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Bharat Ki Itihaas - deel 3
“De Klassieke Tijdperk en de Islamitische Sultanaten”
Na de Gouden Eeuw in Bharat volgde het Klassieke Tijdperk. Dit tijdperk begon met de veroveringen
van Raja Harshavardhan (590-647 (BC of AD)) in het noorden van Bharat en eindigde met de val van het
machtige Vijaynagar koninkrijk, vanwege invallers vanuit het noorden in de dertiende eeuw. Het
klassieke tijdperk staat bekend om de kunst, de ontwikkeling en de verspreiding van de Jain Dharma en
Buddha Dharma.
Tijdens zijn heerschappij in de zevende eeuw wist Harshavardhan het
noorden van Bharat te herenigen na het instorten van het Gupta
koninkrijk (zie Bharat ki Itihaas- II). Er kwam een einde aan de heerschappij van Harshavardhan na zijn dood. Tot de negende eeuw
hebben drie dynastieën voornamelijk het noorden van Bharat in hun
macht gehad: Pratiharas van Malwa, de Palas van Bengal en de
Rasthrakutas van de Deccan. De Sena dynastie veroverde vervolgens
het koninkrijk van Pala en de Pratiharas verspreidde zich over verschillende koninkrijken. Zij waren de eerste van de Rajputs, die we
tegenwoordig nog steeds kennen. De eerste Rajput koninkrijken ontstonden in Rajasthaan en later zouden ze over een groot deel van het
noorden van Bharat regeren. Een Rajput van de Chauhan dynastie,
Prithviraj Chauhan, stond bekend om zijn strijd tegen de binnenvallende Islamieten die vanuit het noorden kwamen. Een andere
dynastie, de Shahi dynastie, regeerde van de zevende tot de elfde
eeuw over delen van Oost-Afghanistan, Noord-Pakistan en Kashmir. Standbeeld van Prithviraj Chauhan
Het ideaal van Harshavardhan, om van het noorden één groot
koninkrijk te maken, was overgewaaid naar het zuiden van India.
In het zuiden van Bharat waren er vele machtswisselingen. Kleinere koninkrijken kwamen aan de macht
en die werden verwisseld voor andere kleine koninkrijken. Één van de grotere koninkrijken, het
Chalukya koninkrijk, wist lange tijd te regeren over grote delen van Zuid-Bharat (van 550-750 en van
970 tot 1190). Maar na de neergang van het Chalukya koninkrijk, werd het gebied verdeeld tussen
andere koninkrijken. Maar daar kwam een eind aan met de opkomst van het Vijaynagar koninkrijk
(1343). Veel kleinere koninkrijken werden opgenomen bij het Vijaynagar koninkrijk. In die tijd breidden
de koninkrijken van het zuiden zich uit tot aan Indonesië. Ook was er nog steeds sprake van handel met
het Romeinse Rijk. De literatuur en de architectuur bloeiden op tot het begin van de veertiende eeuw,
vanwege de opkomst van de sultan uit Delhi. Uiteindelijk kwam er een eind aan het Vijaynagar
koninkrijk ging uiteindelijk ten onder door het eerste Deccan Sultanaat van Delhi. Het Sultanaat had
zich gevestigd in het noorden van Bharat. Daarmee kwam ook een einde aan de Klassieke Tijdperk, een
periode van culturele bloei en overzeese expansies.
Met de komst van de Islamieten, was er sprake van een combinatie van culturen. Zo ontstond
bijvoorbeeld Urdu, wat een combinatie is van Sanskriet en Arabisch. Maar niet alleen op gebied van
taal, maar ook op het gebied van muziek, architectuur, kleding etc. was er sprake van wederzijdse
beïnvloeding. De Islamitische sultanaten hebben over een groot deel van Bharat weten te regeren, maar
met de komst van de Mughals, kwam er een einde aan de sultanaten.
Er kwam weliswaar een einde aan de Islamitische heerschappij in Bharat, maar Bharat was niet onafhankelijk. Met de komst van de Mughals werd een nieuw hoofdstuk ingeluid in de Itihaas van Bharat:
De Mughal heerschappij.
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Hindu Nieuws

Groot Buddha-standbeeld ontdekt in Afghanistan

Archeologen hebben in Afghanistan een enorm standbeeld van Buddha gevonden in Afghanistan. Dit 19 meter lange beeld van een liggende Buddha is gevonden dichtbij de beroemde
Bamiyan Buddha-beelden en dateert uit de derde eeuw. Naast dit beeld zijn er ook diverse
relikwieën als munten en keramische onderdelen gevonden.

