Jaargang 17 | Nummer 46 | Juni 2011

Sangh Kiran
Een uitgave van Hindu Swayamsevak SAngh

Inhoud
Devi Sita		

				

Hindu Sanskriti - Deel 4		

2

		

5

Bhagat Singh - Deel 2				

7

Karna’s vrijgevigheid				

10

Puzzels & Raadsels		

			

11

Kleurplaat			

			

12

Hindu Nieuws				

13

Spardhaa 2011					

15

Yoga Asan						

18

Amrit Vachan					

19

Geet: Manushya tu baraa mahaan hai		

20

Soechna						

21

Colofon
Sangh Kiran
Jaargang 17, Nummer 46, Juni 2011

Omslag:
Shri Raam, Devi Sita & Lakshman tijdens hun
Vanvaas.

Sangh Kiran is een uitgave van Hindu Swayamsevak
Sangh. Het is toegestaan om zonder toestemming Sangh Kiran wordt gratis verspreid in de Shakha’s.
van de redactie artikelen over te nemen.
Donaties ten behoeve van toekomstige publicaties
zijn van harte welkom. U kunt uw donatie
overmaken op girorekening 827495 t.n.v. Hindu
Swayamsevak Sangh o.v.v. donatie Sangh Kiran.

Pagina 1

Wist je dat er vele verschillende versies van de Ramayan zijn?

Devi Sita
Sita Mata (sIt; m;t;) is de incarnatie van Maa
Lakshmi (m;\ l+mI), de echtgenote van Shri Vishnu
(ÅI ivã,u). Als dochter van koning Janak (jnk) en de
prinses van Mithila (imiql;), wordt ze respectievelijk
ook Janaki (j;nkI) en Maithili (mwiqil) genoemd.
In tijden dat de aarde overheerst werd door het
kwaad verscheen zij in menselijke vorm om later de
echtgenote te worden van Maryada Purushottam
Shri Raam (my;Rd; pu¨WoÊm ÅI r;m), de zevende
incarnatie van Vishnu Bhagwaan (.gv;n(). Als ideale
dochter, ideale echtgenote en ideale moeder is
Devi Sita een voorbeeld van hoe een vrouw dient
te zijn in de verschillende rollen die zij gedurende
haar leven vervult.

(.rt), Lakshman (l+m,) en Shatrughan (x]u~n). Op
een zekere dag kwam Maharshi Vishwamitra (mh;iWR
ivXv;im]) naar Dashrath toe. Vishwamitra verzocht
de koning om Raam en Lakshman met hem mee
te sturen, zodat ze konden helpen de Rishi’s yagya
te beschermen tegen demonen. Hierna wilde
Vishwamitra dat de broeders met hem meereisden
naar Mithila om een Yagya (yD) van Raja Janak bij te
wonen. Daar zouden ze tevens de machtige boog
van Shiv Bhagwaan (ixv .gv;n() kunnen zien, die
in het bezit was van Janak. Aangekomen in Mithila,
vroeg Vishwamitra aan de koning om Shri Raam de
Shiv Dhanush (ixv /nuW) te laten zien.

Janak deed zoals gevraagd en legde uit dat
Raam Sita Vivaah (r;m sIt; ivv;h)
het optillen van de boog als voorwaarde werd
Het koninkrijk van Ayodhya (ayo?y;) viel onder de gehanteerd om met zijn dochter Sita te mogen
macht van Raja Dashrath (r;j; dxrq), die getrouwd trouwen. Hieraan voegde hij toe dat Sita niet
was met de koninginnen Kaushalya, Kekayi en geboren was uit de baarmoeder van een vrouw.
Sumitra. Ayodhya kende vier prinsen: Raam, Bharat

aq me Õxt" =e]' l;©l;duiTqt; mm)
=e]' xo/yt; lB?v; n;Mn; sIteit ivÅut;_
Atha Me Krishatah Kshetram
Laangalaadutthitaa Mama
Kshetram Shodhayataa Labdhvaa
Naamnaa Seeteti Vishrutaa
~ Valmiki Ramayan (v;LmIik

r;m;y,) 1.65.14 ~

“Op een dag was ik bezig met het ploegen van een
stuk land om een Yagya uit te kunnen voeren. Toen
verscheen er een meisje uit de groef die gemaakt
was door de ploeg. Ik nam haar als mijn eigen
dochter en gaf haar de naam Sita (= groef ).”
Omdat zij oorspronkelijk uit de aarde is verschenen,
wordt Sita ook beschouwd als de dochter van Dharti
Mata (/rtI m;t;). Ze had de kracht om alle drie
de werelden te beschermen, maar zou uit woede
ook sterk genoeg zijn om alles te vernietigen. Ze
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de stille kracht van...
was goddelijk en dus besloot Janak haar alleen te
laten trouwen met een man die gelijkwaardige
eigenschappen had. Talloze koningen en prinsen
werden begeleid naar de Shiv Dhanush om te
bewijzen aan de voorwaarde te voldoen. Niemand
slaagde hier echter in, totdat Shri Raam op bevel
van Vishwamitra de boog moeiteloos optilde en
deze zo strak spande dat het brak. Shri Raam had
aan de eis voldaan en trouwde met Devi Sita.

In het laatste jaar van Vanvaas werd Sita ontvoerd
door de demonenkoning Ravan (r;v,) en
gevangen gehouden in Lanka (l'k;), maar zelfs
deze gebeurtenis deden haar wilskracht en
tolerantie niet breken. Haar innerlijke kracht hielp
haar Ravan’s verlangen om haar eigen te maken
tegen te werken. Ondanks al zijn pogingen lukte dit
hem niet. Lankanaresh Ravan (l'k;nrex r;v,) werd
in de oorlog uiteindelijk gedood door Shri Raam.

Vanvaas (vnv;s)
Een poosje na het huwelijk werden er plannen
gemaakt om Shri Raam te kronen tot koning van
Ayodhya. Omdat een koninklijk leven in conflict
stond met de redenen waarom Vishnu Bhagwaan
en Lakshmi Mata geïncarneerd waren, zouden de
omstandigheden hierna gaan veranderen. Shri
Raam werd verbannen naar het bos als gevolg van
de wensen van Maharani Kekayi (mh;r;nI kwkeyI).
Sita’s toewijding aan haar echtgenoot zorgde
ervoor dat zij koos alle weelderigheid van het paleis
op te geven en samen met Shri Raam en Lakshman
in ballingschap te leven. Ze overtuigde Raam ervan
haar mee te nemen door uit te leggen dat het de
taak van een vrouw is haar man altijd bij te staan,
onder zowel goede als slechte omstandigheden.

