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Rani Chennamma
Het was de tijd waarin de Britse Oost-Indische
Compagnie (éSt इ'i@y; k'pnI) haar rijk in Bharat met
grote snelheid uitbreidde. Als eerste vrouwelijke
onafhankelijkheidsstrijdster zou Rani Chennema
(1778 – 1829) (r;nI ceNnMm;) na haar onvergetelijke
daden een bron van inspiratie worden voor alle
toekomstige vrijheidsstrijders van Bharat. Ondanks
het feit dat ze er niet in slaagde de Britten het land
uit te drijven, heeft ze vele anderen ertoe aangezet
zich tegen het Britse rijk te verzetten.
In het jaar 1778 werd Chennamma geboren in
Kakati, een klein dorpje in het noorden van Belgaum
in Karnataka (kn;R$k). Als klein kind kreeg ze les
in paardrijden, zwaard vechten en boogschieten
en stond ze bekend om de dappere daden die ze
vanaf jonge leeftijd verrichtte. Deze vaardigheden
en kwaliteiten zouden haar later helpen in de strijd
tegen de Engelsen.

van de Oost-Indische Compagnie overgenomen
zouden worden indien de regeerder onbekwaam
was of overleed zonder directe erfgenaam.

Chennamma accepteerde de betrokkenheid van de
Britten bij haar besluiten niet en negeerde daarom
alle orders afkomstig van hen. Dit was de reden
dat er in Kittur een grote oorlog zou uitbreken. Als
Chennamma trouwde met Raja Mallasarja van Kittur reactie op het Britse beleid leidde Rani Chennamma
en werd zo bekend als Kittur Rani Chennamma, de een gewapend verzet tegen de Engelsen. Ze deed
koningin van een prinselijke staat. Haar gehuwde geen stap achteruit toen ze tegenover het machtige
leven (ivv;iht jIvn) veranderde in een verdrietig leger van de Britten stond, maar vocht met veel
verhaal, nadat haar man in 1816 kwam te overlijden. kracht, vaardigheid en moed terug. Doordat haar
Ze had toen slechts één zoon, maar haar lot zou leger veel kleiner was dan dat van de Engelsen hield
bepalen dat ook hij haar vroegtijdig zou verlaten. Chennamma het gevecht niet lang vol en werd
Haar zoon overleed in 1824, waardoor Rani uiteindelijk gevangen genomen en opgesloten in
Chennamma er alleen voor stond om te vechten de “Bailhongal Fort”, waar ze op 21 februari 1829
tegen het Britse rijk.
stierf.
Omdat de koningin haar enige kind verloren had
besloot ze een zoon te adopteren, waardoor nu
een jongen genaamd Shivalingappa de erfgenaam
van de troon werd. De Britten (a'g[ej'¹o') waren het
echter niet eens met dit besluit en gaven als gevolg
het bevel Shivalingappa van de troon uit te sluiten.
Dit bevel werd onderbouwd door de annexatie
politiek (ivly nIit) die de Britten toepasten in
monarchieën, genaamd de “Doctrine of Lapse”. Dit
beleid hield in dat alle monarchieën onder het gezag
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Kittur Rani Chennamma heeft de oorlog tegen
de Engelsen niet kunnen winnen, maar is
desondanks een een ideaal geworden voor
iedere vrijheidsstrijder (ÿ;'itk;rI) na haar. Door
haar bijzondere eigenschappen (gu,) heeft
Chenamma ervoor gezorgd dat haar naam in de
geschiedenis van Bharat onsterfelijk zal blijven
bestaan. Daarnaast zal deze koningin voor altijd
gerespecteerd worden om haar waardige bijdrage
aan de onafhankelijkheidsstrijd van Bharat.
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Hindu Sanskriti - Deel 2
Dit artikel is het tweede deel in een reeks die Symboliek
gaat over rituelen en gebruiken binnen de Hindu Tulsi staat symbool voor Kalyani (kLy;,I), Vishnu
Sanskriti. Het voorgaande deel is te vinden in de Priya (ivã,u ip[y;) en Moksh (mo=).
vorige editie van de Sangh Kiran.
1) Kalyani: Slangen, muskieten en andere beesten
4.
Waarom hebben we een Tulsi plant?
komen niet in de buurt van de Tulsi vanwege
haar sterke geur, daarom dient elk huishouden
De Tulsi (tulsI) plant is heilig voor Hindu’s, omdat
een Tulsi plant te hebben. De bladeren en
de plant ons helpt bij het behouden en versterken
wortels van de Tulsi zijn een geneesmiddel voor
van onze geestelijke en lichamelijke gezondheid.
verscheidene ziektes, zoals malaria, verkoudheid
en koorts. Het hout van de plant wordt gebruikt
Namen van de Tulsi
voor het maken van Tulsi Mala’s (kralen krans),
Tulsi (Latijn: Ocimum sanctum) hoort tot de familie
welke gebruikt worden voor het vereren van
van de Labiatae. De Tulsi staat ook bekend als
Vishnu Bhagwan. Tevens voorkomt het dragen
basilicum, afkomstig van het woord ‘basil’, wat
van de Tulsi Mala dat men keelziektes oploopt.
‘koninklijk’ betekent. In het Sanskrit heet het Tulasi
en Surasah, wat ‘onvergelijkbaar’ betekent. Andere
namen voor de Tulsi zijn Haripriya (geliefd door 2) Vishnu Priya: Tulsi wordt ook ‘de geliefde van
Vishnu) en Bhutagni (vernietiger van demonen).
Vishnu Bhagwan’ genoemd, omdat Hij de
De Tulsi is één en al heilig; het is een incarnatie van
Tulsi plant heeft gecreëerd. Vishnu Bhagwan
Tulsi Devi zelve. Dus als men buigt voor de Tulsi
is degene die alle mensen en dieren helpt met
plant, buigt men voor de Devi. Natuurlijk zijn er
hun welzijn en gezondheid.
verschillende interpretaties; aanbidders van Vishnu
beschouwen de Tulsi als Lakshmi Ma, Ram bhakts 3) Moksh: Door het lichaam gezond te houden,
zien de Tulsi als Sita Ma en Krishna bhakts zien haar
kan men zich concentreren op het ultieme doel
als Vrinda, Radha en Rukmini.
van elk menselijk wezen.
Oorsprong
Er zijn vele legendes uit de heilige Purans over de
oorsprong van de Tulsi plant. De oude Hindu mythe,
‘Samudra manthana’ (smu{ m'qn = het karnen van
de kosmische oceaan) vertelt dat Vishnu Bhagwaan
de Tulsi heeft laten groeien vanuit de turbulente
zee om de mensheid (m;nvt;) te helpen. Andere
legendes zeggen dat Tulsi Devi zelf had besloten
om op aarde te wonen. Een complexe mythe uit
de Indiase staat Orissa legt uit dat de Tulsi plant
de vierde incarnatie (avt;r) is van Tulsi Devi, die
in het begin van de huidige Kali Yuga verscheen.
Vishnu Bhagwan zou Tulsi Devi hebben veranderd
in een plant, waardoor ze iedere ochtend en avond
door een ieder in elk huis kon worden vereerd.