In 2001 blies de Taliban 2 grote en wereldberoemde Buddha
beelden op in Bamiyan, Afghanistan. Deze beelden waren
bekend onder de naam Bamiyan Buddha’s. Volgens de Taliban
waren de beelden tegen de principes van de Islam, omdat de
beelden een representatie waren van de menselijke gedaante.
Archeologen zijn bezig om deze beelden weer te herstellen. Het
is een groot project en t wordt verwacht dat het herstellen van
deze beelden ongeveer 10 jaar in beslag zal nemen.
Restant van de opgeblazen Bamiyan
Buddha’s

Een plaatselijke beambte in Bamiyan zegt dat het pas gevonden
beeld ernstig beschadigd is. Sommige delen van het beeld, zoals
de nek en de rechterhand, zijn nog wel in een goede stat. Volgens de beambte zijn er voorzorgmaatregelen genomen om dit oude beeld te beschermen. De archeologen hopen dat het
beeld volgend jaar aan het publiek getoond kan worden.

Bron: BBC News | <http://news.bbc.co.uk>
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Hindu Nieuws
VS sluit nucleair pact met India

WASHINGTON - De Amerikaanse Senaat heeft woensdag een Amerikaans-Indiaas nucleair pact
goedgekeurd. Het gaat om een samenwerking op nucleair gebied voor civiele doeleinden. Het
pact moet tegemoetkomen aan de grote vraag naar energie in de grootste democratie ter
wereld. Het Huis van Afgevaardigden ging eerder al akkoord met het samenwerkingsverband.
Pariastatus
Een maand geleden kwam na 34 jaar een einde aan de nucleaire
pariastatus van India. De 45 landen die aan nucleaire handel
doen, waaronder Nederland, besloten het embargo op nucleair
verkeer met India op te heffen, in ruil voor de belofte van India
dat het zal stoppen met het testen van atoomwapens.
India en Frankrijk tekenden dinsdag in Parijs een samenwerkingsakkoord waarmee Franse kerncentrales aan India zullen
worden verkocht.
India heeft echter niet zoals de meeste van de 45 landen die lid zijn van Nucleair Suppliers
Group (NSG) het non-proliferatieverdrag ondertekend. Ook heeft India het internationale verdrag tegen kernproeven (CTBT) niet getekend.

Opsteker
De regering van president George Bush heeft er drie jaar voor geijverd dat de nucleaire boycot
tegen India werd opgeheven. De goedkeuring van het Congres is dan ook een kleine opsteker
voor Bush, die wel wat positief nieuws kan gebruiken aan het eind van zijn ambstermijn.
Door het verdrag komt de weg vrij voor Amerikaanse bedrijven om nucleaire brandstof,
technologie en reactoren aan India te verkopen.
In India werd de beslissing van de Amerikaanse volksvertegenwoordigers door de regerende
Congrespartij verwelkomd als een overwinning voor de regering van premier Manmohan Singh.

Bron: De Volkskrant | <http://www.volkskrant.nl>
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Shishu Citaat

Het beroep is de ruggengraat des levens

Hoe belangrijk is onze ruggengraat? Zonder onze ruggengraat kunnen wij niet staan, kunnen we niet
lopen, niet zitten. Eigenlijk kunnen we zonder onze ruggengraat helemaal niets doen met ons lichaam.
Het zou dan inzakken als pudding.