Agni Pariksha (aiGn prI=;)
Na de oorlog werd Sita Mata respectvol
teruggebracht naar Shri Raam. Het zien van Sita
zorgde voor tweestrijdigheid in Shri Raam. Hij
hield zielsveel van zijn vrouw, maar als koning
zijnde was het zijn plicht de mensen van zijn volk
nooit teleur te stellen. Gezien alle gebeurtenissen
wist hij dat mensen zouden twijfelen aan Sita Mata
en onterechte geruchten zouden als gevolg zeker
verspreid worden. Als oplossing hiervoor besloot
Raam zijn vrouw niet direct te accepteren en zei: “Ik
ben niet bereid je als mijn vrouw terug te nemen.
Deze oorlog heb ik alleen gevochten om Ravan
te bestraffen voor zijn slechte daden. Ik geef je
de vrijheid om te gaan waar je ook maar naartoe
wenst te gaan.” Deze woorden deden Sita pijn, maar
gaven aan dat ze haar zuiverheid moest bewijzen.
Ze besloot daarom een Agni Pariksha te doen en
zei voordat ze in het vuur stapte:

yq; me údy' inTy' n;pspRit r;`v;t()
tq; lokSy s;=I m;' svRt" p;tu p;vk"_
Yathaa Me Hridayam Nityam
Naapasarpati Raaghavaat
Tathaa Lokasya Saakshi Maam
Sarvatah Paatu Paavakah
~ Valmiki Ramayan 6.104.24 ~
“Daar mijn hart op geen enkel moment afdwaalde
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...tolerantie en opoffering
van Raam, moge Agni Dev (aiGn dev), zuiveraar en Dusra Vanvaas (dUsr; vnv;s)
getuige van alle gebeurtenissen in de wereld me Na de kroning regeerden Raam en Sita een
van alle kanten beschermen.”
poosje samen in Ayodhya, totdat er geruchten en
twijfels over Sita Mata begonnen te heersen in het
Sita Mata onderging de Agni Pariksha en omdat koninkrijk. Shri Raam was toen wegens zijn principes
ze zich altijd puur had gehouden aan haar Pativrat en plichten als rechtvaardige koning genoodzaakt
Dharm (pitv[t /mR) konden de vlammen waar ze zijn vrouw opnieuw te verbannen naar het bos. Op
doorheen ging haar niet eens aanraken. Agni Dev dit punt was zij in de verwachting.
bracht haar uit het vuur naar Shri Raam en vroeg
hem zijn vrouw eervol te accepteren en nooit meer Rishi Valmiki (AiW v;LmIik) gaf Sita onderdak in
aan haar te twijfelen. Raam was erg gelukkig om zijn Aashram (a;Åm) en niet veel later werd hier de
eindelijk weer samen te zijn met Sita en legde tweeling van Shri Raam geboren. De twee zonen
toen aan iedereen uit waarom hij zo had moeten kregen de namen Luv (lv) en Kush (kux). In de
handelen. De veertien jaren van Vanvaas waren Aashram van Valmiki werden zij grootgebracht
voorbij en Shri Raam keerde samen met Sita, door Sita Mata en jaren later uiteindelijk herenigd
Lakshman, Hanumaan (hnum;n() en het hele leger met hun vader. Sita Mata zag haar plichten toen als
terug naar Ayodhya, waar Raam en Sita gekroond vervuld, daarom vroeg ze Dharti Mata (/rtI m;t;)
werden tot koning en koningin.
om haar terug te nemen en werd zo verlost van alle
pijn en leed.
Als dochter, echtgenote en moeder vervulde Devi
Sita al haar rollen met eindeloze toewijding en
oprechtheid. Zij leert ons hoeveel kracht een vrouw
bezit, die haar idealen nooit in de steek laat en altijd
zorgzaam handelt volgens Dharm. Dit alles maakt dat
wij haar beschouwen en respecteren als de essentie
van alles wat een vrouw hoort te zijn.

sIt; g;y]I mN]

Sita Gayatri Mantra

Ñ jnkniNdnIyw ivd(mhe
.Uimj;yw /ImhI
tNno sIt; p[cody;t()
Aum Janaknandiniyai Vidmahe
Bhumijayai Dheemahi
Tanno Sita Prachodayat

Ñ x;iNt" x;iNt" x;iNt"

Aum Shantih Shantih Shantih
Zo heb je de Valmiki Ramayan, geschreven door Maharishi Valmiki,...

Pagina 4

Hindu Sanskriti - Deel 4
Dit artikel is het vierde 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.
8.
Waarom zingen we Aartie?
Aan het einde van Puja (pUj;) of andere spirituele
ceremonie, zingen wij altijd Aartie (a;rtI). Dit gaat
altijd gepaard met de Shankh (x'%), Ghanti (`'$I) en
soms met muzikale instrumenten. Tijdens de Aartie,
houden wij een Diya (idy;) in onze rechterhand
en cirkelen de Diya om het beeld of de afbeelding
van Bhagwan (.gv;n(), om de gehele vorm op te
lichten. Aan het einde van de Aartie, plaatsen we
onze handen boven de vlam en raken vervolgens
onze ogen en voorhoofd aan. Wij vragen hiermee
of het licht van Bhagwan altijd in ons mag schijnen
en dat ons leven en gedachten nobel en mooi
mogen zijn.
Aan het einde van een Puja, zien wij het beeld
van Bhagwan in al haar glorie, omringd met al
onze offers. Om dit te vieren, zingen wij Aartie. Bij
het zingen van de Aartie, maken wij gebruik van
Kapoor (kpUr = kamfer). Kapoor brandt helemaal
op zonder een stukje van zichzelf over te laten.
Dit staat symbool voor onze innerlijke wensen, die
zichzelf opbranden als wij worden verlicht door de
waarheid en al ons ego wordt opgebrand. Hierdoor
verliezen we onze ‘eigen ik’ en gaan wij helemaal
op in Bhagwan. Terwijl Kapoor helemaal verbrandt,
laat het een frisse geur achter. Wij dienen onszelf
net als de Kapoor op te offeren en alleen maar liefde
voor anderen achterlaten. Vele mensen sluiten
automatisch hun ogen terwijl ze Aartie zingen,
om naar de Mandir en het goddelijke in ons zelf te
kijken.

het licht in het universum. Terwijl wij de Diya om
Bhagwan heen cirkelen, vereren wij de bron van al
het licht, kennis en leven in het universum. De zon
staat symbool voor het intellect, de maan voor de
gedachten en vuur voor spraak. Bhagwan verlicht
de zon, de maan en het vuur.
9.
Waarom zingen we Bhajans?
Bhajan (.jn) betekent liefhebben of aanbidden.
Bhajans zijn simpele liederen in het Sanskrit
(s'SÕt), Hindi (ihNdI) of andere gerelateerde talen,
die de liefde voor Bhagwan bezingen. Door deze
energie van Bhagwan aan te roepen, wordt de
geest gekalmeerd, worden obstakels verwijderd en
komen we weer in contact met onze ware natuur.
De basis van Bhajans ligt in de teksten van de
Sam Veda (s;mved), de tweede Ved. Deze teksten
zijn anders dan de Shloka’s (Xlok) in het Sanskrit,
ze zijn makkelijker op te zeggen en de klanken
zijn vertrouwelijker, waardoor het veel mensen
aanspreekt. In de loop der tijd zijn er verschillende
Bhajan tradities ontstaan, zoals Nirguni,
Gorakhanathi,
Vallabhapanthi,
Ashtachhap,
Madhura-bhakti. Tijdens de middeleeuwen, hebben
devoten zoals Tulsidas (tulsId;s), Surdas (sUrd;s),
Meera Bai (mIr;b;é) en Kabir (kbIr) bekende

De filosofische betekenis van Aartie gaat nog verder.
De zon, maan, sterren, bliksem en vuur zijn allemaal
ontstaan door het licht. Bhagwan is de bron van al
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...de Adhyatma Ramayan, geschreven door Ved Vyaas,...

