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In de tijd dat de Engelsen in Bharat aan de macht 
waren, werkte Durga Vohra (dugR; vohr;) als met erg 
veel toewijding aan de vrijheidsstrijd. De daden die 
zij verrichtte om haar moederland te beschermen, 
inspireerden belangrijke vrijheidsstrijders als 
Bhagat Singh, Ashfaqullah en Chandrashekhar 
Azad. Helaas is ze over de jaren heen in vergetelheid 
geraakt en zijn de meeste mensen nu niet bekend 
met haar bijdrage aan de onafhankelijkheidsstrijd 
tegen de Engelsen. 

Durgavati Devi was de vrouw van professor 
Bhagwati Charan Vohra. Uit respect werd ze 
door andere vrijheidsstrijders ‘Durga Bhabhi’ 
genoemd. Haar tijd, de tijd dat de Engelsen in 
Bharat regeerden, was de tijd waarin het arrest 
van een strijder werd gevierd met ‘laddoos’ en de 
komst van politieagenten aan de deur een teken 
van blijdschap was. Durgavati was niet bang om te 
helpen haar land te bevrijden. Haar huis was een 
verzamelpunt voor verzetsstrijders (ÿ;iNtk;rI) en 
tevens de plaats waar er vergaderd werd. 

Eén van haar meest memorabele daden vond 
plaats op 17 december 1928. Bhagat Singh en 
Sukhdev kwamen na de moord op Saunders naar 
Durga Bhabhi’s huis. Hun plan om het hoofd van 
de politie Scott te vermoorden was mislukt en in 
de plaats hiervan was zijn tijdelijke plaatsvervanger 
Saunders gedood. Durga Bhabhi zette een plan in 
elkaar om veilig naar Calcutta te reizen. Bhagat 
Singh, Rajguru en Chandrashekhar Azad zouden 
samen in vermomming (.es) vluchten via het 
treinstation in Lahore. Durga Bhabhi en haar kind 
reisden mee als ‘gezinsleden’ van Bhagat Singh, 
die er in vermomming uitzag als een buitenlandse 
man. Rajguru was vermomd als een arbeider en 
Azad zag eruit als een pandit die Shlokas van 
Tulsidasji reciteerde. Ondanks het feit dat er meer 
dan vijfhonderd agenten opzoek waren naar de 
verzetstrijders, slaagden zij erin te ontsnappen.

Op 8 april 1929 werden de bommen gegooid in een 
congres (Central Legislative Assembly) door Bhagat 
Singh en Batukeshwar Dutt. Na deze gebeurtenis 
werden Bhagat Singh en Batukeshwar Dutt opgepakt 
en kregen zij levenslange gevangenisstraf. Bhagat 
Singh, Sukhdev en Rajguru hebben uiteindelijk ook 
de doodstraf gekregen. Desondanks bleef Durga 
Bhabhi protest- en verzetsacties organiseren. Zo 
maakte ze een plan (yojn;) om de ex-gouverneur 
van Punjab de doden om zijn gruwelijke daden. 
Ondanks de ontsnapping van de gouverneur wist 
ze toch zijn medeplichtigen te verwonden. Naast 
deze verzetsacties heeft Durgavati ook geprobeerd 
Bhagat Singh, Rajguru en Sukhdev vrij te krijgen 
door onder andere te praten met Mahatma Gandhi. 
Hier slaagde ze helaas niet in en Bhagat Singh, 
Rajguru en Sukhdev werden opgehangen. 

Door haar opstandigheid werd Durgavati Vohra 
uiteindelijk gearresteerd en kreeg drie jaar celstraf. 
Na de onafhankelijkheid (Svt']t;) van Bharat 
opende ze de Lucknow Montessory School voor 
arme kinderen in het Purana Qila gebied. In het jaar 
1999 overleed Durga Bhabhi op 92-jarige leeftijd.

Weinig mensen zijn zich nu nog bewust van de 
bijdrage die mensen als Bhagat Singh en zijn 
vrienden hebben geleverd voor Bharat en nog 
minder mensen kennen de namen van andere 
vrijheidsstrijders die in de oorlog hun liefde voor 
Bharat Mata keer op keer hebben bewezen. Het is 
belangrijk dat wij iedereen die een bijdrage heeft 
geleverd aan onze Itihaas (इith;s = geschiedenis), 
Sanskriti (s'SÕit = cultuur) en Samaadj (sm;j 
= gemeenschap) eerbiedig blijven herinneren 
en ons laten inspireren door hun heldhaftige en 
belangeloze daden. Daarom is deze bouddhiek 
gewijd aan één van Bharat Mata’s waardevolle 
dochters, die op haar eigen manier vocht voor 
onafhankelijkheid en op deze wijze haar plicht 
tegenover haar land vervulde. 

Durgavati Vohra
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Dit artikel is het derde deel in een reeks die gaat 
over rituelen en gebruiken binnen de Hindu 
Sanskriti. De voorgaande delen zijn te vinden in de 
vorige edities van de Sangh Kiran.

7. Waarom doen we Puja?
Hindu’s doen Puja (pUj;) om verschillende redenen 
en op verschillende manieren. Alle Puja’s hebben 
gemeen dat de Hindu zijn of haar band met 
Bhagwan (.gv;n) wil versterken. Puja wordt 
verricht met een zuiver hart en open verstand, zodat 
wij het effect van de Puja  tot ons kunnen nemen. 
Het doen van een Puja kan verdeeld worden in drie 
delen en bestaat uit de volgende zestien stappen:

Het geven van een zetel/plek om te zitten voor 1. 
Bhagwan
Het verwelkomen van Bhagwan 2. 
Het offeren van water om de voeten te wassen 3. 
Het offeren van water om de handen te 4. 
wassen
Het offeren van water om de mond te reinigen5. 
Het offeren van water voor een bad6. 
Het offeren van schone kleding en accessoires7. 
Het offeren van het heilige koord (Janew) 8. 
Het offeren van sandelhout 9. 
Het offeren van bloemen10. 
Het aansteken van de wierrook voor de geur11. 
Het aansteken van de diya 12. 
Het offeren van spijzen13. 
Het offeren van Paan14. 
Het buigen voor Bhagwan en cirkels rondom 15. 
het beeld lopen
Afscheid nemen van Bhagwan16. 

We nodigen als eerste Bhagwan uit; dit heet Avahan 
(a;v;hn). Ten tweede verrichten we een aantal 
rituele handelingen; dit wordt Upachar (¬pv;r) 
genoemd. En als laatste nemen wij afscheid van 
Bhagwan; dit heet Visarjan (ivsjRn). Hoe kunnen 
wij Bhagwan uitnodigen en vervolgens afscheid 

nemen van Hem, als Hij altijd en overal aanwezig 
is? Bhagwan is inderdaad overal en altijd aanwezig. 
Puja is bestemd om Bhagwan sterker aanwezig 
te laten zijn in ons verstand en gevoel. Wij doen 
geen Puja om een weg naar Hem te vinden, maar 
om te begrijpen dat Bhagwan in ons aanwezig 
is. Door Puja te doen, herinneren we onszelf over 
de eeuwige aanwezigheid van Bhagwan. Door 
afscheid te nemen van Bhagwan, sluiten wij bewust 
de Puja af. 