Een beroep is net zo belangrijk. Zonder een beroep krijg je geen geld en dan kan je nauwelijks leven in
Nederland. Als je een goed beroep wilt hebben, moet je gaan studeren. Dus leren en school zijn heel
belangrijk, want zonder een beroep kan je niets doen in het leven, net zoals je niets kan doen met een
lichaam zonder een ruggengraat. Je kan niet voor je familie zorgen zonder een beroep, waardoor je dan
niet voor de Samaaj (gemeenschap) kan werken. Daarom is het belangrijk om een beroep te hebben en
goed te leren.
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Vikram-wat? Shali-wat? Welk jaar is het?
De data van de meeste Hindoe feestdagen (Utsavs) veranderen per jaar. Ook wordt er gezegd dat wij
een “maankalender” hebben. Technisch gezien klopt dit niet. Waarom? Dat zien we later.
Wat bedoelen de meesten van ons met “kalender”? Laten we nu even aannemen dat een kalender een
manier is om de dagen, maanden en jaren aan te geven. Ook hebben we jaartellingen (Samvats) die
hun oorsprong vinden bij een gebeurtenis. Voorbeeld: 2008 (na Christus), dit is 2008 jaar in de zonnekalender sinds de geboorte van Jezus Christus, dit kan ook wel Christus Samvat genoemd worden! Vaak
wordt het begrip Samvat vertaald als kalender wat dus voor verwarring kan zorgen. Samvat betekent
dus de jaartelling vanaf een bepaalde tijd of gebeurtenis.
Laten we beginnen; 5110 jaar geleden. Koning Yuddhisthrhir is 3102 voor Christus gekroond, op de
dag van Varsha Pratipada (begin van het nieuwe jaar), oftewel Yugaadi (het begin van een nieuwe tijdperk). Hier is Kali Yuga begonnen (een tijdperk van lager spirituele en moraal niveau).
Het Shalivahana tijdperk begon in het jaar 78, door deze berekening is Varsha Pratipada de start van
1930. Yuddhishtir en Gautamiputra Satakarni (ook bekend als Shalivahana) waren grote mensen in dat
tijdperk en hebben ook een lange tijd geregeerd. Dr. Keshavrao Baliram Hedgewar was ook geboren op
Varsha Pratipada in 1889.
De tijdsduur van dagen, maanden en jaren in de tijdperken waren gebaseerd op het lunisolar kalendersysteem (een combinatie van zon en de maan). Maanden zijn de lente van tijd van een nieuwe maan
tot de volgende nieuwe maan (dit is eigenlijk 29 en een halve zonnedag), deze heeft 30 Tithis, of
maandagen. Vroeger werd het moment dat de zon opkomt gezien als de start van de dag, dus de Tithi
tijdens zonsopgang was de Tithi voor die zonnedag. Door het verschil in lengte tussen de maan en zon
maand, en de verschillen in de tijden van zonsopgang, zal een Tithi soms 2 dagen duren, of zelfs helemaal verdwijnen tussen zonsopgangen. Om deze reden hebben sommige maanden 29 zonnedagen en
andere 30.
Het volgende probleem waar we tegenaan lopen is; onze maanden worden aan de hand van de maan
berekend maar onze kalender is lunisolar. We willen dat onze telling overeenkomt met de draaiing van
de aarde om de zon. Het maan jaar duurt 354 dagen, maar de daadwerkelijke tijd dat de aarde om de
zon draait is dichterbij; namelijk 365 dagen, dit verschil wordt opgelost door elke 2 of 3 jaar een extra
maand erbij te doen (Adhik Maas), dit is hetzelfde dat we een schrikkeljaar hebben met een dagje
erbij in februari. De naam van elke maand is afgeleid van de locatie van de zon tijdens die maand.
Varsha Pratipada geeft aan wanneer de Chaitra maand begint. Dit is wanneer de zon passeert door de
Chitra Nakshatra (1 van de 27 delen van de hemel).
De maan groeit voor 14 dagen. Deze “Shukhala Paksha” wordt gevold door een volle maan, Purnima.
“Krishna Paksha” geeft 14 dagen van verkleining aan en uiteindelijk volgt Amavasya (Nieuwe maan).
Bepaalde dagen waar u van gehoord zult hebben kunnen zijn; Navami (9e – Net als Ram Navami) en
Ekadashi (11e – eka = 1, dasha = 10). Hiermee kan aangetoond worden dat Hindu feestdagen niet
zomaar zijn gekozen of zijn ontstaan.
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Breinbrekers
Einstein’s raadsel
Albert Einstein heeft deze raadsel geschreven en gezegd dat 98% van de wereldbevolking niet
in staat is het raadsel op te lossen. Lukt het jou wel?
(Het is een aangepaste versie van het origineel)
Er zijn vijf huizen die allemaal een andere kleur hebben. Er is in ieder huis een
persoon van een ander land. De vijf personen drinken elk een ander drankje.
Ze hebben elk een ander soort auto en hebben ook allemaal verschillende
huisdieren. Dus niemand heeft dezelfde huisdier, rijdt dezelfde auto of drinkt
hetzelfde drankje. De vraag is: wie heeft de vis?
Aanwijzingen:
De Britse man leeft in het rode huis.
De Zweedse man heeft een hond als huisdier.
De Deense man drinkt thee.
Het groene huis staat links van het witte huis.
De eigenaar van het groene huis drinkt koffie
De persoon die een busje rijdt, heeft als huisdier een vogel
De eigenaar van het gele huisje rijdt een sportwagen
De persoon die in het middelste huis woont, drinkt melk
De Noorse man woont in het eerste huis
De persoon die een truck rijdt, woont naast degene die als huisdier een kat heeft
De persoon die als huisdier een paard heeft, woont naast degene die een sportwagen rijdt
Degene die een mini rijdt, drinkt sinaasappelsap
De Duitse man rijdt een scooter
De Noorse man woont naast het blauwe huis
De persoon die een truck rijdt, heeft een buurman die water drinkt