Medicinale kracht
Tulsi, net als andere soorten basilicum, bezit de
kenmerken om lichamelijk en spiritueel te genezen.
De Tulsi wordt al in de Veda’s beschreven als een
kruid dat bloed- en huidziektes kan genezen. De
geschriften beschrijven het als een middel tegen
gif, een medicijn ter genezing van nierziektes en
artritis, een bestrijdingsmiddel tegen muskieten en
andere insecten en als reiniger van vervuilde lucht.
Tulsi wordt in Bharat regelmatig gebruikt bij het
genezen van interne en externe organen. Uiteraard
wordt ook in de Ayurveda de geneeskracht van de
Tulsi beschreven. Tulsi wordt tenslotte uitgebreid
gebruikt bij de rituelen (anuÏ;n) van Hindus, vanaf
de geboorte tot de dood.
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Tulsi, Rudraksh & Shanti
Hindus hebben een Tulsi plant in hun huis om het
gezin te beschermen op lichamelijk (x;rIirk) en
spiritueel (a;?y;iTmk) vlak, en voor een vredige en
harmonieuze gezinssituatie.
5.
Waarom hebben we een Rudraksh Mala?
Rudraksh (¨{;=) kralen komen voort uit de heilige
boom Rudraksh. In het Engels, wordt deze boom
ook de ‘Blue Marble Tree’ (blauwe marmer boom)
genoemd, omdat de vruchten van deze boom
lijken op ronde blauwe bessen. In het Latijn heet de
Rudraksh boom Elaeocarpus sphaericus. “Rudra” is
afgeleid van het Sansrit woord rud of rodana, wat
“huilen” betekent. Met deze naam verschijnt Shiva
Bhagwaan in de Rig Veda (AGved = de eerste van de
vier heilige Veda´s). Aksha betekent oog. Rudraksh
betekent de traan van Shiva Bhagwaan. Een
Rudraksh-kraal heeft vijf aanzichten, wat symbool
staat voor de vijf gezichten van Shiva Bhagwaan.

(jp); het 108 keer reciteren van een mantra, waarbij
de mala wordt gebruikt voor de concentratie. Door
de Rudraksh Mala te dragen, is het beschermend
oog van Shiva Bhagwaan altijd bij ons. Tevens
wordt de Rudraksh vrucht gebruikt in de Ayurveda
als geneesmiddel.
6.
Waarom zeggen we Shanti?
Hindus zeggen gebeden op om geestelijke en
lichamelijke vrede te vinden in zichzelf. De gebeden
eindigen altijd met ´Shaanti, Shaanti, Shaanti´
oftewel ´Vrede, Vrede, Vrede´. Als men deze drie
woorden in alle oprechtheid opzegt, vindt men
gemoedsrust en vrede. Maar waarom zeggen wij
het drie keer op?
Men zegt drie keer Shanti op, om drie verschillende
vormen van obstakels in het leven te vermijden:
1) Kosmische
of
natuurlijke
obstakels:
wereldrampen, bliksem, hevige regen, kou. In
het Sanskrit, wordt dit Aadhidaivik (a;i/dwivk)
genoemd.
2) Buitengewone of wrede obstakels: brand,
diefstal, wilde beesten, vijanden, geweld. In
het Sanskrit wordt dit Aadibhautik (a;id.*itk)
genoemd.

Het ontstaan van de Rudraksh
De Hindu geschriften (/mR g[Nq) verkondigen dat 3) Individuele obstakels: slechte gezondheid,
de Rudraksh boom is ontstaan vanuit een traan van
gebrek aan concentratie, irritatie, onrust
Shiva Bhagwaan ten behoeve van de hele mensheid.
van gedachten, gebrek aan oprechtheid,
Na een lange periode van meditatie, ontwaakte
negatieve handelingen en gedachten, gebrek
Hij en opende Zijn ogen. Uit tevredenheid liet hij
aan intelligentie. In het Sanskit wordt dit
een traan vallen, vanwaar uit de Rudraksh boom is
Aadhyatmik (a;?y;iTmk) genoemd.
ontstaan.
Door elk gebed te eindigen met ´Shanti, Shanti,
Toepassing van Rudrakh in dagelijks leven
Shanti´ worden alle obstakels overwonnen en vind
Van de Rudraksh kralen wordt een Mala (m;l; = me vrede op elk gebied.
krans) gemaakt en om de nek gedragen. Deze
Mala’s worden gebruikt voor het doen van ‘jap’

Ñ x;iNt x;iNt x;iNt
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Mangal Pandey en de eerste...
1857 n.Chr. Het hele
Indiase
subcontinent
(ihNduSt;n:
India,
Pakistan, Bangladesh,
Sri Lanka, Malediven,
Nepal en Birma) wordt
geregeerd door een
bedrijf, de Britse OostIndische
Compagnie.
Het meest succesvolle
en dus winstgevende bedrijf in de geschiedenis.
Het bedrijf heeft zijn eigen rechtspraak, zijn eigen
bestuur (bestaande uit de Britse elite) en zijn eigen
leger, bestaande uit 300.000 Sepoys en maar 40.000
Britse soldaten. Het bedrijf beheerst het lot van
éénvijfde deel (20%) van de mensheid.