Mandir in het huis
De wijze Rishi´s (AiW) hebben aangegeven dat een 
Mandir in het huis ons helpt met het versterken van 
de band tussen Bhagwan en onszelf. Het verrichten 
van dagelijkse Puja´s in de huiselijke kring brengt 
liefde en geluk voor het gezin, doordat Puja ervoor 
zorgt dat er positieve energieën door het huis 
stromen. Ons huis is een creatie van Bhagwan, en 
daarom verdient Bhagwan een plek in ons huis. 
Een Mandir (miNdr) heeft een klein altaar, meestal 
iets hoger dan de vloer, met beelden, afbeeldingen 
en/of symbolen, Puja benodigdheden en decoratie. 
Midden in de Mandir wordt een beeld, afbeelding 
of ander symbool van verering geplaatst, waarop 
de zestien stappen worden verricht. 

Offeren van bloemen
Wij offeren vaak bloemen (fUl) aan Bhagwan 
bij een Puja. De bloem en de bloembladeren 
symboliseren de natuurlijke opening van het hart 
naar Bhagwan. De wijze Rishi´s beschouwen het 
offeren van bloemen als een natuurlijke vorm van 
verering, oftewel een natuurlijk uitdrukking van de 
liefde van Bhagwan. De bloem vertegenwoordigt 
ook Moeder Natuur (p[Õit) en al haar creaties. 

Offeren van spijzen
Shri Krishna Bhagwan leert ons in de Bhagvad 
Gita, dat wij altijd zuiver voedsel bij het vereren 
van Bhagwan dienen te gebruiken. Voedsel heeft 

Hindu Sanskriti - Deel 3
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namelijk een sterke invloed op ons lichaam, onze 
gedachten en handelingen. Zonder voedsel kan 
ons lichaam niet functioneren. Niet alleen het 
type voedsel, maar ook de hoeveelheid is van 
groot belang. Gezond en zuiver voedsel verlengt 
ons leven en zorgt ervoor dat we gezond, sterk, 
gelukkig en altijd vrolijk blijven. Door zuiver 
voedsel te offeren aan Bhagwan tijdens een Puja 
of andere gelegenheid, vragen wij Bhagwan om 
ons lichaam en ziel sterk te houden. Aangezien 
wij Bhagwan dankbaar zijn voor alle spijzen die 
wij mogen nuttigen, offeren wij eerst ons voedsel 
in de vorm van Prasad. Vele Hindu families overal 
ter wereld offeren dagelijks hun maaltijden aan 
Bhagwan. Hierna sprenkelen ze water rondom 
het bord als een teken van reiniging. Er worden 
vijf kleine hoopjes naast het bord gemaakt, om de 
volgende vijf krachten in ons leven te bedanken: 

Deva Runa (1. dev A,) oftewel de goddelijke 
krachten voor hun bescherming
Pitru Runa (2. ip] A,) oftwel onze voorouders 
voor hun familie normen en waarden
Rishi Runa (3. AiW A,) oftewel de wijze Rishi`s 
voor het overdragen van onze Sanskriti
Manushya Runa (4. mnuãy A,) oftewel de gehele 
mensheid, voor hun steun in de samenleving
Bhuta Rana (5. .Ut A,) oftewel andere levende 
wezens die ons onzelfzuchtig dienen

De volgende mantra (mN]) wordt opgezegd: 

Praanaaya swaahaa, Apaanaaya swaahaa, Vyaanaaya swaahaa, 

Udaanaaya swaahaa, Samaanaaya swaahaa, Brahmane swaahaa. 

De mantra refereert naar de vijf functies in ons 
lichaam die werken, nadat wij gegeten hebben. 

Praanaaya: ademhaling1. 
Udaanaaya: werking van klieren2. 
Samaanaaya: vertering3. 

Vyaanaaya: bloedsomloop4. 
Apaanaaya: verstoten van overbodige stoffen5. 

Tevens wordt de schepper van ons lichaam, Brahma 
(b[÷;), vereerd. Vervolgens wordt de maaltijd 
genuttigd in de vorm van Prasad (p[s;d). 

Het offeren van een kokosnoot 
De kokosnoot (ÅIfl) is een vrucht van Bhagwan en 
bij het vereren van de Sriphal, vereren wij Bhagwan 
en alle vormen van Bhagwan. De drie ogen van de 
kokosnoot staan symbool voor de drie ogen van 
Shiva Bhagwan (Triyamabaka Rudra). Kokosnoten 
worden bij alle Puja`s gebruikt, bij verschillende 
gelegenheden en feesten. De kokosnoot wordt 
geofferd tijdens de Havan; de ceremonie van het 
heilige vuur. De kokosnoot wordt vervolgens 
kapot geslagen als symbool van het verbreken van 
onze ego. Het sap staat symbool voor de innerlijke 
wensen en het witte vrucht staat symbool voor 
het verstand of intellect. Het sap en de vrucht 
worden  geofferd aan Bhagwan. Tenslotte wordt 
de kokosnoot verdeeld als Prasad. De Sriphal staat 
ook symbool voor onzelfzuchtig handelen. Elk deel 
van een kokospalm en haar vrucht wordt gebruikt 
voor matten, olie, zeep, enzovoorts. Sriphal wordt 
ook gebruikt voor het maken van Ayurvedische 
medicijnen en andere alternatieve geneeswijzen. 

Het blazen van de Shankh
Wij blazen een Shank (x'% = schelp) tijdens een 
Puja om de Shankh het universum symboliseert. 
Het geluid van een Shankh is vergelijkbaar met het 
geluid van de oerklank Aum. Door een Shankh te 
blazen, worden religieuze handelingen ingeluid en 
is de omgeving er bewust van. 

Het rinkelen van de Ghanti
Het rinkelen van een bel of Ghanti (`'#I) bij aanvang 
en tijdens een Puja verwijdert afleidende geluiden 
en helpt ons om te concentreren op de rituelen.

Puja 
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Begin 20e eeuw. De macht van het Britse regime in 
Hindustaan (India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, 
Malediven, Nepal en Birma) is op zijn hoogtepunt. 
Tot in de verste uithoeken van Bharat hebben de 
Britten het voor het zeggen en onderdrukken ze de 
Hindustanen tot op het bot. Om zoveel mogelijk 
winst te halen, staan de Britten alle wreedheden toe 
tegen de Hindustanen, wanneer ze niet meewerken 
om hun eigen land, eigen volk en zelfs zichzelf uit 
te buiten. Er zijn ook landverraders die vrijwillig 
meedoen met de Britten om hun eigen volk te 
onderdrukken. Zij vormen de Brits-Indische politie 
en doen al het vuile werk voor de Britten (martelen, 
protestanten neerschieten, boeren bedreigen, 
enzovoorts). Het is in deze periode dat één van de 
meeste inspirerende vrijheidsstrijders van Bharat 
wordt geboren. Zijn naam: Bhagat Singh.