Nog meer raadsels:
-

Waar kan iedereen zitten, behalve jij?

-

Waarom zal een glazenwasser het beter vinden om een spiegel schoon te
maken dan een raam?

-

Hoe kan je een bal gooien zodat het van richting veranderd en terug bij je
komt zonder dat het stuitert of een voorwerp aanraakt?

-

Hoe kan je deze letters herschikken in een lang woord? nleaengordwo?
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Een wederdienst - p[Tyupk;r
Er was eens een leeuw (b;`). Hij woonde in een grot, die erg diep en donker was. Een muis (cUh;)
had daar een gat in gemaakt en leefde daar ook. De muis at het overgebleven vlees van de
prooi, dat de leeuw meebracht. Hij at het vlees, zodra de leeuw naar het woud ging. De muis
werd al erg dik van al het eten.
Op een warme zomermiddag, toen de leeuw aan het
slapen was, had de muis honger. Hij ging uit z’n hol en
at z’n buikje rond. Omdat hij zolang bij de leeuw woonde, was de angst voor hem weg. De muis klom op het
lichaam van de leeuw. Hij vond het zachte en gladde
lichaam van de leeuw erg leuk. De muis was erg blij.
Hij begon over het hele lichaam van de leeuw te ren
nen; vanaf zijn poten tot zijn bek. De leeuw voelde iets
kriebelen op zijn lichaam en werd wakker. Hij tilde zijn
voorpoot op, greep de muis en brulde boos: “Waarom
sprong je op mijn lichaam?” De muis werd bang. Bevend
piepte hij tegen de leeuw: “Koning! Ik heb echt een
grote fout gemaakt! Maar U bent vol begrip; als u mij vergeeft en laat leven, zal ik u ooit een
keer helpen.” De leeuw begon hard te lachen. Hij liet de muis gaan en zei vol hoogmoed: “
Hoe ga je mij ooit kunnen helpen? De koning van het bos heeft geen hulp nodig van zo’n kleine
muis. Maar, ik vergeef het je toch. Je bent vrij.”
Enkele dagen later kwam er een jager (ixk;rI) in het woud. Hij zette een net in het bos. Toen
de leeuw ging jagen, raakte hij in het net verstrikt. Hij begon te draaien en te brullen. De
leeuw was erg sterk, maar het maakte niet uit. Hoe hard hij ook met z’n poten sloeg, hij bleef
gevangen in het net. Het net was ook voor het vangen van een leeuw en daarvoor gebruik je
geen zwak net. Door al dat slaan met z’n poten en draaien, ging het net steeds strakker om
hem heen zitten. De klauwen en de bek van de leeuw begonnen te bloeden. De leeuw ging
door met het trekken aan het net. Zo kwam het net als maar strakker te zitten. Tenslotte
kwam het net zo strak te zitten, dat de leeuw zich niet meer kon bewegen.
De koning van het woud (jãgl k; r;j;) lag daar in het net. Nooit was hij een keer voor iemand
bang, nooit was hij door iemand gevangen geweest. De leeuw vond het heel erg vernederend
om in dat net te liggen, maar wat kon hij nu doen? De leeuw brulde hard en werd een beetje
bang, want de jager zou komen en hem pakken. Hierdoor werd hij steeds banger.
De muis hoorde het gebrul van de leeuw. Hij rende naar de leeuw en zei: “Koning, Wees stil!
Door uw gebrul zal de jager, die weg is, terugkomen. Ik ben niet sterk, maar ik kan het net kapot bijten. De leeuw werd stil. Het was een sterk net. De tanden van de muis begonnen te
bloeden, maar toch had hij het net kapot gebeten. Voor de leeuw wat kon zeggen, zei de muis:
“Gaat U snel weg! Ik ben al blij genoeg, dat ik de koning van het woud heb mogen dienen.” De
leeuw zei alleen: “Degene die helpt, zal zelf ook geholpen worden.”
Het is belangrijk om anderen te helpen, want als jij ooit hulp nodig hebt, zullen de mensen
die jij hebt geholpen, jouw ook helpen. Verder moet je proberen iedereen te vriend te houden
en niemand onderschatten, want iedereen, al hoe klein ook, heeft wel iets goeds in zich.
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Amrit Vachan - AmaRt