Aartie, Bhajan & Mantra
Bhajans geschreven en gecomponeerd.
Bhajans worden gezongen in een groep van Bhakts
(.Kt = devoten), begeleid door een voorzanger.
De klanken, de toon en de herhaling van woorden
hebben een rustgevend, bijna hypnotiserend effect
op mensen. Door het ritme en de melodie is een
Bhajan vaak een collectief gebeuren. Dit is dan ook
het doel van het samen zingen, ook wel Satsang
(sTs'g) genoemd; dat elk individu harmonisch
gefocust is op de naam van Bhagwan door middel
van de zang en het ritme, waarbij de gezamenlijke
vibratie één gedachte is; Bhagwan. Het gezamenlijk
zingen van Bhajans vermindert stress, verkleint het
ego en bevordert rust. Men sluit vaak zijn of haar
ogen bij het zingen voor de ultieme concentratie,
en zit op de grond om één te zijn met Dharti Mata
(/rtI m;t; = Moeder Aarde).
In heel Bharat (.;rt), en over de hele wereld,
worden er Bhajans gezongen door jong en oud,
omdat de teksten en klanken door een ieder op te
pakken zijn. Complexe spirituele praktijken worden
op een begrijpbare manier gezongen, en tegelijk
uitgelegd. Elke stam, dorp, volksgemeenschap
of andere groep hanteert zijn eigen melodie en
muziekinstrument. Traditioneel worden voor dit
soort muziek het harmonium en de tabla gebruikt.
10.
Waarom zeggen we Mantra’s op?
Het woord Mantra (mN]) komt uit het Sanskrit
en betekent letterlijk ‘instrument van gedachte’.
Mantra’s helpen bij het bereiken van opperste
concentratie (?y;n) wanneer men mediteert. De
lettergrepen van een Mantra zijn gerangschikt
op een bepaalde volgorde. Door de Mantra’s
op deze volgorde op te zeggen, hebben ze een
sterke betekenis en effect op de geest en de
hersenen. Een Mantra geeft ook spirituele kracht
en bescherming. Het herhaaldelijk opzeggen van
een Mantra creëert een bepaalde trilling, waardoor
Sangh Kiran Juni 2011

degene die de Mantra opzegt de energie van het
universum ervaart. Mantra’s komen veelal uit de
Hindu Shastra’s (ihNdU x;S] = heilige geschriften).
Men twijfelt soms aan het kracht van een Mantra;
hoe kunnen een paar woorden een positief effect op
ons hebben? Als je er goed over nadenkt, hebben
woorden dagelijks effect op ons leven. Als we een
compliment krijgen, dan zijn we tevreden. Als
iemand een grap maakt, dan lachen we. Als iemand
boos op ons is, dan zijn we verdrietig. Dus als wij
Mantra’s opzeggen met een spirituele betekenis,
dan ontvangen wij spirituele kracht. Mantra’s
hebben dus de kracht om mensen te veranderen!
Wanneer men een Guru (gu¨) heeft, dan dient men
te mediteren met de Mantra van hun Guru, door
het dagelijks 108 keer te reciteren met de hulp
van een Mala (m;l; = kralenkrans). Hierdoor wordt
de Mantra een onderdeel van het dagelijks leven.
Degene die geen Guru heeft, kan verschillende
Mantra’s reciteren om hetzelfde effect te bereiken.
Zie hieronder een paar voorbeelden.

Ñ nm" ixv;y)

Aum Namah Shivaaya (Shiva Bhagwan)

Ñ nmo .gvte v;sudev;y)

Aum Namo Bhagvate Vaasudevaaya (Shri Krishna)

Ñ Ee' îI' KlI' c;mu<@;yw ivCce)

Aum Aing Hring Kling Chamundaayai Vichche
(Durga Ma)
Het opzeggen van een Mantra vergt concentratie,
maar het is begrijpelijk dat deze concentratie niet
meteen aanwezig is. Het allerbelangrijkste is om
de concentratie te oefenen, en met pure devotie
de Mantra op te zeggen. Mantra’s kunnen ten allen
tijde worden opgezegd; de meeste Hindus reciteren
hun Mantra’s in de ochtend, als onderdeel van hun
dagelijkse Puja.
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De onafhankelijkheidsstrijd
Bhagat Singh besluit om samen met de overigen
het rustiger aan te doen. Hij neemt op 18-jarige
leeftijd de leiding van de partij op zich en zorgt
voor wat ordening. Bhagat realiseert zich dat ze, nu
bijna iedereen is opgepakt, even moeten stoppen
met de harde acties tegen de Britten als ze willen
dat de partij nog blijft bestaan.
Om meer manschappen aan te trekken, moet
hij voor bekendheid en populariteit onder de
bevolking zorgen. In plaats van harde acties besluit
hij om de bevolking te helpen bij allerlei moeilijke
problemen. Als je vooruit wilt gaan, dan moet
je soms een stap terugdoen. Zo helpt hij samen
met de overigen de boeren op het platteland in
tijden van grote droogtes of overstromingen. Ook
deelt hij samen met de anderen voedsel uit in de
armere wijken en werkt hij op het platteland om de
boeren wat van hun extreem zware werk (slavernij)
te ontlasten. Terwijl zij dit allemaal doen, delen
ze pamfletten uit en houden ze grootschalige
bijeenkomsten om het volk bekend te maken met
de HRA.
Ze doen dit om het volk (log) te laten zien dat
er ook een andere manier is dan die van Gandhi
(g;'/I) en zijn Congres partij. Er bestaat wel een
partij die opkomt voor het volk en niet alleen voor
de rijken, die opkomt voor mensenrechten om niet
als dieren, maar als mensen behandeld te worden.
En die partij is de HRA. Ook zorgt Bhagat tijdens
deze vergaderingen voor Eekta (Ekt; = eenheid)
onder de bevolking door Hindoes en Moslims
samen te brengen en hun onderlinge ruzies op zij
te schuiven. Om ervoor te zorgen dat niemand hem