omdat ze een groot deel van hun akker moesten
gebruiken voor het verbouwen van papaver
(drugsplant) en ze daar bijna niks voor terug
kregen. Ook was er daardoor minder akkergrond
over voor voedsel en moesten ze veel te hoge
belastingen betalen. De boeren gingen daarom zelf
illegaal drugs verbouwen en verkopen. Als reactie
hierop stuurde de Britten de Sepoys, waaronder
Mangal Pandey, om de boeren neer te schieten en
de dorpen af te branden. Toen hij weer thuis was
zei een slavin Heera (hIr;) (zijn toekomstige vrouw)
dat hij zichzelf zogenaamd een Brahmin noemde,
maar wel zijn ziel verkocht aan de Britten. Mangal
Pandey dacht na en wist dat ze eigenlijk wel gelijk
had. Hij kwam hierdoor steeds meer op voor de
Indiërs. Zo werd een keer een Hindoestaanse butler
gezweept, omdat hij wijn op een Britse dame liet
Sepoys waren Indiërs die voor de Britten vochten vallen. Mangal Pandey ging toen standvastig
om Hindustaan te veroveren en opstanden te tussen de butler en de Britse officier staan en werd
onderdrukken. In ruil daarvoor kregen ze salaris. Al zelf gezweept. Ook sloeg hij diezelfde officier neer,
honderd jaar vochten de Sepoys voor “Company omdat de officier de slavin Heera wilde ontvoeren.
Raj” (zo noemden de Indiërs het bedrijf). Company Als straf werd Mangal Pandey bijna doodgemarteld.
Raj plunderde en onderdrukte Hindustaan al William Gordon redde hier zijn leven.
honderd jaar, behandelde de bevolking zeer
onrechtvaardig en zorgde voor verdeeldheid In 1857 werd een nieuw geweer ingevoerd voor
onder de bevolking (Hindoes vs. Moslims). Mangal de Sepoys, de “Einfield Vorlader”. Dat was toen het
Pandey (m'gl p;'@e) was naast een Brahman (b[;÷,) beste geweer ter wereld. Om het te laden moest je
in Meerut ook een Sepoy (.;rtIy isp;hI). Vier jaar de kop van de nieuwe patroonhuls afbijten, zodat je
eerder (1853), tijdens een gevecht in één van de het buskruit en de kogel makkelijker en dus sneller
Afghaanse oorlogen, redde Mangal Pandey het in het geweer kon stoppen. Het gerucht ging dat
leven van de Britse officier William Gordon. Gordon de patroonhulzen waren gemaakt van koeienhuid
raakte hierdoor onder de indruk van Mangal en als en waren ingesmeerd met varkensvet. De Sepoys
gevolg ontstond er een hechte vriendschap tussen weigerden om het nieuwe geweer te gebruiken.
hen. Mede door deze vriendschap kreeg William Immers, de koe is heilig voor de Hindoes (ihNdu) en
Gorden langzamerhand steeds meer sympathie de varken is onrein voor de Moslims (muslm;n). De
voor de Indiërs en keerde zich steeds meer tegen Britten logen hen voor en zeiden dat ze het gewoon
de wreedheden die de Britten toepasten.
konden gebruiken. Mangal en de overige Sepoys
gebruikten de nieuwe patroonhulzen.
De eerste keer dat Mangal nadacht over zijn daden
was tijdens een opiumverzet in de buurt van Delhi Mangal Pandey kwam samen met zijn collega’s
(idLlI) in 1856. De Indiase boeren waren boos, erachter dat de Britten tegen hen hadden gelogen.
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...onafhankelijkheidsoorlog
Ze kwamen erachter dat de Britten koeienhuid en
varkensvet gebruikten, omdat dat een paar centen
per huls goedkoper was. Mangal Pandey werd
uiteindelijk zo woest dat hij de overige boze Sepoys
opriep om tegen de Britten te vechten na wat zij
hen en hun landgenoten hadden aangedaan. De
Britten hielden helemaal geen rekening met de
cultuur en bevolking en hadden alleen oog voor
hun winst. Op 26 Februari 1857 weigerde de Sepoys
in Meerut, onder leiding van Mangal Panday, om
de bevelen van hun Britse kolonel op te volgen. De
kolonel dreigde dat ze door de kannonen zouden
worden doodgeschoten, maar Mangal en de Sepoys
bleven staan. Uiteindelijk escaleerde het zo erg dat
Mangal Pandey en de Sepoys muiterij pleegden en
de macht grepen in Meerut (mer#). Het nieuws ging
als een lopend vuurtje door het land en de overige
Sepoys en burgers sloten zich bij hen aan.

Pandey werd gevangengenomen. William Gordon
zei dat de Britten hem zouden ophangen als hij
niet publikelijk om excuses zou vragen. Hierop
antwoorde Mangal Panday: “Je kan een persoon
doden, maar niet zijn dromen. Niets of niemand
kan een volk tegenhouden dat vecht voor zijn
voor vrijheid.” Vlak voordat Mangal zou worden
opgehangen, kwam Heera naar zijn cel en trouwden
ze. Op 8 April 1857werd Mangal Panday publiekelijk
opgehangen.

Door de ophanging werden de meeste Sepoys en
de bevolking zo boos dat er een massale opstand
uitbrak, die bekend staat als de grootste opstand in
de geschiedenis. In het noorden grepen de Sepoys
en de bevolking onder leiding van Nana Sahib en
Rani Lakshmibai overal de macht en schopten ze
de Engelsen eruit. De Engelsen werden zo bang
dat ze tienduizenden Britse soldaten naar India
Mangal Pandey deed een oproep aan verschillende stuurden en andere Radja’s omkochten om mee
radja’s (r;j;) en een rani’s (r;nI). Radja Nana Sahib te vechten. William Gordon vocht mee met de
(r;j; n;n; s;hb) van het Maratharijk (mr;#; s;m[;Jy) Sepoys. Na een zeer bloedige en verschrikkelijke
en Rani Lakshmibai (r;nI l+mIb;é) van Jhansi oorlog wonnen de Britten uiteindelijk in 1858.
(Z;'sI) deden heldhaftig mee. Om ervoor te zorgen Rani Lakshmibai werd gedood in de oorlog, Nana
dat de Moslims niet zouden vrezen dat de Hindoes Sahib werd levenslang gevangengenomen en
de macht zouden grijpen, zei Mangal Pandey om in Bahadurshah II werd verbannen naar Burma. De
naam van de Mughal keizer Bahadurshah II (mug¹l overige opstandelingen werden na een marteling
sm[;$ bh;eurx;h iÃtIy) te vechten en dat India na voor de kanonnen gebonden en doormidden
de strijd een democratie (p[j;t']) moest worden. geschoten. De Brits Oost-Indische Compagnie werd
Nana Sahib en Lakshmibai stemden in landsbelang opgeheven en India kwam onder directe toezicht
in. De bedoeling was dat iedereen op 31 maart van de Britse kroon.
1857 tegelijk in opstand zou komen en de Engelsen
eruit zou schoppen. Dit moest wel lukken, er waren Deze oorlog wordt door de Britten gezien als een
immers 300.000 Sepoys en maar 40.000 Britse Sepoy-opstand (isp;hI iv{oh), maar voor de
soldaten.
Indiërs was het de eerste onafhankelijkheidsoorlog
(p[qm Svt']t; yu«). Mangal Panday werd een
De Britten hadden een vermoeden dat er een nationale held. Deze oorlog legde de bouwstenen
massale opstand zou uitbreken en riepen de voor het Indiaas verzet tegen de Britten. Een verzet
40.000 Britse soldaten op om Meerut aan te vallen dat steeds meer groeide en ervoor zorgde dat India
en Mangal Panday te arresteren. De Sepoys in negentig jaren later, in 1947, een onafhankelijke
Meerut konden hier niet tegenop en Mangal natie werd.
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Hulpeloze liefde
Er was eens een dag waarop alle gevoelens en
emoties op vakantie gingen naar een klein eilandje.
Op hun eigen uitzonderlijke manier had een ieder
het er naar zijn zin. De gezellige sfeer werd echter
verstoord door een plotselinge waarschuwing voor
een hevige storm die opkomst was. Iedereen moest
met spoed het eiland verlaten. Dit zorgde voor
veel onrust en paniek. Alle gevoelens en emoties
haastten zich terug naar hun bootjes. Ook bootjes
die op de heenweg beschadigd waren, werden
vlug gerepareerd en klaargemaakt voor vertrek.