vacana

Amrit Vachan 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!

Santokham Param Sukham
Tevredenheid is het hoogst haalbare geluk

Yathaa Chientan Tathaa Vaacho, Yathaa Vaachas Tathaa Krieyaa.
Chiette Vaachi Krieyaayan cha, Saadhoenaam Ekaroepataa

Laten je woorden hetzelfde zijn als je gedachten en laten je handelingen hetzelfde zijn als je
woorden. Bij nobele personen zijn gedachten, woorden en handelingen hetzelfde.

Yoegaanoekoel Dharma, Dharmaanoekoel Jeevan

Net zoals Dharma zich aanpast aan de tijd, zo moet het leven zich aanpassen aan Dharma.
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Geet - Hum Kare Raastra Aaraadhan

Hum Kare raastra aaraadhan
Tan se man se dhan se
Tan man dhan jievan se
Hum kare raastra aaraadhan

Antar se mukh se kriti se, Nishchal ho nirmal mati se
Shraddha se mastak nat se, Hum kare raastra abhivaadhan

Apne haste shaishav se, Apne khilte yauvan se
Praudhata poorna jievan se, Hum kare raastra ka archan

Apne atiet ko padhkar, Apna itihaas oelatkar
Apna bhavitavya samadjkar, Hum kare raastra ka chintan

Hai yaad hame yug yug ki,Jalti anek ghatanaayein
Jo maa ke sewa path par, Aayee banker vipadaayein

Humne abhishek kiya tha, Jannani ka arishonit se
Humne shringaar kiya tha, Mata ka arimundo se
Humne hi oese diya tha, Saanskritiek oecch sinhaasan
Maa jies par bhaiti soekh se, Karti thi jag ka shaasan
Ab kaal chakra ki gati se, Vaha tuta gaya sinhaasan
Apna tan man dhan dekar, Hum kare poonah sansthaapan

Betekenis:
We vereren ons moederland met alles wat we hebben. Met ons hart, woorden, acties, zuivere
gedachten, met toewijding ons hoofd gebogen groeten wij ons moederland. In onze kinderjaren, jeugd
en volwassenen jaren vereren wij ons moederland. Terugkijkend naar ons verleden, denken wij aan ons
moederland. Wij kennen de moeilijkheden die ons moederland heeft getrotseerd. Door opoffering en
het verslaan van vijanden gaven wij ons moederland glorie. Laten wij die glorie, die gebroken is, terugbrengen.
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Kleurplaat
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Redactie:
Avinash Janki
Prashaant Bansidhar
Harish Lakhi

Soechna’s
•

In de week van 6 oktober zal er in de shakha’s Vijaya Dashmi
gevierd worden.

•

De uitgaven van Sangh zijn omhoog gegaan omdat de gymzalen
duurder zijn geworden om te huren, maar de inkomsten van
Sangh zijn gelijk gebleven. Om de kosten te dekken, vragen we
u om een machtigingsformulier in te vullen. Hiermee machtigt
u Sangh om een bepaald bedrag maandelijks van uw rekening
af te schrijven. Wilt u niet via machtiging een bijdrage
leveren, dan is het mogelijk om zelf maandelijks een bedrag te
storten op de rekening van Sangh. Het rekeningnummer van
Sangh is 827495

•

Als je goede ideeën 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

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.