kan beschuldigen dat hij een partij kiest, besluit hij
om een communist te worden.
Doordat Bhagat Singh zoveel aandacht aan de
Samaadj (sm;j = gemeenschap) besteedt door
allerlei vormen van Sewa (sev;), steunen veel mensen
hem en de HRA. Zo wordt ook Radjguru (r;jgu¨) lid
van de partij. Shivram Radjguru is net als Bhagat
en Sukhdev een echte nationalist die opkomt
voor Bharat. Zo zegt hij zelf dat hij uit Maharashtra
(mh;r;þ^ ; ook de geboorteplaats van Shivaji) komt
en dus de dapperheid en doorzettingsvermogen
van de grote Shivaji in zich heeft. Bhagat, Sukhdev
en Radjguru kunnen het zo goed met elkaar vinden
dat ook zij elkaars Bhai’s worden die altijd voor
elkaar klaar zullen staan.
Op 9 september 1928 is het dan zover. Bhagat Singh
organiseert de grootste openbare bijeenkomst
(sMmeln) van de HRA vlak buiten Delhi. Hij spreekt
hier duizenden enthousiastelingen toe om zijn
plannen voor de HRA bekend te maken. Bhagat
zegt hier dat vrijheid (Svt']t;) niet hun enige doel
is. Vrijheid is niet alles, het belangrijkste is wat
je daarna gaat doen, wanneer jij je vrijheid hebt
gekregen. In veel landen zie je dat, wanneer een
land zijn vrijheid heeft gekregen, al de macht naar
de elite gaat en er uiteindelijk niets verandert. Het
enige verschil is dat de ene rijke groep van mensen
plaats maakt voor de andere en dat het volk nog
steeds als slaven wordt behandeld. Dit dreigt ook
met Bharat te gebeuren, aangezien Gandhi en zijn
Congres partij ervoor hebben gezorgd dat alleen
de rijkste 5% van de bevolking mag stemmen. De
rest wordt buiten beschouwing gelaten.
Om dit te voorkomen zegt Bhagat dat Bharat na de
onafhankelijkheid gelijke rechten (ai/k;r) voor
iedereen moet opnemen in een grondwet, ongeacht
religie, geslacht, rijkdom, enzovoorts. Niemand
mag in een vrije Bharat een ander uitbuiten voor
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...van Bhagat Singh - Deel 2

zijn eigen gewin. Om dit te bereiken moet Bharat na
de onafhankelijkheid een socialistische republiek
(sm;jv;dI
g,t']) worden, waarin het volk
centraal staat en iedereen gelijk is en gelijke kansen
krijgt; mede door het invoeren van een algehele
democratie (p[j;t']). Hierin verschilt Bhagat wel
van andere communisten. Aangezien dit allemaal
socialistische ideeën zijn, verandert Bhagat Singh
de naam HRA in de Hindustan Socialist Republican
Association (HSRA). Om dit alles te bereiken moet
je wel eerst vechten voor je vrijheid en hij verklaart
de oorlog aan de Britten.

Bhagat het volk nu zeer moeilijk bereiken. De Britse
terreur (a;t'k) zorgt ervoor dat het volk te bang
is en de Congress partij zorgt ervoor dat de HSRA
op politiek gebied wordt uitgeschakeld. Weer
laat Gandhi deze Britse terreur toe. De Congress
partij laat opnieuw iedereen in de steek en laat
herhaaldelijk zien dat ze alleen om de macht geven.
Om het volk te bereiken ontdekt Bhagat dat je met
iets opvallend moet komen, waardoor men over
jou hoort en geïnteresseerd raakt. Net zoals Gandhi
dat doet door geweldloosheid (aih's;) te preken en
alleen een witte korte broek en een grote witte toga
om zijn lichaam te dragen, zelfs bij zeer belangrijke
aangelegenheden.

Bhagat bedenkt een plan (yojn;) om een aanslag
te plegen in het parlement. Een lid is tegen dit plan,
omdat je hierdoor expres geweld veroorzaakt, terwijl
Dharma zegt dat je geen geweld mag gebruiken
(aih's; prmo /mR" = geweldloosheid is de hoogste
vorm van Dharm). Als antwoord doet Bhagat Singh
alsof hij hem in elkaar slaat en een fles naar zijn
hoofd zal gooien. De lid grijpt in paniek Bhagat’s
keel en begint hem te slaan. Hierop stopt Bhagat
Na de inspirerende toespraak van Bhagat neemt het gevecht en zegt dat de lid zelf het antwoord
het aantal protesten (ivro/) tegen het Britse heeft gegeven. Het verschil tussen geweld en
koloniale regime toe. Een lid van de partij wordt zelfverdediging (Svr=;) is dat je geweld gebruikt
door de Brits- Indische politie onmenselijk wreed om anderen pijn te doen en te onderdrukken,
doodgeslagen. Bhagat Singh hoort dit en zegt dat terwijl wanneer je vecht voor je rechten, leven en
ze de Britse officier Scott moeten vermoorden, waardigheid je doet aan zelfverdediging.
aangezien hij opdracht gaf voor de wreedheden.
Uiteindelijk wordt Scott voor de politiepost door Op 8 april 1929 pleegt Bhagat de aanslag in het
Bhagat en Radjguru in een aanslag doodgeschoten. Brits- Indische parlement. Hij zorgt er expres voor
Als reactie (p[itiÿy;) op deze daad beginnen de dat niemand gewond raakt. Hij en zijn Bhai’s worden
Britten voor de tweede keer een grote klopjacht opgepakt. Uiteindelijk pakt de Brits- Indische politie
tegen de HSRA. Alleen deze keer gaat het er veel de hele HSRA op. Deze gebeurtenissen zijn zo
wreder aan toe. Ook mensen die niet lid zijn worden opvallend dat de gehele pers erover schrijft. In de
keihard gemarteld, alleen om het volk angst aan te rechtszaal (ad;lt) vertelt Bhagat over hun daden
jagen, zodat ze bang zijn om een Eekta te vormen. en over de HSRA. Ook vertelt hij in de rechtszaal
hoe je eenvoudig een bom kan maken. Doordat de
Hierdoor neemt het ledenaantal weer af en kan pers er in de rechtszaal aanwezig is, wordt het volk
...en de Raamcharitmaanas van Tulsidas, die veel wordt gelezen in Nederland.
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...vervolg Bhagat Singh
(illegaal) geïnformeerd wat er allemaal gebeurt en
wat Bhagat allemaal zegt. Op 9 juni 1929 gaan hij
en zijn Bhai’s naar de gevangenis. In de gevangenis
begint Bhagat Singh samen met zijn kameraden
een hongerstaking (.U% h@¹t;l), omdat ze in de
gevangenis zeer onrechtvaardig worden behandeld
tegenover de blanke gevangenen en omdat ze
zomaar worden gemarteld.

uit. Hierdoor neemt de populariteit van Gandhi
weer extreem toe en weten zelfs de Britten dat ze
uiteindelijk zullen verliezen.
In een laatste poging (p[y;s) het
volk te stoppen verklaren de
Britten op 7 oktober 1930 Bhagat
Singh, Sukhdev Thaper en Shivram
Radjguru schuldig aan poging tot
moord op de parlementariërs en
worden zij ter dood veroordeeld. Ook wordt de
gehele top van de HSRA opgepakt en geëxecuteerd.
Chandrashekhar Azad wordt op 26 februari 1931
achtervolgd. Tijdens de achtervolging schiet hij
zoveel mogelijk Britse-Indische politiemensen
dood en gebruikt hij de laatste kogel voor zichzelf.
De enorme opoffering van Bhagat Singh en zijn
Bhai’s gaat als een golf van verzet (ivro/) over heel
het land. Hoe meer de Britten hen onderdrukken,
des te groter groeit het verzet. Subhaash Chandra
Bose (su.;W c'{ bos) hoort van Bhagat Singh
en verspreidt het woord van Bhagat met veel
overtuiging over heel het land.