Bhagat Singh (.gt is'h) wordt 
geboren op 28 september 1907 
in Lyallpur, Punjab. Kishan Singh, 
de vader van Bhagat Singh, voedt 
zijn zoon als een echte patriot 
(dex .Kt) op. Zijn vader leert hem 
dat je altijd voor je eigen volk moet opkomen en 
nooit je waardigheid en je eer moet verliezen. 
Ook vertelt hij zijn zoon met veel trots (g*rv) over 
de grootse geschiedenis van Bharat en over de 
Mahapurush die dapper hebben gevochten tegen 
allerlei vormen van Adharm (a/mR = het kwaad in 
de wereld, zoals onderdrukking en het misbruik 
van anderen). Daarnaast luisters Bhagat luistert 
mee als de ouderen in zijn familie praten over de 
Britse onderdrukking, waardoor zijn drang om te 
vechten tegen de Britten alsmaar groeit.

Al van kleins af aan wordt  Bhagat Singh 
geconfronteerd met de Britse wreedheden (ÿUrt;) 
tegen zijn volk. Zo ziet hij als kind dat bijna overal 
groepjes Hindustanen in elkaar worden geslagen, 
omdat er niet meer dan 4 mensen bij elkaar mogen 

zijn. De Britten hebben deze belachelijke wet 
(k;nUn) gemaakt om de Hindustanen geen enkele 
kans te geven zich te verenigen en een eektá (Ekt; 
= eenheid) te vormen. Zijn afkeer tegen de Britten 
groeit pas echt sterk, wanneer de Brits-Indische 
politie op 13 april 1919 in Jaliyawala Baag, Amritsar 
duizenden mensen tegelijk neerschiet, omdat ze 
mee doen aan een vreedzame lentefestival en er 
dus meer dan 4 mensen bij elkaar zijn. 

Op 20 november 1920 roept Mahatma Ghandi in 
Calcutta de “Non-cooperation Movement” uit tegen 
de Britten. Dit houdt in dat alle Indiërs geen enkel 
contact meer met de blanken moeten hebben. 
De fabrieksarbeiders (mjdUr) stoppen massaal 
met werken, niemand betaalt belasting, kinderen  
stoppen om naar school te gaan en verbranden hun 
(Britse) boeken, boeren (iks;n) stoppen massaal 
met het verbouwen van producten die de Britten 
willen en iedereen verbrandt zijn paspoort en 
allerlei andere belangrijke papieren. De hele Britse 
koloniale ‘machine’ wordt stilgezet en iedereen 
moet staken en protesteren zonder geweld. 
Mahatma Ghandiji belooft onafhankelijkheid 
binnen één jaar, wanneer dit wordt gedaan. Steeds 
meer mensen doen hieraan mee en de Movement 
gaat als een lopend vuurtje door heel Bharat. Bhagat 
Singh doet hier (op 13 jarige leeftijd) actief aan mee 
en overtuigt andere kinderen om ook mee te doen. 
Deze Movement is zeer succesvol en iedereen, zelfs 
Bhagat Singh, weet het. Onafhankelijkheid is maar 
een paar maanden verwijderd.

Dan gebeurt datgene waar niemand op zit te 
wachten. De Brits-Indische politie schiet in Chauri 
Chaura, Uttar Pradesh onschuldige mensen dood, 
omdat ze protesteren en doen wat Ghandiji 
zegt. Als vergelding (p[itk;r) steken de betogers 
de politiepost in brand, hierbij komen er 22 
politiemannen om. Ghandiji wordt hier zeer boos 
over, omdat de betogers op dat moment niet 

De onafhankelijkheidsstrijd 
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geweldloos zijn en zegt dat de Hindustanen 
hierdoor hebben laten zien dat ze niet klaar zijn 
voor de onafhankelijkheid. In zijn woede roept hij 
de “Non-cooperation Movemement” plotseling tot 
een einde. Iedereen die met Ghandiji mee heeft 
gedaan, wordt plotseling door Ghandiji zelf in de 
steek gelaten. De onafhankelijkheid gaat niet meer 
door, fabrieksarbeiders die mee hebbe gedaan 
worden ontslagen, boeren moeten extreem hoge 
boetes betalen, kinderen worden niet aangenomen 
op scholen, iedereen moet extra belasting betalen 
en iedereen die zijn paspoort heeft verbrand, krijgt 
een extra hoge boete. Ghandiji en zijn Congress 
partij laten dit allemaal gebeuren. Bhagat Singh 
wordt hierdoor woedend op Ghandiji, omdat hij 
de onafhankelijkheid van zijn eigen volk afblaast 
en dus de Britse wreedheden toestaat. Hij raakt 
teleurgesteld (inr;x) en geeft alle hoop die hij 
heeft in Gandhiji op.

Bhagat Singh groeit op tot een 
zelfstandige en opstandige 
jongeman (yuv;). Het lukt hem 
uiteindelijk om weer terug 
naar school te gaan en beland 
uiteindelijk op de “National-
Goverment school” (hoger onderwijs). Hier ontmoet 
hij Sukhdev Thapar (su%dev q;pr). Sukhdev is net 
als Bhagat een echte nationalist en geeft illegaal 
geschiedenisles aan studenten over de grote en 
trotse geschiedenis van Bharat en over de grote 
Mahapurush en andere helden. Sukhdev en Bhagat 
kunnen het zeer goed met elkaar vinden en worden 
elkaars bhai (.;é = broeders). Samen komen ze op 
voor de rechten van hun medestudenten. Zo slaan 
ze samen een groepje Britten in elkaar, omdat zij 
een vriend van in elkaar hebben geslagen. 

De moed (vIrt;) en kameraadschap van Bhagat en 
Sukhdev valt professor Vidyalankar op. Hij roept ze 
een keer in zijn kantoor en zegt dat er een andere 

manier is dan die van Ghandiji. Wanneer het volk 
gebundeld is, kan ze elk groot en machtig regime 
omverwerpen, net zoals de communisten dat in 
dezelfde period in Rusland hebben gedaan. Om dit 
te bereiken moet je eerst het volk samenbrengen 
en er is één (illegale) partij die dit doet, één partij 
die voor de directe aanpak kiest, de Hindustan 
Republican Association (HRA). Na dit gehoord te 
hebben, besluiten Sukhdev en Bhagat zich aan te 
sluiten bij de HRA. Bhagat Singh loopt weg van 
huis, omdat zijn familie anders gevaar zal lopen. Hij 
gaat naar Kanpur, de hoofdstad van het verzet. Daar 
ontmoet hij Ram Prasad Bismil (r;m p[s;d ibiSml), 
de baas van de HRA. Het luk Bhagat Singh met veel 
moeite hem te overtuigen. Ook al martelen ze hem 
en doen ze zijn geliefden pijn, Bhagat zal blijven 
vechten voor zijn volk. Uiteindelijk wordt hij lid. 

