. De persoon, die de bal in zijn
handen heeft mag niet meer lopen en kan naar andere teamleden gooien. De anderen van het team met
de leider moeten de leider beschermen door de bal tegen te houden met hun lichaam. Ze mogen de bal
niet vasthouden in hun handen of met hun voeten, alleen tegenhouden. De leider moet proberen zo vaak
mogelijk heen en weer te rennen zonder geraakt te worden door de bal. Het team met de bal moet dus
proberen door middel van overspelen de leider af te gooien. Zodra de leider is geraakt, wordt er
gewisseld. De team met de bal wordt nu het team met een leider en het team met een leider wordt nu
het team met de bal. De leider die het meeste keer heen en weer heeft gerend, wint.
Yamraadj se bachoo

Betekenis: Pas op voor Yamdev, Devta van de dood
In het midden van de zaal ligt een mat ( het liefst een dikke mat). Een s’sevak is de Yamdev en staat op de
mat en de rest van de s’sevaks staat aan een kant van de gymzaal. Bij Kuru moeten de s’sevaks proberen
de overkant te bereiken. Yamdev moet proberen om s’sevaks op de mat te krijgen. Hij mag ze optillen,
vastpakken etc. Zodra een s’sevak de mat heeft aangeraakt, is hij een helper geworden van Yamdev.
Samen moeten ze proberen om nog meer helpers te verwerven. De laatste die overblijft, heeft
gewonnen.
Ahvaan

Betekenis: uitdagen
Er staan twee teams bij de muren van de gymzaal tegenover elkaar. Een s’sevak van het ene team gaat
naar het andere team. Een ieder van dit team staat klaar met zijn handen naar voren en handpalmen naar
elkaar gericht. De s’sevak tikt iemands hand aan en rent weg. Degene die getikt is, moet proberen de
s’sevak te tikken voordat hij over de lijn is, waar de s’sevaks op staan. Lukt het hem, dan is de s’sevak af.
Lukt het hem niet, dan is hij af. Vervolgens is iemand van het ander team. Dit gaat door totdat een team
helemaal af is.
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AmaRt vacana

Amrit Vachan

Kishore - Tarun - Proud

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!

Akaashaath Patitam Toyam Yathaa Gachchati Saagaram |
Sarvadeva Namaskaarah Keshavam Pratigachchati ||
Net zoals al het regenwater dat van de hemel naar beneden valt, uiteindelijk in de
zee terechtkomt, zo bereiken de gebeden voor alle goden uiteindelijk Shri Krishna.
Deze Amrit Vachan houdt in, dat het niet uitmaakt tot welke God je bidt en op welke manier.
Het komt altijd terecht bij één Bhagvan. Of je nou gelooft in Hanuman of in Vishnu, ze zijn
allemaal hetzelfde.
Akaashaath
Saagaram
Sarvadeva
Keshavam

= hemel
= zee
= alle goden
= Shri krishna

Gate Shoka Na Kartavya Bhavishhyam Na Eva Chintayet |
Vartamaanena Kaalena Vartayanti Vichakshanaa ||
Men moet niet rouwen om wat er in het verleden is gebeurd, noch moet men zorgen
maken over de toekomst. Een wijze man houdt zich bezig met het heden.
gata
shoka
bhavishhya
chinta
vartamaana
vartaya
vichakshaNa

=
=
=
=
=
=
=

verleden
rouw
toekomst
zorgen maken
heden
bezig houden met
wijs

Na Chorahyam Na Cha Raajah-Aaryam Na BhraataRiBhaayam Na Cha Bhaarakaari |
Vyaye Krita Vardhata Eva Nityam Vidhyaadhanam Sarvadhanapradhaanam ||
Het kan niet gestolen worden door dieven, weggenomen worden door koningen,
verdeeld worden onder broers en het is geen last. Als het verbruikt wordt,
dan vermenigvuldigt zich het. Kennis is de grootste rijkdom.
Chora
Raajah
Bhraata
Bhaarakari
Vidhyaa
Sarvadhanapradhaanam

= dief
= koning
= broer
= verdelen
= kennis
= grootste rijkdom
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Geet - Balsaagar Samaadj Hove
Balsaagar samaadj hove, Ravi samaan jagme sohe.
Sankalp kare manas me, Sarvaswa liye haathome,
Bhoomata ke charanome, Arpan kar hun mit jaave.

(1)

Haatho mein haath mile ho, Hridayon se hriday jude ho,
Aikya Mantra mukh me nit ho, Satkaarya hetu sab aave.

(2)

Vyakti vyakti kaa anushasan, Balvaan samaadj chirantan,
Jay vaibhav ka aashwasan, Yaha parivartan phir laave.

(3)

Jansewa Ishwar bhakti, Jaagrit ho samaadj shakti,
Isme hi jeevan mukti, Ab jeevan kritaarth hove.

(4)







Betekenis
Laat de samaadj krachtig zijn,
Laat het schijnen als de zon.
Laten we een plechtige belofte afleggen voor het belang van de mensheid,
om onszelf op te offeren aan de voeten van Dharti Mata.
Laten we onszelf volledig wijden aan dit doel.
Laten we samenwerken en onze harten elkaar kruizen.
Het lied van eenheid zal altijd op het puntje van onze tongen zijn.
Laten we allen te samenkomen voor dit nobele doel.
Door persoonlijke discipline te ontwikkelen, krijgt de samaadj kracht.
Dit is de enige garantie op overwinning en voorspoed.
We zullen zulke veranderingen teweegbrengen in de samaadj.
Seva voor de mensen is Seva voor Bhagwaan.
We zullen de samaadj wakker maken en kracht in de samaadj oproepen.
Dit zal de enige voldoening en moksha voor mij zijn.
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HINDU SWAYAMEVAK SANGH
Redactie:
Ashis Autar, Avinash Janki &
Harish Lakhi

Soechna’s
•

Als je goeie ideeen hebt voor de Sangh Kiran, dan kun je die altijd
doorgeven aan je Mukhya Shikshak/Shikshika! Ook als je een belangrijk
artikel hebt gelezen, kunnen wij dat goed gebruiken voor de Sangh
Kiran

•

In de zomervakantie van 20 juli tot 29 juli 2007 zal de Varg plaatsvinden
in Amsterdam. Meer informatie volgt nog. Ga alvast bij je ouders na of
je op vakantie gaat en geef dit tijdig door aan de Mukhya
Shikshak/Shikshika!

Contactadres
de Gheynstraat 145
2562 NN Den Haag
Telefoon: (070) 3 644 13 6

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.

Hindu Swayamsevak Sangh

Sangh Kiran mei 2007 - nr. 36

Pagina 16