verdrietig. Ik wil nu graag alleen zijn.” Ook toen
Vreugde een paar minuten later langskwam riep
Liefde om hulp, maar Vreugde was zo gelukkig dat
hij niet eens om zich heen keek en de kreet om hulp
ook niet hoorde.

Liefde werd verdrietig, omdat niemand haar wilde
helpen in tijd van nood. Ze werd steeds onrustiger,
want ze zat nog steeds alleen vast op het eiland.
Net op dat moment riep iemand vanuit de verte,
“Kom Liefde, ik zal je met mij meenemen.” Liefde
wist niet wie degene was die zo groothartig was
Ondanks het dreigende gevaar wilde Liefde het om haar te helpen, maar sprong zo snel als ze kon
eiland niet verlaten. Er was nog zo veel leuks in het bootje. Ze was eindelijk gerustgesteld dat ze
te beleven! Maar naarmate de wolken steeds alsnog zou aankomen op een veiligere plek.
donkerder begonnen te worden, realiseerde ook
Liefde zich uiteindelijk dat het de hoogste tijd was Toen Liefde later aan land van boord ging,
om te vertrekken. Helaas was het al erg laat en was ontmoette ze Kennis. Verward vroeg Liefde aan
er geen leeg bootje meer over. Zoekend naar hulp hem: “Kennis, weet jij misschien wie er zo aardig en
keek ze hoopvol om zich heen. Net toen Liefde behulpzaam was om mij te helpen toen niemand
wanhopig begon te worden, kwam Welvaart langs anders dat deed?” Kennis glimlachte en zei, “Oh,
in een weelderige boot. Liefde schreeuwde hem dat was Tijd.”
toe: “Welvaart, kun je mij alsjeblieft meenemen in “En waarom zou Tijd nou voor mij stoppen om me
mee te nemen en in veiligheid te brengen?”, vroeg
jou boot?”
“Nee,” antwoordde Welvaart, “mijn boot is helemaal Liefde zich af.
vol met mijn waardevolle eigendommen, zoals Kennis glimlachte met een wijze blik en antwoordde
goud, zilver en juwelen. Ik heb geen plaats meer hierop: “Omdat alleen Tijd weet hoe speciaal en
belangrijk je werkelijk bent en waartoe je allemaal
voor jou.”
in staat bent. Liefde is het enige dat vrede en
Een poosje later voer Trots langs in een mooi gelukzaligheid in deze wereld kan brengen. Niets is
bootje. Opnieuw schreeuwde Liefde: “Kun je mij daarom zo waardevol als dat jij bent.”
helpen, Trots? Ik zit hier vast en ik heb een lift nodig.
Dit verhaal leert ons een belangrijke les. Wanneer
Neem me alsjeblieft met je mee.”
Trots antwoordde hoogmoedig: “Nee, ik kan je we welvarend zijn, zien we liefde over het hoofd. Als
niet meenemen. Stel je eens voor hoe vies mijn we ons belangrijk voelen, vergeten we liefde. Zelfs
prachtige boot zou worden door jou modderige in vreugde en verdriet vergeten we liefde. Alleen
naarmate de tijd verstrijkt realiseren we ons het
voeten!”
belang van liefde in ons leven. Maar waarom zouden
Na een tijdje kwam Verdriet voorbij. Liefde vroeg we zolang wachten? Wacht liever niet af tot het al te
weer om hulp, maar het was allemaal tevergeefs. laat is, maar leer elkaar altijd lief te hebben en de liefde
“Nee, ik kan je niet met me meenemen. Ik ben zo die je van anderen krijgt ook tijdig te waarderen…
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h;qI a*r djIR
jm;lpur me' Ek t;l;b q;) vh;' ke #;kur hrn;m
is'h ne Ek h;qI p;l r%; q;) vh h;qI hr roj
subh-x;m p;nI pIne v nh;ne ke ilE t;l;b pr
j;y; krt; q;)

sb %r;b ho gye) yh de%kr golU hwr;n rh gy;)
¬skI smZ me' nhI' a;y; ik gjr;j ne ¬ske a;q
Ees; a.{ Vyvh;r Kyo' iky; jbik vh to hr roj
kuz n kuz ¬se %;ne ko det; q;)

vh ijs r;Ste se t;l;b pr j;t; q; - ¬s r;Ste me'
golU djIR kI duk;n p@¹tI qI) h;qI ko n j;ne
Kyo' ¬s golU djIR se lg;v q; ik vh t;l;b j;te
smy ¬skI duk;n pr jår #hrt; q;)

k;fI soc ivc;rne ke b;d ac;nk ¬se a;j kI
vh sué cu.;ne v;lI `$n; y;d ho a;é) tb ¬se
apne ikye pr b@¹; pzt;v; óa;) vh h;q se m;f¹I
m;'gt; óa; bol; - ¾¾ muZe m;'f kr do gjr;j Ú
tumne mere ikye k; #Ik hI d<@ idy; hw) muZe इs
golU .I a;nNd ke ilE ¬s h;qI ko kuz n kuz b;t se hmex; apnI gltI k; Ehs;s hot; rheg;)
%;ne ke ilE de det; q;) इs p[k;r roj-roj ke a;इNd; EesI hrkt mw' k.I nhI' kå'g;)¾¾ yh sunkr
a;ne-j;ne se ve dono' im] bn gye)
vh h;qI vh;' se cl; gy;)
Ek idn jb h;qI apnI a;dt ke anus;r djIR kI im] ke s;q k.I bur; Vyvh;r nhI' krn; c;ihE)
duk;n pr ¨k; to ¬s idn golU ko n j;ne Ky; yhI इs kh;nI k; s;r hw)
h'sI sUZI ik ¬sne sué kI nok ¬s h;qI kI sU\@¹
me' cu.; dI)
sué ke cu.te hI h;qI ko Ek;Ek ÿo/ a; gy; pr
vh kuz bol; nhI' a*r cupc;p vh;' se t;l;b kI
aor cl; gy;) golU ne .I ¬s b;t pr koé Jy;d;
?y;n nhI' idy;)
qo@¹I der b;d jb vh h;qI t;l;b se Sn;n krke
l*$; to ac;nk golU kI duk;n pr %@¹; ho gy;)
golU kI duk;n pr l*$te smy h;qI k; yh phl;
avsr q;) golU .I yh de%kr b@¹e acM.e me' p@¹
gy;) vh scone lg; - ¾ are Ú yh gjr;j to k.I
l*$te smy merI duk;n pr nhI' ¨kt; q;) ifr a;j
Ky; ho gy; इse jo merI duk;n pr ¨k; hw À¾
इtn;