Om haar plannen te realiseren, heeft de HRA geld 
nodig, maar Ram Prasad weigert om hulp te vragen 
van rijke edelen, omdat er anders een kloof met de 
bevolking zal ontstaan. In plaats daarvan besluit hij 
de Engelse staat (r;Jy) te beroven, zodat ze direct in 
hun portemonnee worden geraakt. De staat heeft 
het geld afgepakt van de bevolking en het  aan 
hen is om het terug te nemen. Op 9 augustus 1925 
plegen Bhagat en de HRA een treinroof en pakken 
ze wapens en een kist vol (belasting)geld. De 
Britten worden zo woest dat ze een ware klopjacht 
beginnen tegen de HRA en bijna iedereen die lid is 
wordt opgepakt. Bhagat en enkele anderen weten 
te ontsnappen.

Bhagat ontmoet tijdens de klopjacht 
Chandreshekhar Azad (cN{xe%r a;j¹;d), een 
andere topman van de HRA. Azad heeft de moed 
opgegeven en zegt dat de HRA beter kan ophouden 
te bestaan. Bijna iedereen is opgepakt of wordt 
gezocht. Ze kunnen niets meer doen. Bhagat komt 
naar voren en zegt: “Zolang onze ideeën leven, 
leeft onze partij”. 
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Op een dag was er een vader van een rijk gezin die 
zijn zoon wilde laten zien hoe arme mensen leven. 
Daarom nam hij de zoon mee en reisde af naar het 
platteland met als doel zijn zoon een kijk te geven 
in het leven van een arm persoon. 

De vader en zoon brachten een aantal dagen 
door op de boerderij van een gezin dat als arm 
beschouwd kan worden. Toen de vader van de 
jongen overtuigd was dat zijn zoon nu alles gezien 
en ervaren moest hebben, besloot hij samen weer 
terug naar huis te keren. 

Op de terugweg van hun reis vroeg de vader aan 
zijn zoon: “Hoe vond je de reis?” 
“Het was echt geweldig, papa.” 
“Heb je nu gezien hoe arme mensen leven?” vroeg 
de vader. 
“Jazeker, na zo een lange tijd heb ik het nu eindelijk 
gezien,” zei de zoon hierop. 
“Is goed, vertel me, wat heb je geleerd van onze 
reis?” vroeg de vader aan de jongen. 

Na een aantal seconden denktijd antwoordde 
de jongen: “Ik heb gezien dat wij thuis één hond 
hebben en zij hebben er vier. Ik heb gezien dat 
wij een zwembad hebben tot aan het midden van 
onze tuin, maar zij hebben een beek die geen einde 
kent. Wij hebben geïmporteerde lantaarns om onze 
tuin te verlichten, zij worden ‘s nachts verlicht door 
alle sterren aan een prachtige diamanten hemel. 
Onze patio komt wel tot aan de voortuin, maar 
zij hebben heel de horizon. Wij hebben een klein 

stukje land om op te wonen, zij hebben velden die 
verder reiken dan dat het oog kan zien. Wij hebben 
dienaren om ons te dienen, terwijl zij leven om 
anderen te dienen. Wij hebben muren om onze 
eigendommen te beschermen, zij hebben vrienden 
om hen te beschermen.” Op dit punt was de vader 
sprakeloos. Toen voegde de jongen hieraan toe: 
“Dank u wel, papa, u hebt me laten zien hoe arm 
wij wel niet zijn.” 

Het moraal van dit verhaal schuilt achter het 
karakter en de kijk op het leven van de jongen. De 
jongen is geboren in een rijk gezin en heeft altijd 
veel luxe gekend. Tijdens zijn verblijf bij een ‘arm’ 
gezin is hij desondanks in staat te zien hoeveel 
waardevoller bepaalde dingen zijn die hij als ‘rijk’ 
kind helemaal niet heeft. Wij zien het verschil in arm 
en rijk als het verschil in de hoeveelheid geld die 
een persoon heeft en wat hij daar allemaal mee kan 
kopen. Maar, is dit wel echte rijkdom? Misschien is 
het ‘arme’ gezin in het verhaal wel veel gelukkiger 
en zorgelozer dan de ‘rijken’. 

Mensen die proberen te leven volgens de Hindu 
Dharma weten dat geld en eigendommen allemaal 
tijdelijk zijn en verloren gaan op het moment dat 
ons leven ten einde komt. Hecht daarom niet teveel 
waarde hieraan en onthoud hoe belangrijk dingen 
in het leven zijn die niet (helemaal) verloren gaan na 
dit leven, zoals opgebouwde kennis, vaardigheden, 
vriendschappen en ons karakter. Je zult merken 
hoeveel waardevoller dit allemaal is dan rijkdommen 
alleen. 

Hoe arme mensen leven
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Ek zo$e se g;v me' Ek iks;n apnI pTnI a*r ixxu 

pu] ke s;q rht; q;) ve tIno b@¹e %ux qe) Ek idn 

%et me' k;m krte óE iks;n ko Ek nevle k; bCc; 

iml;) ¬sne ¬se apne `r le j;ne k; inXcw iky;) 

¬sne ¬se Ek kp@¹e me' lpe$ ily; a*r `r le cl;) 

jb vh `r pohc;² ¬sne ¬skI de%.;l krne pTnI 

ko s*p idy;) ¬sne pTnI se kh; - "de%o² m'w Ky; 

l;y; ô\ Ú nevl; mere be$e ke ilE iksI idn Py;r;² 

dul;r; im] hog;)" 

nevl; Ek v;f¹;d;r² dul;r; pxu q;) vh bCce ke 

p;lne ke p;s s;r; idn bw#; rht;) prNtu iks;n 

kI pTnI ¬spr iblkul ivXv;s nhI' krtI) vh 

hmex; khtI - “iksI idn yh p[;,I hm;re be$e ko 

tklIf¹ póc;eEg;)” iks;n ne ¬skI b;t ansunI 

kr dI)

Ek idn iks;n kI pTnI b;j¹;r j; rhI qI) ¬sne 

ptI se kh; - “hm;re be$e kI de%.;l kro) m'w kuz 

smy ke ilE b;hr j; rhI ô\) a*r m'w ¬se nevle ke 

s;q akele zo@¹n; nhI' c;htI)” iks;n `r pr rh 

kr bCce kI de%.;l krne twy;r óa;) qo@¹I der 

b;d ¬sk; Ek im] a;y; a*r vh ¬se apne s;q 

`Umne clne² bulne lg;) iks;n ko dUsr; koé k;m 

nhI' q;² इsilE vh m;n gy;)

qo@¹I hI der me' iks;n kI pTnI a;yI) zo$; nevl; 

¬sk; Sv;gt krne ¬skI trf¹ d*@¹;) ¬sne de%; 

ik nevle ke mu'h %Un lg; óa; q;) vh icLl;é - 

“tumne Ky; kr idy; Ú mere be$e ko m;r d;l; Ú” ¬sne 
apnI $okrI ¬ske isr pr de m;rI) nevl; cI% kr 

jmIn pr igr gy; a*r mr gy;)

iks;n kI pTnI be$e ko de%ne aNdr .;gI) ¬sne 

¬se p;lne me x;Nt sote de%; a*r vh ¬lZn me 

p@¹I) ifr ¬sne Ek b@¹e s;\p ko %Un se l$p$ 

p@¹; óa; de%;) nevle ne `r me a;ye óE s;\p ko 

m;r d;l; q;) इsI k;r, ¬ske mu'h pr %Un lg; 