Bhagat Singh en de overige leden eten 55 dagen
lang niks. Om ze te dwingen te eten, proppen
de gevangenisbewaarders via een slangetje
melk in hun neus en stoppen ze veel peper in
hun kelen, zodat ze gedwongen worden om
melk te drinken. Bhagat en zijn Bhai’s geven
ondanks al deze martelingen niet op. Het is deze
zelfdiscipline en doorzettingsvermogen (dO!¹t;)
dat het volk, vooral de jeugd inspireert. Veel
jongeren voelen zich verbonden met het lot van
Bhagat en zijn kameraden (s;qI). Het nieuws
over de verschrikkingen in de gevangenis en het
doorzettingsvermogen van Bhagat verspreidt
zich als een lopend vuurtje door het land. Overal
in Bharat ontstaan er massaprotesten voor Bhagat
Singh en voor een onafhankelijk Bharat. Hij is zo Uiteindelijk worden de Britten zo
inspirerend dat zelfs de jongeren van de Congress bang, dat ze Bhagat Singh, Sukhdev
partij massaal overlopen naar Bhagat Singh.
en Radjguru meenemen naar
de executieplaats. Op 23 maart
De Britten worden steeds banger, omdat ze weten 1931 worden Bhagat Singh (23
dat dit uit de hand zal lopen. Gandhi en de Congress jaar), Sukhdev Thaper en Shivram
partij kunnen ze nog sturen, maar Bhagat Singh niet. Radjguru opgehangen (f;'sI). Hun lichamen
Hij blijft standvastig. Ook Gandhi ziet Bhagat steeds worden in brand gestoken en de resten worden
meer als een doorn (k;'$;) in het oog, aangezien hij daarna op een onbekende plek gedumpt. Ondanks
de machtspositie van zijn partij aantast. Uiteindelijk deze laffe daad gaat het volk standvastig door met
wordt Bhagat Singh veel populairder dan Gandhi en het verzet. Subhaash Chandra Bose ontpopt zich als
komt bijna de gehele jeugd op voor Bhagat’s ideeën, de opvolger van Bhagat Singh en leidt zijn verzet.
voornamelijk de totale onafhankelijkheid. Om te Het is dit verzet dat steeds meer groeit en ervoor
overleven nemen Gandhi en zijn Congress partij zorgt dat ook Gandhi steeds meer aanhangers
bijna alle ideeën (ivc;r/;r;) van Bhagat Singh over krijgt, waardoor Bharat eindelijk na bijna 190 jaar
en roept Gandhi’s rechterhand Nehru plotseling Britse terreur en onderdrukking op 15 augustus
op 26 januari 1930 de totale onafhankelijkheid 1947 onafhankelijk wordt als de Republiek India.
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Wist je dat GHRD sinds 2011 ook actief is in Pakistan?

Karna’s vrijgevigheid
Op een dag waren Shri Krishna (ÅI Õã,) en de
Pandav’s (p;<@v) aan het praten. Shri Krishna was
daarbij de hele tijd Karna aan het prijzen om zijn
vrijgevigheid en dit vond Arjun (ajRun) niet leuk. Hij
zei: ”Shaamsoender! (x;msuNdr) Er is niemand die
vrijgeviger is dan mijn broer Yuddhishthir (yui/iÏr),
waarom sta je Karna dan zo te prijzen? Shri Krishna
zei tegen Arjun dat hij het hem een keer uit zou
leggen.

maar het gat dat in mijn hart gemaakt zal worden
als ik mijn gasten (aitiq) teleurstel, zal nooit meer
gevuld kunnen worden.” Shri Krishna gaf Karna zijn
zegen en nam Arjun weer mee naar huis.

Toen ze thuis kwamen zei Shri Krishna:“Luister Arjun!
Alle deuren en lijsten in het paleis van Yudhishthir
zijn ook van Chandan hout gemaakt, toch kon hij
geen Chandan hout geven en Karna wel. Karna
is vrijgevig van karakter, het is zijn gewoonte om
Een paar dagen later nam Shri Krishna Arjun Daan (d;n) te geven, terwijl Yudhishthir eerst
mee naar het paleis (r;Jys.;) van Yudhishthir. nadenkt en zich dan houdt aan Dharm (/mR).
Beiden waren vermomd, zodat niemand hen zou Daarom complimenteer ik Karna zo.”
herkennen.Shri Krishna zei tegen Yudhishthir: “Wij
hebben 40 kilo droog Chandan (cNdn) hout nodig. Wij kunnen van dit verhaal leren dat je een eigenschap
Zou u dit aan ons kunnen geven?” Die dag was het als vrijgevigheid tot je karakter moet maken. Het
heel erg hard aan het regenen. Als je hout zou gaan geven van Daan; dit wil zeggen, het schenken zonder
halen dan zou het zeker nat worden. Yudhishthir in ruil ervoor iets terug te verlangen, is een heel goede
stuurde zijn dienaren de stad in, maar zij konden eigenschap.
niet eens één kilo droog Chandan hout vinden.
Yudhishthir vouwde zijn handen en zei: “Vandaag
is er geen droog Chandan hout te vinden. Als U
iets anders wilt dan kan ik er direct voor zorgen!”
Shri Krishna zei: “Wij hebben alleen droog Chandan
hout nodig, meer niet!”
Shri Krishna en Arjun vertrokken van het paleis
van Yudhishthir naar Karna’s (k,R) paleis. Karna
verwelkomde de twee vol eerbied. Shri Krishna
vroeg aan Karna: “Wij hebben 40 kilo droog
Chandan hout nodig. Zou u dit aan ons kunnen
geven?” Karna liet zijn twee gasten eerst zitten.
Daarna pakte hij zijn pijl en boog (/nuW a*r v;n)
en begon alle deuren, lijsten en andere waardevolle
spullen gemaakt van hout kapot te maken. Alles
was gemaakt van droog Chandan hout. Toen Shri
Krishna dit zag vroeg hij aan Karna waarom hij al die
waardevolle dingen (kImtI vStu) vernielde. Karna
zei: “Op dit moment regent het. Als ik buiten hout ga
halen dan duurt het lang en wordt alles nat. Al deze
spullen zullen toch weer gemaakt kunnen worden,
Sangh Kiran Juni 2011
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Puzzels & Raadsels
Doolhof (.Ul.ulwy;): Leid Hanumaanji (hnum;njI) naar Shri Raam (ÅI

r;m).

Vul de betekenis in!
1. Yagya

=

…………………………

6. Mantra

=

…………………………

2. Dharti

=

…………………………

7. Sammelan =

…………………………

3. Kapoor

=

…………………………

8. Adhikaar =

…………………………

4. Dhyaan

=

…………………………

9. Virodh

=

…………………………

5. Bhajan

=

…………………………

10. Drirhataa =

…………………………
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Kleurplaat
Shri Krishna in Vrindavan