socne ke b;d golU ne ¬s h;qI se pUz; ¾¾ Kyo' .;é gjr;j À a;j tum l*$te smy yh;' kr
Ky; de% rhe ho À a;j Ky; इr;d; hw tuMh;r; À¾¾ golU
kI b;t a.I pUrI hI óé qI ik ac;nk ¬s h;qI
ne apnI sU\@¹ me .rI kIc@¹ a*r p;nI ¬s djIR ke
èpr @;l idy;)
p;nI a*r kIc@¹ ke p@¹te hI golU èpr se nIce tk
g'd; ho gy;) ¬ske r%e g[;hko' ke nye kp@e¹ .I
Sangh Kiran Oktober 2010

Pagina 8

Puzzels & Raadsels
Streep de onderstaande woorden door. Uiteindelijk blijft er een aantal letters over, waarmee je een woord
of zin kunt maken.
mata
moksha
namashkaar
Neel
OHM
prathna
Ramayan
samaaj
sangh
satya
shakha
shishu
spardha
surya
swastika

Arjun
ayurved
bhoudhiek
Brahma
devi
dharm
eekta
guru
Hanuman
hindu
HSFN
khana
khel
Krishna
Mahabharat
mahakhel

Oplossing: …………………………………………………………

Vul de betekenis in!
1. Guru

=

…………………………

2. Surya

=

…………………………

3. Samaaj

=

…………………………

4. Satya

=

…………………………

5. Prathna

=

…………………………

6. Mata

=

…………………………

7. Eekta

=

…………………………

8. Shishu

=

…………………………

9. Khana

=

…………………………

10. Khel

=

…………………………
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Kleurplaat
Shri Ganeshji
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Hindu Nieuws
Het Sarnamihuis vecht voor haar bestaan
De Hindoestaanse gemeenschap is in rep en van onze dappere voorouders, die het risico namen
roer. De adviescommissie “Tussentijdse Evaluatie om ergens ver weg van hun geboorteplaats te
Meerjarenbeleidplan Kunst & Cultuur 2009-2012” emigreren naar een land waarvan ze nog nooit
heeft de gemeente Den Haag onlangs geadviseerd in hun leven hadden gehoord, dit alles voor een
de jaarlijkse subsidie van 90.000 Euro aan het betere toekomst van hun nageslacht? Hoe leefden
Sarnami Instituut Nederland niet te continueren, ze in het nieuwe land “Suriname” zonder enig geld
waardoor het misschien moet sluiten. Als het en met beperkte bestaansmogelijkheden? Wat
Haagse college van burgemeester en wethouders was de cultuur die ze meebrachten en verspreidde
dit overneemt, betekent dit ook wellicht het sluiten in het nieuwe land? Wie waren onze helden die
van onze activiteiten op het gebied van kunst, deze risicovolle reis maakten, waardoor wij nu
cultuur en educatie over de gedeelde geschiedenis geen armzalig en ellendig leven leiden? Met welke
tussen de Hindoestaanse nieuwe Hagenaars en de schepen reisden ze mee? Dit zijn allemaal vragen
oude Hagenaars. Immers, ongeveer 16% van Den die het Sarnamihuis kan beantwoorden.
Haag is Hindoestaans.
Het sluiten van het Sarnamihuis betekent het
In het kader van de bezuinigingsmaatregelen van opzettelijk verwijderen van de zeer waardevolle
de overheid, voor bestrijding van de economische geschiedenis van de Hindoestaanse gemeenschap.
crisis, moeten ook gemeentes bezuinigen. De Dat is zeer jammer, aangezien in deze tijd de
Haagse adviescommissie heeft op basis van een interesse van de tweede generatie Hindoestaanse
voor
hun
geschiedenis
netto 18 minuten gesprek geconcludeerd dat het Nederlanders
Sarnamihuis niet goed functioneert en kwam langzamerhand toeneemt. Door het sluiten van
op het idee de 90.000 Euro subsidie aan het het Sarnamihuis zou er een groot, gapend gat
Sarnamihuis af te schaffen. PvdA- raadslid Radjes ontstaan in de geschiedenis van een van de best
Ramnewash was verbijsterd en maakte zich zorgen geïntegreerde bevolkingsgroepen. Het Sarnami
over het verdwijnen van het cultuurcentrum. “Het Instituut Nederland had tot 17 september 2010 de
is voor zowel Nederland als de gemeente Den tijd om een petitie in te leveren tegen de sluiting
Haag een uniek stuk. Nergens in Nederland wordt van één van de waardevolste museums in Den
de emigratiegeschiedenis van de Hindoestanen, Haag.
een volk dat in Nederland een voorbeeld is op
het gebied van integratie, in beeld gebracht”. Ook
ex- burgemeester Wim Deetman vindt het een
doodzonde en een schande als we deze kleine
Haagse museum laten sluiten. Zo schreef hij: “Dit
huis past in Den Haag, we mogen er trots op zijn”.
Het Sarnamihuis is een kleinschalig museum dat het
emigratieproces van de Hindoestanen vastlegt door
middel van foto’s, bewegend beeldmateriMaal,
boeken, teksten, schilderijen, workshops, lezingen
en andere archiefmateriaal. Hoe was het in de tijd
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Hindu Nieuws
Uitspraak in de zaak Raam Janmabhoomi - Babri Masjid
Op donderdag 30 september jl. heeft het van de moskee staan en de bezoekers intimideren.
gerechtshof in Allahabad een uitspraak gedaan in Het hoogtepunt van deze acties vindt plaats in