óa; q;) iks;n kI pTnI tur't b;hr .;gI) ¬sne 

mre óE nevle kI aor de%kr rote óE kh; - “tumne 
k;le n;g ko m;r kr mere be$e kI j;n bc;é hw)” 
¬sne ¬se ijtn; .I ijl;ne k; p[y;s iky;² mgr 

kr n; p;é) iks;n jb `r l*$; to vh b@¹; 

pirx;n óa;) ¬sne kh; - “tumne इtnI jldI Ees; 

Kyo' iky; À ydI koé k;yR krne se phle de%ne k; 

inXcw hI krtI² to hm;r; Py;r; nevl; hm;re p;s 

bc; rht;)”

kuz krne se phle hmex; km se km Ek b;r #Ik 

se soc len; c;ihE a*r sb kuz j;ne ibn; kux 

krne k; inXcw nhI' len; c;ihE) yhI इs kh;nI 

k; s;r hw)

इm;nd;r nevl;

Sangh Kiran Januari 2011 Pagina 8



Vul het diagram zó in dat alle Hindi cijfers van 1 tot 
9 slechts één keer voorkomen in alle horizontale 
rijen, verticale rijen en in elk hokje (de vierkantjes 
van 3x3)

1. Bhai  =  …………………………

2. Sewa  =  …………………………

3. Shakha  =  …………………………

4. Kshama  =  …………………………

5. Phool  =  …………………………

6. Raja  =  …………………………

7. Ahimsa  =  …………………………

8. Parivaar  =  …………………………

9. Kripaan  =  …………………………

10. Charcha  =  …………………………

Puzzels & Raadsels
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Vul de betekenis in!



Kleurplaat
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Shri Raam Darbaar



Op donderdagavond 16 december 2010 is  in Pathé 
Buitenhof, naast het parlement, de docmentaire 
“SOLD: A child trafficked” in première gegaan. Deze 
verbazingwekkende documentaire is gemaakt 
door “Global Human Rights Defence (GHRD)” in 
samenwerking met het goede doel “MAITI Nepal” 
en “Umbrella Films”. Na een speech van dhr. 
Baldewsingh, wethouder van Den Haag, gaat de 
film van start. Vol verbazing kijken de aanwezigen 
naar de documentaire, die in september 2010 
gefilmd was in een Nepal. 

SOLD is het verhaal van drie dappere slachtoffers 
van mensenhandel in Nepal. In de documentaire 
ziet men hoe weerloze meisjes in armoede door 
walgelijke mensen in verleiding wordt gebracht om 
te gaan werken in India. Veel meisjes in Nepal worden 
door hun bloedeigen familie sterk onderdrukt, 
gediscrimineerd en soms zelfs verwaarloosd, 
zonder maar een traantje medelijden. 

Walgelijke lafaards (slavendrijvers van de eerste 
klas) maken hiervan gebruik en zeggen dat ze 
werk voor hun hebben in India, vaak in Mumbai. 
De weerloze meisjes, die het hoofd boven water 
proberen te houden, gaan met hen mee in de hoop 
werk te krijgen. Wat zij niet weten is dat zij, eenmaal 
in Mumbai aangekomen, met veel geweld in een 
bordeel, waarvan er voor de afschuwelijke woon- en 
werkomstandigheden gewoonweg geen woorden 
bestaan, worden gesleurd en vastgebonden aan 
stalen kettingen. 

Uit bronnen is bekend dat in India 200 weerloze 
meisjes per dag op deze manier in deze 
horrorachtige (seks)slavernij worden gedreven. 
De meisjes worden in de bordelen, die je kunt zien 
als martelhuizen, helemaal uitgemergeld tot op 
het bot. De bordeelbazen (slavenbeulen) geven 
deze meisjes geen moment rust en als een meisje 

weigert om even uit te rusten, en dus niet aan de 
misselijke behoeftes van de walgelijke klanten wil 
voldoen, wordt ze in opdracht van de baas door de 
andere meisjes vastgebonden, geslagen en daarna 
wreed verkracht. 

Na een actie van de Indiase politie en een goede 
doel zijn in Mumbai veel meisjes, waaronder de 
drie waarover de documentaire gaat, bevrijd 
van deze vorm van slavernij. Terug in Nepal 
worden  ze opgevangen in een opvangtehuis. 
Daar vertellen deze drie dappere meisjes aan ons 
hun verschrikkelijke verhaal. Samen hebben de 
meisjes hun kracht en hun moed teruggevonden. 
Ze hebben hun angsten overwonnen, hun leven 
terug in eigen handen genomen en besloten om 
te vechten tegen de walgelijke mensenhandel om 
ervoor te zorgen dat geen enkel meisje in Nepal zal 

Hindu Nieuws
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De première van “SOLD: A child trafficked”
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overkomen, wat hun is overkomen. 

De meisjes vechten ze met alle mogelijke 
middelen en met gevaar voor eigen leven tegen de 
mensenhandel. Dit doen ze onder andere door:

douanecontroles langs de grens tussen India •	
en Nepal;
kleinschalige voorlichtingscampagnes in •	
verschillende dorpen;
openbare optredens waarin de gevaren van •	
mensenhandel duidelijk worden gemaakt;
protestacties;•	
hun verhaal te verspreiden via de media.•	

Een van de drie meiden zegt zelfs dat haar eigen 
leven voorbij is, maar dat ze blijft leven om 
de andere meisjes te beschermen. Het is deze 
opofferingsgezindheid dat aan deze meiden zo te 
bewonderen valt.

Geeta, een van de drie meisjes waar de documentaire 
over gaat, is samen met een vertegenwoordiger 
van “MAITI Nepal” in de zaal aanwezig voor deze 
speciale aangelegenheid en beantwoordt de vragen 
van de gasten. Ze geeft aan dat ze elke vorm van 
hulp zeer waardeert en dat ze zich haar hele leven 
zal inzetten tegen deze vorm van criminaliteit. De 
wethouder van Den Haag, dhr. Rabin Baldewsingh, 

attendeert het publiek over de noodzaak van deze 
film en de problemen van mensenhandel waarmee 
wij nu nog in het rijke Nederland en Europa te 
kampen hebben. Voor de aanpak van deze vorm 
van criminaliteit moet we samen een harde vuist 
vormen. 

De documentarie “SOLD; A child trafficked” heeft 
een hele grote indruk gemaakt op alle aanwezigen. 
Het is ondenkelijk dat zulke onmenselijke 
praktijken dagelijks, dus ook op het moment dat 
u dit artikel leest, plaatsvinden in Zuidoost-Azië. 
Het schrijnende is dat we in een tijdperk leven, 
waarin we door middel van satellieten weten wat 
er op andere planeten gebeurd, maar deze pijnlijke 
waarheden van onze eigen niet te zien krijgen. Dus, 
een groot compliment aan GHRD die deze pijnlijke 
waarheden van onze wereld, die we meestal liever 
niet zien, toch aan ons toont en op deze manier 
bewustwording creëert over dit onderwerp. 