De activiteiten richten zich vooral op Azad Kashmir.
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Hindu Nieuws
Hindoes krijgen eindelijk een echte mandir
De Hindoestaanse gemeenschap is in een grote gedacht worden aan het verhuren van ruimtes
feestvreugde. Eindelijk mogen de Hindoes in Den voor Hindi lessen, Yoga lessen, Dholak/Tabla lessen,
Haag hun eigen Mandir bouwen; de grootste van verhuur voor Hindoe feesten, zoals Moerans,
het Europese vasteland. Ondanks dat de stad zo’n enzovoorts. In het gehele Mandircomplex, dus ook
50.000 Hindoes telt, is er nog geen traditionele in de commerciële ruimtes, mag alleen vegetarisch
worden gegeten en zijn alcohol en tabak strikt
Mandir. Hier komt nu verandering in.
verboden. Door het verhuren van appartementen
Drie Hindoestaanse organisaties, ASAN, ISKCON en commerciële ruimtes, kan de Mandir zelfstandig
SKD en SRI GURU SINGH SABHA, hebben hun in haar onderhoud worden voorzien.
handen ineengeslagen en een Eekta (eenheid)
gevormd. Na het indienen van een plan en wat Het is natuurlijk prachtig dat dit gebeurd, maar we
lobbywerk is het dan zover. Het Haagse college zijn er nog niet. De grond is al toegewezen en het
van burgemeester en wethouders heeft begin dit ontwerp ligt klaar, het enige wat er nog nodig is
jaar ingemstemd met de toewijzing van grond zijn de financiële middelen. Het volledige bedrag is
waarop de Mandir mag worden gebouwd, namelijk nog niet binnen, maar dit mag geen probleem zijn.
in de buurt Laakhaven West. Het bijzondere is dat Heel Den Haag telt 50.000 Hindoes, heel Nederland
deze Mandir zal bestaan uit drie Mandirs van de 130.000. Laten we gezamenlijk als een eenheid
verschillende Hindoe stromingen, die met elkaar optreden en het verbond ondersteunen. Steun de
zullen worden verbonden. Het samengaan van de Mandir door middel van donaties, verspreidt dit
drie organisaties in de Mandir is niet alleen een nieuws onder iedereen die je kent en overtuig ze om
teken van verbondenheid, maar ook een teken ook mee te doneren en het nieuws te verspreiden.
van het samen oplossen van maatschappelijke Alleen zo kunnen we samen een eenheid vormen
vraagstukken van de Hindoes in dit land. De bouw en Nederland laten zien dat ook wij wonen in dit
van de Mandir is een teken van erkenning en trots land en dat ook wij in staat zijn om samen te werken
voor alle Hindoes in ons land. Door de uitstraling van en onze problemen te overbruggen.
de Mandir wordt het makkelijker om mensen, vooral
jongeren, te bereiken, waardoor onze waardevolle Voor donaties:
cultuur beter kan worden overgedragen.
ING Rekeningnummer: 1565743
t.n.v. Sri Krishna Dhaam te Den Haag
Naast het bouwen van drie Mandirs, bevat het Omschrijving: Mandir project ISKCON Laakhaven
project ook de bouw van circa 90 appartementen,
50 parkeerplaatsen voor de appartementen en Sri Krishna Dhaam is een Algemeen Nut Beogende
circa 850 m2 aan commerciële ruimtes. Hierbij moet Instelling. Hierdoor kunt u als donateur op
bepaalde voorwaarden een deel van uw donatie
terugvorderen van de inkomstenbelasting.
Voor meer informatie:
http://www.haagsemandirs.nl/
http://www.gauranitai.nl/
http://www.asan-denhaag.nl/
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Dit deel staat beter bekend als Pakistan Occupied Kashmir (POK).

Hindu Nieuws
Sanskriet Shibir 2011 in Groot Brittannië
Samskrita Bharati UK organiseerde in februari 2011
in Leicester een vijf-daagse Samskritam Shibiram
(Sanskriet kamp). Het doel van het Sanskriet kamp
is om alle deelnemers op sprekende wijze kennis
te laten maken met Sanskriet en de praktische
toepassing in het dagelijks leven.
Er waren ongeveer zestig deelnemers van de
leeftijd 12 jaar tot 73 jaar. Het programma bestond
onder andere uit het maken van korte zinnen, het
leren opzeggen van Mantra’s en het luisteren naar
verhalen in Sanskriet. Het kamp werd afgesloten
met een Samarop, waarbij verschillende groepen
een kleine opvoering deden. Een groep jongens
van 12 jaar reciteerde een aantal Mantra’s uit de
Rig Veda en deden een kleine opvoering van de
Ramayan. Een andere groep zong een hoofdstuk
van de Bhagvad Gita. En een derde groep zong een
Geet (lied) in het Sanskriet.
Dit was de vierde keer dat er een Samskritam
Shibiram in Groot Brittannië werd gehouden en
het aantal mensen dat vloeiend Sanskriet kan
spreken, neemt jaarlijks toe. In de Verenigde
Staten is er iedere zomer een Sanskriet kamp, waar
voornamelijk jongeren aan deelnemen. In Bharat
organiseert Samskrita Bharati maandelijks een
kamp. Het kamp is voor iedereen toegankelijk en
kennis van het Hindi en Devnagri is niet nodig voor
het bijwonen van de shibirs.

Wat is het nut van Sanskriet, in deze tijd dat wij
allemaal Westerse talen leren, zoals Nederlands en
Engels? Het antwoord is heel simpel. Het universum
waarin wij leven, bestaat uit energie en klanken. De
enige gesproken taal om deze klanken te ervaren, is
het Sanskriet. Elke klank en letter heeft een betekenis
en creëert een bepaalde vibratie, waardoor wij de
universele energie kunnen ervaren.
Het spreken en begrijpen van Sanskriet, zorgt
ervoor dat het opzeggen van Vedische Mantra’s en
het bestuderen van Hindu Shastra’s gemakkelijker
en effectiever wordt, omdat we daadwerkelijk
weten wat de betekenis is van de klanken die wij
creëren. De bekendste en oudste klank is de Aum.
Onze Mantra’s worden nog steeds in het Sanskriet
opgezegd, want het is de enige manier is om de
energie van het universum te ervaren. Sanskriet
is dus nog steeds belangrijk; het leert onze Atma
communiceren met Param Atma (de hoogste ziel).
In Nederland vindt de eerste Samskritam Shibiram
plaats op 1, 2 en 3 juli 2011. Mocht u interesse
hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar
info@hssnl.org.

Voor meer informatie over Samskrita Bharati:
http://www.samskritabharati.org/
Sangh Kiran Juni 2011
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Spardhaa 2011
Het is zondag 3 april 2011 en we zijn in de sportzaal
“De Wielewaal” in Rotterdam Zuid. Eindelijk is het
zover. Shakha’s (x;%;) vanuit heel Nederland staan
klaar om het beste van zichzelf te laten zien. Nog
voordat de Spardhaa begint, zijn de Shakha’s,
alsmede de Shikshaks (ix=k) en Shikshika’s
(ixi=k;) bezig met hun laatste instructies en
voorbereidingen. En dan gebeurt het. De Mukhya
Shikshak (mu:y ix=k), verkleed als Doctorji,
fluit het signaal. De Spardhaa, met als thema
Mahapurush (mh;pu¨x) & Mahastriyan (mh;iS]y;\),
gaat van start. De dag wordt geïntroduceerd met
een themafilmpje, een welkomstwoord, huisregels
en een introductie van de juryleden. Daarna begint
de langverwachte Spardhaa waarvoor de Shakha’s
zich maandenlang hebben voorbereid.

controle. Hier laten de Shakha’s zien wat ze aan
Shaririek hebben voorbereid. Zo laat Shravan
Shakha enkele onderdelen zien van Padvinyaas
(pdivNy;s) en Kalyaan Shakha van Ni-Yuddha
(inyu«).
Ondertussen laat Skandh Shakha zien hoe
gedisciplineerd hun Samta (smt;) is. De Samiti
Shakha’s hebben de opdracht om hun geleerde
Shaririek stof te verwerken in een zelf-bedachte
Pradarshan (p[dxRn = demonstratie), waarbij ze
worden beoordeeld op creativiteit, gezamenlijke
uitvoering/samenwerking, beheersing van de
Shaririek stof en uitstraling. Zo zijn alle Shakha’s
intensief bezig met Shaririek, terwijl de aanwezige
Mahapurush en Mahastriyan hun met trots
aanschouwen.