de zaak Raam Janmabhoomi - Babri Masjid, een december 1949, wanneer een groep van 50-60
zaak die al gaande is sinds te onafhankelijkheid personen de moskee binnendringt. Ze nemen
van India ruim 60 jaar geleden. Het vonnis luidt als Murti’s van Shri Raam en Sita Mata mee en plaatsen
volgt: het stuk grond van de Raam Janmabhoomi die in de Masjid. Nadat de dan zittende president
wordt verdeeld. Hindu’s krijgen 2/3 deel en moslims Nehru hoort van de kwestie, eist hij dat de beelden
worden verwijderd. Uit angst voor verdere escalatie
1/3 deel.
wordt deze eis echter niet uitgevoerd. Er wordt een
De kwestie Raam Janmabhoomi speelt al vele rechtzaak gestart om voor eens en altijd te besluiten
jaren. Tijdens de inval en overheersingsperiode wie aanspraak maakt op de Raam Janmabhoomi.
van de Mughals veroverde de eerste Mughal keizer
Babur de Raam Janmabhoomi en de Mandir die er Uiteindelijk vindt de hevigste en bloedigste strijd
toendertijd stond. Hij gaf opdracht tot het maken om de Raam Janmabhoomi - Babri Masjid plaats
van een moskee op de Janmabhoomi die in 1527 in 1992. Na jarenlange acties voor een Mandir
verrees. Opmerkelijk was dat de moskee tot de op de geboorteplaats van Shri Raam vindt er
onafhankelijkheid van India bekend stond onder de een bestorming plaats tijdens een demonstratie
naam ‘Masjid-i-Janmasthan’, wat letterlijk betekent waaraan ruim 150.000 mensen deelnemen. De
‘de moskee van de geboorteplaats’. Hiermee werd Babri Masjid wordt met de grond gelijk gemaakt
dus erkend dat de moskee gebouwd was op de door de actievoerders. Tijdens de rellen die daarna
volgen tussen Hindu’s en moslims komen ruim
geboortegrond van Shri Raam.
2.000 mensen om.
De eerste geregistreerde actie tegen de
moskee stamt uit de periode rond de eerste Tijdens de rechtzaak is de grote vraag of de Hindu’s
onafhankelijkheidsoorlog (ca. 1857). Hindu’s wel recht hebben op de Janmabhoomi, aangezien
claimen de grond als de geboorteplaats van Shri er geen bewijs is van het bestaan van een Mandir
Raam en eisen dat er een tempel wordt gebouwd. op die plaats. Het archeologisch instituut van
De actie escaleert uiteindelijk en een geweldadige India wordt ingeschakeld om onderzoek te doen
botsing tussen Hindu’s, moslims en de overheid en in 2003 komt een rapport uit, waarin wordt
volgt. Hierdoor wordt besloten om de moskee bevestigd dat er in het verleden een Mandir heeft
tot verboden terrein te verklaren voor Hindu’s. In gestaan op die plaats. Zo zijn er voorwerpen en
de jaren die volgen komt het nog tot rechtzaken, architectonische kenmerken gevonden, die wijzen
maar in 1886 luidt het eindoordeel dat de Hindu’s op de aanwezigheid van een Mandir.
geen recht hebben om een Mandir te bouwen. De
Na het hele dossier te hebben doorgenomen, is het
kwestie wordt hierdoor tijdelijk gesust.
gerechtshof dus tot het oordeel gekomen om de
De strijd laait weer op tijdens de grond te verdelen tussen Hindu’s en moslims. Beide
onafhankelijkheidsperiode.
Zo
worden
er partijen hebben aangegeven in cassatie te gaan
meldingen gemaakt door bezoekers van de tegen de uitspraak. De zaak zul dus voorkomen bij
moskee van groepen Hindu’s die bij de ingang het hooggerechtshof van India.
Sangh Kiran Oktober 2010
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Verslag Sangh Shibir 2010
Het was heel gezellig om in tenten te gaan slapen,
en natuurlijk toen we rond 6 uur wakker werden
Mijn naam is Soedhier. Ik ben 13 jaar jong en ik zit gemaakt, was het best koud in de tenten. Maar
ongeveer 9 jaar op Vinayak Shakha in Rotterdam. grappig was het wel.
In dit verslag zal ik een stuk vertellen over de
Toen we opstonden, konden we ons aankleden en
Shibir van 2010.
tanden poetsen om thee te krijgen in de ochtend.
Van 25 juli tot en met 28 juli 2010 werd de Shibir Daarna konden we gaan douchen als we wilden. En
gehouden in Kwintsheul, in Zuid-Holland. Een later gingen we met z’n allen een stukje joggen om
Shibir is een korte kamp waar swayamsevaks van op te warmen. En later begon het programma. De
verschillende Shakha’s bijeenkomen om daar swayamsevaks werden in twee groepen verdeeld.
een paar dagen Shakha te krijgen. Soms krijgen Prathmiek en pravesh. En natuurlijk hadden we
de swayamsevaks op de laatste dag een examen, ook manoranjan (avondprogramma), wat heel leuk
waarbij ze getest worden of ze de stof beheersen was. Een keer gingen we een quiz doen. En hadden
op de laatste dag nog antakshari gespeeld.
die ze leren op de Shibir.
Namaskaar,