Natuurlijk moet het niet blijven bij bewustwording. 
De volgende stap is actie tegen dit onrecht. GHRD 
heeft in samenwerking met “MAITI Nepal” projecten, 
die zich richten op de bevrijding en opvang van 
slachtoffers van mensenhandel. Daarnaast heeft 
de organisatie vele andere projecten in Zuidoost-
Azië op het gebied van kinderarbeid, emancipatie, 
enzovoorts. Mocht u dus meer informatie over 
de documentaire of de organisatie GHRD willen 
krijgen en de organisatie actief willen steunen, dan 
kunt u contact opnemen met de redactie van de 
Sangh Kiran of gaan naar www.ghrd.org. Want als 
er één ding is dat “SOLD: A child trafficking” heeft 
uitgewezen, dan is het dat actie keihard nodig is. 
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De Hindu Dharm (ihNdu /mR) is een levenswijze 
die de gehele mensheid leert om een gezond en 
gelukzalig leven (jIvn) te leiden. Hiertoe zijn 
er binnen de Hindu Dharm vele Dharm Granths  
(/mR g[Nq = heilige geschriften) die beschrijven op 
welke manier de mens een gezond lichaam en een 
gezonde geest kan krijgen, waarmee hij uiteindelijk 
gelukzaligheid (a;nNd) kan realiseren. De weg 
naar lichamelijke en geestelijke gezondheid, die 
beschreven staat in deze geschriften, wordt yoga 
(yog) genoemd. Binnen de leer van yoga bestaat 
een zeer efficiënte en effectieve oefening die 
bekend staat als Suryanamaskar (sUyR nmSk;r). Om 
deze kennis over te dragen en Suryanamaskar te 
implementeren in het dagelijkse leven, organiseert 
Sangh jaarlijks rond de Hindoe feestdag Makar 
Sankranti (mkr s'ÿ;iNt) de Suryanamaskar Yagya.  

Makar Sankranti
Makar Sankranti, ook wel Uttarayan genoemd, is 
het moment waarbij de zon weer van het zuiden 
richting het noorden gaat. ‘Makar’ is het Hindi 
woord voor ‘steenbok’, ‘Sankranti’ is ‘verandering’. 
Vanaf Makar Sankranti gaat de zon vanuit de 
steenbokskeerkring naar het noorden, waardoor 
de lente en zomer beginnen op het noordelijk 
halfrond.  Deze feestdag wordt in verschillende 
landen, waaronder India, Nepal en Thailand, op 14 
januari gevierd. Het is een belangrijke dag, waarop 
Surya Dev (sUyR dev), de zon, centraal staat.

Surya Dev
Zonder de zon is er op de aarde (pOQvI) geen leven 
mogelijk. Om deze reden heeft Surya Dev binnen 
de Hindu Dharm een prominente plaats en wordt 
er veel symbolische waarde aan haar gehecht. De 
zon staat symbool voor enkele grote waarden, als 
opofferingsgezindheid (Ty;g), discipline (anux;sn) 
en gelijkwaardigheid (sm;nt;). 

De zon verbrandt zichzelf, zodat wij op aarde licht 

en warmte ontvangen die onze planeet leefbaar 
houden. Ondanks dit grote offer (bild;n) vraagt 
zij ons niets terug, zonlicht is immers helemaal 
gratis. Ook komt de zon altijd op het juiste moment 
op en gaat zij op het juiste  moment onder. Zij is 
zo punctueel (smyinÏ), dat alle opkomst- en 
ondergangstijden voor de komende jaren vandaag 
al kunnen worden vastgesteld. Verder zijn haar 
stralen voor een ieder. Hierin maakt de zon geen 
onderscheid tussen arm of rijk, blank of zwart, man 
of vrouw. Wij kunnen dus van de zon leren om ons 
op te offeren voor het goede voor anderen, om 
gedisciplineerd en betrouwbaar te zijn, om niet 
te discrimineren en op een gelijkwaardige manier 
met iedereen om te gaan. 

Naast de belangrijke rollen die de zon materieel en 
symbolisch gezien heeft, heeft de zon ook spirituele 
eigenschappen. Zo geeft de zon ons inspiratie 
en een punt om ons op te focussen tijdens een 
meditatiesessie (?y;n), omdat zij symbool staat 
voor de oneindige kracht en energie van onze ziel 
(a;Tm;). Naast het feit dat Suryanamaskar bijdraagt 
aan de gezondheid en spirituele ontwikkeling is 
het ook een manier om dankbaarheid en respect te 
tonen aan de zon voor de materiële, symbolische 
en spirituele waarde die zij heeft in ons leven.

Suryanamaskar
Suryanamaskar betekent letterlijk ‘zonnegroet’ en 
is een oefening, bestaande uit een reeks van yoga 
asan (a;sn), die elke dag bij zonsopkomst wordt 
uitgevoerd. Deze oefening is een combinatie van 
lichaamsbewegingen, ademhalingsoefeningen 
en concentratie. Een overzicht van de asan die 
onderdeel uitmaken van Suryanamaskar en de 
ademhaling die bij de uitvoering hiervan hoort, is te 
zien op de pagina hiernaast. Tijdens de uitvoering 
is het de bedoeling om je te focussen op één punt. 
Dit kan de zon zijn, maar ook je eigen ademhaling. 
Op deze manier train je je concentratievermogen. 

Suryanamaskar Yagya 2011



Suryanamaskar Yagya 2011
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Wanneer Suryanamaskar regelmatig wordt 
uitgevoerd en een onderdeel is van het dagelijkse 
leefritme, heeft het een zeer positief effect 
(l;.d;yk) op de gezondheid. Het lichaam wordt 
soepeler en sterker door de verschillende asan. 
In combinatie met de ademhaling zorgen de 
houdingen voor een verbetering van de conditie 
en het uithoudingsvermogen. Ook wordt de 
bloedsomloop gestimuleerd, waardoor afvalstoffen 
beter worden afgevoerd. 

Naast een soepel en sterk lichaam, zorgt 
Suryanamaskar voor geestelijke rust, balans 
en neemt het stress, spanning weg. De 
ademhalingsoefeningen brengen de geest tot 
rust  en de meditatieve concentratie zorgt voor 
innerlijke balans en het afnemen van stress. Door 
Suryanamaskar dagelijks, gedisciplineerd in de 
ochtend te doen, wordt het aanhouden van een 
natuurlijke dag-nachtritme een gewoonte. Dit 
bevordert een goede nachtrust, wat de geestelijke 
gesteldheid verbeterd. Het is dus bevorderlijk voor 
je algehele levenswijze (jIvn xwlI).