Terwijl de Shakha’s druk bezig zijn met Khel (%el),
start voor de ouders en overige gasten de Atithi Ja, Mahaprush en Mahastriyan. Deze zijn vandaag
Kaaryakram (aitiq k;yRÿm = gastenprogramma). ook aanwezig tussen ons, en herinneren ons aan
Daarbij krijgen de gasten informatie over Hindu hun grote daden en goede eigenschappen ter
Swayamsevak Sangh en de inhoud van de Shakha. bescherming van onze Dharm (/mR) & Sanskriti
Hierover volgt later meer.
(s'sÕit), waarmee ze grote voorbeelden voor ons
zijn. De Mahapurush die ons vandaag vergezellen
Na Khel is er voor zowel Sangh als Samiti een zijn Shri Krishna (ÅI Õã,), de machtige Hindu koning
gezamenlijke Bouddhiek over Eekta (Ekt; Shivaji Maharaj (ixv;jI mh;r;j), de standvastige
= eenheid). Na deze inspirerende Boudhiek Swami Vivekanand (Sv;mI ivvek;nNd), de oudste
beginnen de Shakha’s met een van de belangrijkste Pandav Yuddhishthir (yuidiÏr), vrijheidsstrijder
onderdelen van de Spardhaa, namelijk de toetsing Bhagat Singh (.gt is'h) en Doctor Keshav Baliram
van Shaririek en de Ganvesh (g,vex = uniform) Hedgewar. De aanwezige Mahastriyan zijn de
oprichtster van Rashtriya Sevika Samiti Vandaniya
Lakshmibai Kelkar (Mousiji), Draupadi ({*pdI),
de voorbeeldige Sita Mata (sIt; m;t;), Shivaji’s
moeder Jijabai (jIj;b;é) en de dappere Jhansi ki
rani Lakshmibai (Z;\sI kI r;nI l+mIb;é).
“Mijn lievelings-Mahapurush
is Hanuman,
aangezien hij de eerste Swayamsevak is en hij zijn
leven gaf voor Dharma,” zegt Wiereen.
“Kaaryakarta’s moeten zich goed inzetten en men
moet hun capaciteiten optimaal benutten en
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Spardhaa 2011
Iedereen kan bijdragen aan de Shakha door
vrienden, kennissen, klasgenoten, enzovoots mee
te nemen. Suyata (Shikshika van Hanuman Shakha
in Utrecht) geeft aan dat de Shakha haar hele
leven heeft veranderd. “Door Shakha ben ik
vegetariër geworden en mijn gehele levensstijl is
veranderd,” zegt ze dan ook.
Een van de juryleden is Radj Ramcharan, programma
manager van Forum. Dit is een maatschappelijke
organisatie met als belangrijkste taak een bijdrage
zo het beste uit jezelf halen en je kansen te leveren aan de multiculturele samenleving,
benutten,” zegt hij verder. “Eekta en saamhorigheid bijvoorbeeld door samen te werken met de
zie ik terug in de Shakha,” zegt Chhatrapati Shivaji overheid om allochtone ambtenaren te helpen
Maharaj. Eekta (eenheid) was dan ook hetgeen wat integreren in ons land. Ook is dhr. Ramcharan CDAhem in zijn tijd tot zijn overwinningen leidde tegen fractie raadslid en actief als secretaris bij Stichting
Asha te Utrecht welke activiteiten in Utrecht en
de Mughals.
omstreken organiseert. Hij geeft aan bereid te zijn
Vele Shikshaarthi’s en gasten zijn verwonderd om zijn brede netwerk te gebruiken om Sangh te
door de aanwezigheid van de Mahapurush en steunen.
Mahastriyan. “(…) het geeft een geheel andere
sfeer!” zegt Gayatri Sewbaransingh, moeder van Na de pauze, waarin we lekker gegeten hebben,
Pradarshans
een Shikshika. Oud-Shikshak Vikash, die ongeveer zien we de mooie, creatieve
17 jaar verbonden is aan Sangh en vandaag (demonstraties) van alle Shakha’s waar zij
aanwezig is op de Spardha, vertelt dat hij in zijn wekenlang voor geoefend hebben. Door heel veel
tijd veel heeft geleerd van zijn Shikshaks op de mensen zijn deze goed bevallen. “De Pradarshans
Shakha. Voorbeelden die hij noemt zijn coördinatie, zijn het leukst,” zegt Riddhi dan ook. Dan is er een
het goed luisteren naar elkaar, samenwerken, het grote speurtocht, iets wat voor de eerste keer
beheersen van woede, enzovoorts. Zijn favoriete wordt gedaan op de Spardhaa. Hier moeten de
Amrit Vachan is nog altijd ‘Satyamewa Jayate’, de Shakha’s met behulp van samenwerking en hun
kennis van Bouddhiek enkele raadsels en spellen
waarheid overwint altijd.
oplossen, om daarmee aan hun aanwijzingen en
“Ik heb geleerd om samen te werken,” zegt Riddhi een antwoord te komen. Het antwoord van elke
(Sevika van Parvati Shakha in Den Haag) over de Shakha, blijkt een deel van het uiteindelijke
Shakha. “Dit kan ik bijvoorbeeld gebruiken als ik eindantwoord te zijn, met samenwerking en Eekta
op school in groepen moet werken.” Jain als centrale boodschap. Het eindantwoord is de
(Shikshak van Kalyaan Shakha) geeft aan dat Amrit Vachan:
Samgachhadwam, Samvadadhwam,
Shakha hem op het gebied van zelfreflectie heeft
Sam vo Manaansi Jaanataam,
verbeterd en hem heeft geleerd zich correct te
Dewaa Bhaagam Yatha Purve,
gedragen tegenover iedereen. Zelf kwam hij in
Sanjaanaanaa Upaasate.
aanraking met Shakha door een klasgenoot.
Inmiddels is er al een mensenrechtenrapport verschenen over Kashmir.
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Spardhaa 2011
Na de speurtocht is er een gezamenlijke Mahakhel,
waarbij iedereen mag meedoen. Ook de ouders en
gasten sluiten aan bij hun kinderen. Helaas komt
er hierna een einde aan het programma, en vindt
de afsluitende Aachaar Vibhaag plaats. Na dit te
hebben gedaan volgt zoals altijd het spannendste
van de Spardhaa, de prijsuitreikingen. Hoewel alle
Shakha’s buitengewoon goed gepresteerd hebben,
mogen Saraswati & Vinayak Shakha zichzelf de
trotse winnaars noemen van de Spardhaa 2011!