Dit keer werd de Shibir gehouden in Kwintsheul.
Dit keer was het heel anders. Alle swayamsevaks
gingen in twee grote tenten slapen, gewoon
buiten. En we hadden een kleine zaal voor binnen
om te eten en les te krijgen. En we hadden ook een
grasveld, waar we ook gebruik van konden maken.
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Het was weer een leuke en aparte Shibir dit jaar. En
het was ook erg gezellig. En ik hoop dat we volgend
jaar weer een leuke shibir/varg mogen hebben.
Soedhier
Vinayak Shakha
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Shishu Citaat
Men moet de gebreken van zijn vrienden kennen,
maar hen er niet om haten.
Een gebrek is iets wat er mist, iets wat je niet hebt. In de zin hierboven wordt dus bedoeld dat we moeten
weten wat onze vrienden missen, maar hen niet moeten haten, omdat ze iets niet hebben.
Er zijn verschillende dingen die je kunt missen als mens. Als eerste kun je iets missen in jouw karakter. Je
karakter is de verzameling alle kenmerken die hebt als persoon. Zo kun je bijvoorbeeld aardig en druk
zijn of geduldig en onbeleefd. Het karakter van iemand bestaat altijd uit goede en slechte kenmerken. De
combinatie van deze kenmerken of eigenschappen maken ons tot wie we zijn.
Voordat we beginnen met het kijken naar de eigenschappen van onze vrienden is het belangrijk dat we
van onszelf weten welke goede en slechte kenmerken we hebben. Als we dit eenmaal weten, kunnen we
onze goede eigenschappen verder ontwikkelen en slechte eigenschappen vernietigen. Dit is van belang
als we een goed en sterk karakter willen opbouwen.
Nadat we onze eigen goede en minder goede kwaliteiten kennen, is de volgende stap om te leren
zien welke kenmerken onze vrienden hebben. Het is belangrijk om te weten welke belangrijke goede
eigenschappen een vriend mist en welke slechte eigenschappen hij heeft. Wanneer we dit weten is het
niet de bedoeling dat we onze vrienden gaan beledigen of haten. Het moet juist zo zijn dat we hen beter
begrijpen en waar het kan, helpen om de slechte eigenschappen weg te werken, zodat ook zij een goed
en sterk karakter krijgen.
Los van het missen van goede kenmerken in het karakter, kan iemand ook lichamelijke gebreken of
andere tekortkomingen hebben, zoals problemen in de familie, weinig geld of niet zo’n goede status.
Ook in deze gevallen geldt dat we onze vrienden hierdoor niet moeten beledigen of haten, maar juist
beter moeten begrijpen en moeten helpen.
Blijf altijd onthouden dat niemand helemaal perfect is, wijzelf ook niet. Hechte vriendschap kenmerkt
zich door onvoorwaardelijke liefde. Dat betekent dat je iemand accepteert zoals hij of zij is, leert om van
iemand te houden ondanks zijn of haar gebreken en iemand altijd steunt, in goede én in slechte situaties.
Pas als je dit kunt, ben je het waard een goede vriend of vriendin genoemd te worden.
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Yoga Asan
De term yoga asan komt uit het sanskriet. Yoga betekent letterlijk verbinden. Het doel van yoga is om te
verbinden met een hoger bewustzijn: Bhagwaan. Yoga is een zeer oud systeem dat uit Bharat is gekomen.
Het bestaat uit fysieke en geestelijke disciplines die ons gezond, gelukkig en waakzaam maken. Door het
juist beoefenen van yoga krijg je een hoger bewustzijn. Hieronder vind je drie yoga asans.
Voordat je begint
• Raadzaam om spieren te rekken en strekken
voor aanvang
• Nooit met volle maag (min.3 uur na het eten)
• Bewegingen zeer langzaam uitvoeren
• Als bewegingen niet lukken, niet forceren

Focus op ademhaling
• Adem altijd door je neus
• Inademen voordat je met een beweging
begint
• Adem vasthouden tijdens de beweging
• Uitademen na de beweging

Urdhva naava asan
Urdhva betekent boven en naava betekent boot. Bij deze yoga asan maak je dus een boot met je lichaam,
terwijl je op de grond ligt en naar boven kijkt.
Voordelen
• Versterkt de buikspieren
• Verhelpt buik- en gasproblemen
• Stimuleert de werking van de nieren
• Verminderd overtollig vet rond de heupen
Uitvoering
1. Begin in Urdhvamukh sthiti. In deze houding lig
plat op je rug en zijn je armen uitgestrekt boven
je hoofd en je benen bij elkaar.
2. Til je benen op tot een hoek van 60 graden. Houd
je benen hierbij gestrekt en bij elkaar. Bij deze
beweging adem je in.
3. Kom met je romp omhoog. Houd je armen gestrekt en parallel aan de vloer. Je handen komen op
kniehoogte. Je voeten moeten hoger komen dan je hoofd. Bij deze beweging adem je uit.
4. Houd deze positie tenminste 30 seconden vol, probeer het later uit te bouwen naar 1 minuut. Probeer
tijdens urdhwa naava asan normaal te ademen.
5. Ga weer met je romp omlaag. Je ligt weer plat op je rug met je armen langs je zij. Je benen zijn nog in
de lucht. Bij deze beweging adem je in.
6. Breng je benen weer terug naar de grond. Bij deze beweging adem je uit.
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Yoga Asan
Shalabh asan
Shalabh betekent sprinkhaan. Bij deze yoga asan neemt je lichaam dus de houding van een sprinkhaan
aan.
Voordelen
• Goed voor de nieren
• Houdt de heup- en bovenbeenspieren gezond
Uitvoering
1. Begin in vanuit unmukh stithi. In deze houding lig
je op je buik en zijn je armen uitgestrekt boven je
hoofd. Je hele lichaam is gestrekt en je voorhoofd
rust op de grond.
2. Maak vuisten van je beide handen en breng ze bij de onderbuik. Bij deze beweging adem je in.
3. Til beide benen in gestrekte positie van de grond (dus je knieën niet buigen). Probeer ze zo hoog
mogelijk op te tillen. Bij deze beweging adem je uit.
4. Houdt deze positie enkele seconden vast en adem normaal.
5. Breng beide benen weer omlaag.
6. Breng je armen naar voren, open je vuisten en ontspan.
Matsya asan
Matsya betekent vis. Bij deze yoga asan neemt je lichaam de houding aan van een vis.
Voordelen
De longen ontplooien zich en worden volop met lucht gevuld, wat de longen gezond houdt.
Uitvoering
1. Matsya asan wordt gedaan vanuit samtal sthiti. Hierbij zit je rechtop, zijn je benen uitgestrekt naar
voren en je handen naast je heupen.
2. Buig beide benen en zit in padma asan (zie tekening linksonder).
3. Ga nu achterover liggen, buig je hoofd in de nek naar achteren, bol daarbij je rug en houd je voeten
vast. Adem tijdens deze beweging in.
4. Houd deze positie enkele seconden aan en adem normaal door.
5. Ga weer rechtop zitten. Adem tijdens deze beweging uit.
6. Strek beide benen één voor één.
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Amrit Vachan
Ek' st( ivp[;" bód; vdiNt

Ekam sat vipraah bahudaa vadanti
De waarheid is één, de wijzen hebben hem met vele namen beschreven
Binnen de Hindu Dharm kennen we vele verschijningsvormen en namen voor Bhagwan, zoals Vishnu,
Lakshmi, Shiv, Shakti. Al deze namen en vormen zijn verschillend, maar uiteindelijk zijn het allemaal
verschillende manieren om dezelfde ultieme waarheid, namelijk Bhagwan, aan te roep en te aanbidden.
Ekam		
=
één
Bahuda
=
vele manieren
Sat 		
=
waarheid
Vadanti
=
noemen
Vipraah
=
wijzen