Suryanamaskar Yagya
De Suryanamaskar Yagya wordt jaarlijks gehouden 
om de grote voordelen van Suryanamaskar 
toegankelijk te maken voor een ieder. Het dagelijks 
doen van deze oefening draagt immers bij aan de 
lichamelijke en geestelijke gezondheid (x;rIirk 

a*r a;?y;iTmk Sv;SQy) van de gemeenschap, 
wat leidt tot een positieve ontwikkeling binnen de 
samenleving (sm;j). 

Tijdens de Yagya, die start op Makar Sankranti 
en twee weken duurt, is het de bedoeling dat 
iedere deelnemer elke dag zoveel mogelijk  
Suryanamaskars doet. Ieder jaar is er een 
gezamenlijke doelstelling voor het aantal 
Suryanamaskar om de deelnemers te stimuleren 
hun uiterste best te doen. Voor de Suryanamaskar 
Yagya van 2011 is deze vastgesteld op 2.500. De 
deelnemers houden via de website van Sangh 
(www.hssnl.org) of een formulier bij hoe vaak 
ze Suryanamaskar doen.  Naast de individuele 
deelname wordt er op de Shakhas uitgebreid 
aandacht besteed aan het project en worden 
andere organisaties, zoals Hindu basischolen en 
Mandirs benaderd voor deelname. Aan het einde 
van de Yagya worden alle formulieren verzameld 
en de aantallen bij elkaar opgeteld. Natuurlijk is het 
dan de grote vraag of de doelstelling is behaald of 
niet, maar dit is niet het belangrijkste.

Het uiteindelijke doel van de Suryanamaskar Yagya 
is dat Suryanamaskar een onderdeel wordt van je 
levenswijze. Het is heel leuk om twee weken van 
het jaar volop Suryanamaskar te doen, maar op de 
lange termijn heeft het niet het gewenste effect. 
De Yagya dient als startpunt, opstap en stimulans 
voor degenen voor wie Suryanamaskar nog niet 
een dagelijks onderdeel van het leven is. Heb je 
eenmaal deelgenomen aan de Yagya, probeer deze 
goede gewoonte dan door te zetten, zodat het hele 
jaar een Suryanamaskar Yagya wordt.



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 één yoga asan.

Parivritta Utkatasan
Parivritta betekent gedraaid en kat betekent heup. Bij de yoga asan neem je een houding aan alsof je op 
een stoel zit en draai je jouw bovenlichaam naar de zijkant.

Voordelen
Houdt de rug, borst en heupen flexibel•	
Versterkt de been- en buikspieren•	

Uitvoering
Begin in Sam sthiti. In deze houding sta je rechtop met je benen en voeten bij elkaar en je armen langs 1. 
je lichaam.
Adem in en strek je armen naar boven uit. Houd je handen tegen elkaar aan.2. 
Adem uit en buig je benen. Zorg ervoor dat je hielen op de grond blijven en je knieën niet voor je 3. 
tenen uitsteken.
Adem in en breng je handen naar je borst. Je handen zijn nu 4. 
gevouwen en ter hoogte van je hart.
Adem uit en draai je bovenlichaam naar rechts. Houd je handen 5. 
nog steeds gevouwen voor je borst en plaats je linkerelleboog 
tegen de buitenkant van je rechterknie. Draai je hoofd verder door 
en probeer zo ver mogelijk naar boven te kijken. In het ideale geval 
is je bovenlichaam 90 graden gedraaid en kijk je naar boven.
Houd deze positie 3 tot 5 ademhalingen vast.6. 
Adem in en draai je bovenlichaam weer terug. 7. 
Adem uit en strek je armen weer naar boven uit.8. 
Adem in en strek je benen weer.9. 
Adem uit en kom terug in Sam sthiti. 10. 

Doe nu weer hetzelfde, maar deze keer draai je naar links in plaats van naar rechts.

Yoga Asan

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
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Karakter is hetzelfde als iemands persoonlijkheid. Het is een verzameling van iemands kenmerken en 
eigenschappen en dus een soort beschrijving van hoe iemand is. Zo kan iemand bijvoorbeeld een 
opgewekt karakter of juist een rustig karakter hebben. Per persoon verschilt dit. 

In de citaat die hierboven staat geschreven wordt er gezegd, dat je ware karakter is hoe je bent op het 
moment dat er niemand anders bij is om te zien wat je eigenlijk doet. Dit wordt gezegd, omdat mensen 
zich vaak veel beter en aardiger gedragen wanneer er andere mensen in de buurt zijn, maar in het echt zijn 
ze eigenlijk helemaal niet zo. Misschien heb je dit zelf ook een keertje gedaan, jezelf op je best voordoen 
als er mensen zijn die op je letten. Wat belangrijk is om te onthouden is dat we pas kunnen zien hoe wij 
precies zijn als we een besluit moeten nemen zonder dat iemand anders kan zien wat we doen. Misschien 
zijn we thuis bijvoorbeeld erg aardig en beleefd tegen onze ouders of broers/zussen op het moment 
dat er visite is, maar op andere dagen erg brutaal. Kun je bij jezelf nagaan of je je anders gedraagt als er 
andere mensen bij zijn? 

Het is niet heel erg als dit wel zo is, bijna iedereen doet dit op een bepaalde manier. Nu moeten we 
alleen wel ervoor zorgen dat we het mooie en goede karakter, waarvan we willen dat iedereen het ziet, 
helemaal tot ons eigen karakter maken. Met andere woorden, op ieder moment van de dag moeten we 
proberen zo goed mogelijk te handelen; of er nu iemand bij is of niet, dat moet niets uitmaken. Alleen zo 
kunnen we uiteindelijk een waardevol karakter vormen waar we trots op kunnen zijn. 

Bij de vorige citaat is er uitgelegd dat het karakter een beschrijving is van hoe iemand is. Omstandigheden 
geven aan hoe iets is bij een gebeurtenis, dus wat zich afspeelt naast de situatie zelf. Als het bijvoorbeeld 
regent tijdens de Shakha, dan is de regen een omstandigheid.

In deze citaat wordt ons verteld dat wij voor een groot deel zelf bepalen hoe gelukkig we zijn door de 
manier waarop wij omgaan met omstandigheden. Het kan zo zijn dat we misschien erg veel problemen 
hebben, maar ook al heb je soms een moeilijke tijd, je kan zelf bepalen hoe erg veel pijn je erdoor lijdt. 
Wanneer je karakter zo is dat je dingen altijd van de goede kant bekijkt en tevreden bent met alle kleine 
beetjes, zul je zien dat je minder snel ongelukkig wordt. 

Denk, voordat je kijkt naar alles wat je niet hebt en anderen wel hebben, aan alles wat jij wel hebt en 
wees daar dankbaar voor. Voordat je klaagt over de smaak van je eten, denk eerst aan degenen die geen 
eten hebben. Voordat je klaagt over hoe vervelend het is om naar school te gaan, denk dan aan alle arme 
kinderen die niet naar school kunnen gaan en moeten werken om geld te verdienen voor hun gezin. Op 
het moment dat je verdrietig wordt van iets, blijf altijd denken aan al het moois wat je wel hebt gekregen 
en wees hier dankbaar voor. Er zijn mensen die dit alles helemaal niet hebben en ook gelukkig zijn, waarom 
worden wij dan zo snel ongelukkig met zo erg veel? Ga je op deze manier om met de omstandigheden, 
dan zul je zien dat jouw geluk meer afhangt van je karakter dan van de omstandigheden.