¬dye sivt; rKto rKt"Xc;Stmye tq;)
sMpÊ* c ivpÊ* c mht;mekåpt;_

Udaye savitaa rakto raktahshchaastamaye tathaa,
Sampattou cha vipattou cha mahataamekaroopataa.
Bij zonsopkomst is de zon roodkleurig, bij zonsondergang ook.
Zowel tijdens voorspoed als tegenspoed blijven grootse personen hetzelfde.
Over het algemeen laten wij mensen ons makkelijk meesleuren door de waan van het moment. Zo kunnen
we heel blij zijn als er iets goeds met ons gebeurd, maar enkele momenten later weer heel verdrietig zijn
als er iets slechts gebeurd. De Amrit Vachan leert ons om in iedere situatie een stabiele gemoedstoestand
te hebben en je niet mee te later sleuren met de emotie van het moment, maar daar boven te staan.
Udaye		
=
opkomen
Sampatti
=
voorspoed
Savita		
=
zongloed
Cha		
=
en
Rakto		
=
roodkleurig
Vipatti		
=
tegenspoed
Asta		
=
ondergang
Mahataa
=
groots
Tatha		
=
ook
Ekaroopataa =
dezelfde vorm, hetzelfde

/mRm( xr,m( gCz;im_

Dharmam sharanam gachchhaami
Ik geef mijzelf over aan Dharm
Deze Amrit Vachan leert ons om gedurende het leven altijd onder de hoede van Dharm te blijven. Op
deze manier kunnen we er zeker van zijn dat we altijd het juiste doen, zowel voor onszelf als voor de
gehele samenleving. Ook dragen we er op deze manier aan bij dat Dharm in stand wordt gehouden en
verder wordt verspreid.
Dharmam
=
al het goede
Gachchhaami =
gaan
Sharanam
=
onder hoede van
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Charaiveti Charaiveti
crwveit crwveit yhI' to mN] hw apn;)
nhI' ¨kn; nhI' qkn; stt( cln; stt( cln;)
yhI' to mN] hw apn; xu.'kr mN] hw apn;_
hm;rI p[er,; .;Skr hw ijnk; rq stt( clt;)
yugo' se k;yRrt hw jo sn;tn hw p[bl ¬j;R_
git mer; /rm hw jo .[m, krn; .[m, krn;)
yhI' to mN] hw apn; xu.'kr mN] hw apn; ³³³
hm;rI p[er,; m;/v hw ijnke m;gR pr cln;)
s.I ihNdu shodr hw ye jn jn ko s.I khn;_
Smr, ¬nk; kre'ge a*r smy de ai/k jIvn k;)
yhI' to mN] hw apn; xu.'kr mN] hw apn; ³³³
hm;rI p[er,; .;rt hw .Uim kI kre' pUj;)
sujl; suf¹l; sd; Sneh; yhI' to åp hw ¬sk;_
ijye' m;t; ke k;r, hm kre' jIvn sf¹l apn;)
yhI' to mN] hw apn; xu.'kr mN] hw apn; ³³³
yhI' to mN] hw apn; xu.'kr mN] hw apn; ³³³
yhI' to mN] hw apn; xu.'kr mN] hw apn; ³³³
yhI' to mN] hw apn; xu.'kr mN] hw apn; ³³³

Charaiveti charaiveti, yahin to mantra hai apnaa
Nahin ruknaa nahin thaknaa, satat chalanaa satat chalanaa
Yahin to mantra hai apnaa, shubhankar mantra hai apnaa
Hamaari preranaa bhaaskar hai, jinka rath satat chalataa
Yugon se kaaryarat hai jo, sanaatan hai prabal urjaa
Gati meraa dharam hai jo, bhramana karanaa bhrahmana karanaa
Yahin to mantra hai apnaa, shubhankar mantra hai apnaa ...
Hamaari preranaa Madhav hai, jinke maarg par chalanaa
Sabhi Hindu sahodar hai, ye jana jana ko sabhi kehnaa
Smarana unkaa karenge aur, samay de adhik jeevan kaa,
Yahin to mantra hai apnaa, shubhankar mantra hai apnaa ...
Hamaari prerana Bhaarat hai, bhoomi ki karen pooja
Sujalaa suphalaa sadaa snehaa, yahin to roop hai uskaa
Jiye maataa ke kaaran ham, karen jeevan safal apnaa,
Yahin to mantra hai apnaa, shubhankar mantra hai apnaa ...
Yahin to mantra hai apnaa, shubhankar mantra hai apnaa ...
Yahin to mantra hai apnaa, shubhankar mantra hai apnaa ...
Yahin to mantra hai apnaa, shubhankar mantra hai apnaa ...

Betekenis

“Blijf doorgaan, blijf doorgaan”, dat is onze mantra. Geef nooit op, raak niet uitgeput, maar loop standvastig door. Dat is onze mantra, dat is onze levenspad.
Onze inspiratie is de zon, wiens wagen standvastig blijft voortbewegen. Hij is al eeuwen aan deze plicht
gebonden, toch heeft hij nog steeds een eeuwige, krachtige energie. Zo standvastig doorgaan als de zon,
dat is mijn Dharma (plicht). Dat is onze mantra, dat is onze levenspad.
Onze inspiratie is Shri Guruji , wiens pad we moeten bewandelen. Alle Hindoes zijn broeders, laten we
dit aan een ieder vertellen. We moeten denken aan de grote daden van Shri Gurudji en meer aandacht
besteden aan zijn missie. Dat is onze mantra, dat is onze levenspad.
Onze inspiratie is Bharat (India), het land dat we aanbidden. Net als een moeder is zij een bron van veel
goede dingen en een constante bron van liefde. We moeten onze levens waardig (nuttig) maken door
onze levens te wijden aan onze moeder. Dat is onze mantra, dat is onze levenspad.
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Soechna
•

Sinds enkele maanden is er in Leidschenveen een nieuwe Shakha begonnen, genaamd Dhruv
Shakha. Deze vindt plaats op zaterdag van 10.00 - 12.00 uur.

•

In de herfstvakantie zal er in Den Haag een Sammiliet Shakha plaatsvinden. Hierbij zullen swayamsevaks
van verschillende shakha’s en steden bij elkaar komen voor een hele dag Shakha. Meer informatie
hierover zal verspreid worden in de Shakha’s.

•

Op 17 oktober vindt de viering van Vijiya Dashmi plaats. Dit is de dag waarop Shri Raam Ravan heeft
verslagen. Eind oktober zal deze feestdag ook gevierd worden in de Shakha’s.

•

In januari 2011 zal er rond de feestdag Makar Sankranti een Surya Namaskar Yagya worden gehouden.
Meer informatie hierover ontvangt u tezijnertijd van de Mukhya Shikshak van uw Shakha.

Oplossingen Puzzels & Raadsels
Oplossing woordzoeker
Vishwa Dharm Ki Jai
Oplossing: Vul de betekenis in!
1. Guru
=
Leraar

6. Mata

=

Moeder

2. Surya

=

Zon

7. Eekta

=

Eenheid

3. Samaaj

=

Gemeenschap

8. Shishu

=

Kleuter

4. Satya

=

Waarheid

9. Khana

=

Eten

5. Prathna

=

Gebed

10. Khel

=

Spel