Karakter is datgene wat men heeft als niemand kijkt

Ons geluk hangt minder van de omstandigheden af dan van ons karakter

Shishu Citaat
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In deze Shloka beschrijft Hanumaanji de eigenschappen van Bhagwaan Shri Raam. Deze opsomming 
van karaktereigenschappen is voor ons Swayamsevaks erg leerzaam. Op het moment dat we dit lezen 
is de volgorde van eigenschappen ook van belang. Allereerst beschermt Shri Raamji zijn eigen karakter, 
daarna zijn familie/gemeenschap en als laatste de gehele schepping van Bhagwaan. 

Het eerste en belangrijkste voor iedere persoon om te doen, is ervoor te zorgen dat zijn eigen karakter 
goed gevormd wordt. Binnen de Shakha leren wij dit ook: als Swayamsevaks kijken we eerst naar onszelf 
en dienen wij eerst onszelf. Zonder deze eerste stap is het onmogelijk anderen te helpen. Iemand die zich 
voorneemt zijn gemeenschap of de mensheid vooruit te brengen zonder zelf eerst een goed en sterk 
karakter opgebouwd te hebben, zal zeker falen in zijn pogingen. 

Als tweede, wanneer er twijfel is over de prioriteit tussen het beschermen van je gemeenschap of de 
gehele mensheid, dient men eerst zijn eigen gemeenschap te beschermen. Als de gemeenschap veilig 
en sterk staat, is er een grotere kracht en macht om vervolgens te werken aan de bescherming van de 
hele mensheid en alle scheppingen. Daarnaast is iemand die niet in staat is zijn eigen gemeenschap te 
beschermen ook niet de juiste persoon om te proberen heel de mensheid te beschermen. Diegene zou 
nog erg veel moeten leren en moet daarom kleiner beginnen. 

Binnen de shakha kennen wij deze volgorde ook. We beginnen bij onszelf en richten ons op het vormen 
van een goed en strek karakter. Vervolgens proberen wij eenheid te creëren binnen onze Hindu-
gemeenschap, zodat wij daarna in staat zijn iedereen belangeloos te kunnen dienen. 

Amrit Vachan
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ri=t SvSy vOÊSy SvjnSy;ip ri=t;) 

ri=t; jIvlokSy /mRSy c prNtp"_ 
Rakshita Svasya Vrittasya Svajanasyaapi Rakshitaa 

Rakshitaa Jeevalokasya Dharmasya Cha Parantapah.

Ram is degene die zijn karakter beschermt, zijn familie beschermt, alle 
levende wezens, Dharm beschermt en  zijn vijanden vernietigd.

~ Valmiki Ramayan, Sundar Kaand ~

Rakshita = beschermen
Svasya  = eigen
Vrittasya = karakter
Svajanasyaapi = familie

Jeevalokasya = alle levende wezens
Dharmasya = Dharm
Cha  = en
Parantapah = vernietiger van vijanden



Utho jawaan desh ki
¬#o jv;n dex kI vsu'/r; puk;rtI)

dex hw puk;rt; puk;rtI m; .;rtI_

¬#o jv;n dex kI vsu'/r; puk;rtI ³³³

rgo' m'e tere bh rh; %Un r;m x;m k;)

jgíu¨ goivNd a*r r;jpUtI x;n k;_

tU cl p@¹; to cl p@e¹gI s;q tere .;rtI)

¬#o jv;n dex kI vsu'/r; puk;rtI ³³³

hw x]U dndn; rh; cô idx; me' dex kI)

pt; bt; rhI hme' ikrn ikrn idnex kI_

vo vÿvtIR ivXvjyI m;tO.UmI h;rtI)

¬#o jv;n dex kI vsu'/r; puk;rtI ³³³

¬#; kdm b!¹; kdm kdm kdm b!¹;ye j;)

kdm kdm pe duXmno ke /@¹ se sr ¬@¹;ye j;)

¬#eg; ivXv h;q jo@¹ krne terI a;rtI_

¬#o jv;n dex kI vsu'/r; puk;rtI ³³³

¬#o jv;n dex kI vsu'/r; puk;rtI)

dex hw puk;rt; puk;rtI m; .;rtI_

dex hw puk;rt; puk;rtI m; .;rtI ³³³

Utho jawaan desh ki vasundharaa pukaarti

Desh hai pukaartaa pukaarti maa bharati

Utho jawaan desh ki vasundhara pukaarti ... 

Ragon mein tere baha rahaa hai khoon Raam Shaam kaa

Jagadguru Govinda aur Rajputi shaan kaa

Tu chal paraa to chal paregi saath tere Bharati

Utho jawaan desh ki vasundhara pukaarti ...

Hai shatru dandanaa rahaa chahu dishaa mein desh ki

Pataa bataa rahi hame kiran kiran dinesh ki

Vo chakravarti vishwajayi Matribhumi haarti

Utho jawaan desh ki vasundhara pukaarti ...

Uthaa kadam barhaa kadam kadam kadam barhaaye ja

Kadam kadam pe dushmano ke dhar se sar uraaye ja

Uthega vishwa haath jora karne teri aarti

Utho jawaan desh ki vasundhara pukaarti ...

Utho jawaan desh ki vasundhara pukaarti 

Desh hai pukaarta pukaarti ma bharati

Desh hai pukaarta pukaarti ma bharati ...
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Sta op jongeren van het land, de wereld roept ons, ons land Bharat Mata roept ons!

In jouw aderen stroomt het bloed van Shri Raam, Shri Krishna, Guru Govind Singh en trotse Rajputs. 
Wanneer jij voort zult gaan, zal het hele land met jou meegaan.

Onze vijanden genieten in alle vier richtingen van het land, iedere zonnestraal laat ons zien waar ze zitten.
Ons moederland, dat ooit zo machtig was dat ze de hele wereld overwon en overheerste, verliest.

Ga met kracht en zekerheid vooruit en versla de vijanden met iedere stap die je zet. Dan zal de wereld jou 
met gevouwen handen vereren. 

Betekenis



• Op	zondag	3	april	2011	zal	van	10.00		-	16.00	uur	de	jaarlijkse	Spardhaa	plaatsvinden.	Dit	jaar	wordt
deze gehouden in sporthal ‘Wielewaal’, Brammertstraat 1 te Rotterdam. Meer informatie volgt via de
uitnodiging die verspreid zal worden in de Shakhas.

• 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. 

Soechna

Oplossingen Puzzels & Raadsels
Broer1.

Dienstverlening2.

Tak3.

Vergeving4.

Bloem5.

Koning6.

Geweldloosheid7.

Familie8.

Zwaard9.

Discussie10.