onderwerpen over Hindu Swayamsevak Sangh.
Tijdens het programma doen de ouders mee aan
drie Khels: ‘Terah Ke Ginti’, ‘Hanumanji, Ramji aur
Saraswati Ma’ en ‘Aisa Karo, Waisa Karo’.
Het Athiti Kaaryakram wordt afgesloten met een
Kaaryashala (k;yRx;l; = workshop), waarbij aan de
bezoekers wordt gevraagd om met suggesties te
komen voor:

1.
Een Shakha voor ouders
Deze Spardha is door iedereen heel positief 2.
Een gezonde levensstijl
ontvangen. Wij hopen jullie volgend jaar dan ook 3.
Sewa doen voor de Samaadj
opnieuw te mogen verwelkomen op de Spardha, 4.
Meer Hindi en Sanskrit leren
hopelijk ook met nieuwe gezichten daarbij! Wie 5.
Hindoes in de media
weet welke Mahapurush & Mahastriya ons dan een
bezoek brengen!
Ouders komen met goede suggesties, zoals Shakha’s
die een speciaal programma hebben voor ouders,
het geven van Hindi workshops en het uitbreiden
gvR se kho kI hm ihNdU hw'
van de website van Hindu Swayamsevak Sangh.
Garva Se Kaho Ki Ham Hindu Hai!
Deze actiepunten hebben wij voor het komende
jaar op de agenda gezet. Inmiddels is er een nieuwe
Laten we met trots zeggen dat wij Hindoes zijn!
Shakha opgezet voor ouders met een nadruk op
Yoga Asan. Meer informatie hierover is te vinden
Atithi Kaaryakram
Zoals eerder gezegd is er voor de familieleden van op de laatste pagina onder Soechna.
de Shikshaarti’s (ix=;qIR) op de Spardhaa een Atithi
Kaaryakram. Atithi betekent gast of bezoeker en Langs deze weg willen wij alle bezoekers bedanken
Kaaryakram betekent programma. Het programma voor hun bijdrage en inzet tijdens het Kaaryakram.
begint met een korte introductie van de Eekatmata Mocht u nog verdere vragen en suggesties hebben,
Mantra (Ek;Tm;t; mN]), omdat alle Shakha’s kunt u een e-mail sturen naar info@hssnl.org.
beginnen met deze Mantra.
Vervolgens krijgen de ouders een introductie
over Shakha en Hindu Swayamsevak Sangh (ihNdU
Svy'sevk s'`). Prashaantji geeft een interactieve
Bouddhiek over Ayurveda (a;yuveRd), waarbij
ouders leren hoe ze Ayurveda kunnen
introduceren in hun dagelijks leven. Ramji
houdt een Charchaa (cc;R) met de ouders, waarbij
de ouders vragen kunnen stellen over Shakha,
Bhojan Mantra (.ojn mN]) en allerlei andere
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Hierin staat beschreven wat de mensenrechtensituatie is in het gebied.

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 één 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

Baddha Konasan
Baddha betekent verbonden en kona betekent hoek. Je voeten zijn met elkaar verbonden door ze tegen
elkaar aan te zetten en je benen hebben een hoek van 180 graden ten opzichte van elkaar.
Voordelen
• Strekt de knieën, heupen en onderrug
• Stimuleert de nieren, maag en blaas, wat bijdraagt aan de gezondheid van deze organen
Uitvoering
1. Begin in Samtal sthiti. In deze houding zit je op de grond, leg je jouw
handen plat op de grond naast je heupen en zijn benen naar voren
uitgestrekt. Je armen zijn gestrekt, je rug is recht en je kijkt naar
voren.
2. Adem in en vervolgens uit. Buig je knieën en breng je voeten zo dicht
mogelijk naar je lichaam toe.
3. Plaats je voetzolen tegen elkaar aan en pak je voeten vast met
beide handen. Haak je vingers in elkaar en plaats je hielen tegen je
perineum.
4. Adem in en vervolgens uit. Breng je knieën naar de grond, gebruik
eventueel je ellebogen om je benen naar de grond te drukken. Houd
je rug hierbij recht.
5. Houd deze positie 3 tot 5 ademhalingen vast.
6. Adem in en vervolgens uit. Breng je knieën weer naar elkaar toe, laat je voeten los en zet ze plat op
de grond.
7. Adem in en vervolgens uit. Strek je benen en kom terug in Samtal sthiti.
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Amrit Vachan
Succes is de som van kleine inspanningen die dag in en dag uit herhaald worden
Vaak zien wij succesvolle mensen om ons heen en willen we ook hetzelfde als zij behalen. Dit lijkt meestal
erg moeilijk en soms zelfs onmogelijk om te bereiken. In het citaat hierboven wordt er gezegd dat succes
de som is van dagelijkse kleine inspanningen.
De som van twee getallen krijg je door deze bij elkaar op te tellen. Inspanning betekent dat je ergens
moeite voor doet. Eigenlijk wordt er dus bedoeld dat succes de kleine werkjes van alle dagen bij elkaar is.
Dit betekent dat iemand die op wat voor gebied dan ook succesvol is, zijn succes niet van de ene op de
andere dag heeft bereikt.
Wil je bijvoorbeeld graag goede cijfers halen voor je toetsen? Zorg er dan voor dat je al het werk opsplitst
in kleine delen en iedere dag een klein beetje leert, dan zul je zeker resultaten krijgen om trots op te zijn!
Op deze manier kun je elk succes dat je wenst behalen.
Iedere dag gedisciplineerd werken om een doel te bereiken zorgt uiteindelijk dus voor succes. Hier is
echter wel discipline en doorzettingsvermogen voor nodig. Discipline kun je omschrijven als een soort
van orde en gehoorzaamheid; de kunst om jezelf aan het werk te zetten. Doorzettingsvermogen houdt in
dat je niet opgeeft, nadat je het werk een paar dagen hebt volgehouden, maar dat je dit iedere dag kunt
blijven doorzetten. Als je deze eigenschappen in jezelf ontwikkelt, dan zul je zien dat geen enkele taak te
moeilijk zal zijn om te volbrengen en zul je succesvol zijn.

a;c;y;Rt( p;dm;dÊe p;dm( ixãy" Svme/y;)
p;dm( sb[÷c;ir>y" p;dm( k;lÿme, c_

Aachaaryaat Paadamaadatte Paadam Shishyah Svamedhayaa
Paadam Sabrahmachaaribhyah Paadam Kaalakramena Cha.
~ Manu Smriti ~
Een leerling krijgt een kwart van zijn kennis van zijn leraar. Een tweede kwart ontwikkelt hij via zijn eigen
intelligentie. Een derde kwart krijgt hij van zijn klasgenoten en het resterende kwart verwerft hij in de
loop der tijd.
Aachaarya
Paadam
Aadatte
Shishya

=
=
=
=
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leraar
kwart
krijgen
leerling

Sva			
Medhaa		
Sabrahmachaari
Kaalakramena		

=
=
=
=

zelf
intelligentie
klasgenoten
in de loop der tijd
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Manushya tu baraa mahaan...
/rtI kI x;n tU hw mnu kI sNt;n)
terI mu$(#Iyo' me' bNd tUf¹;n hw re_
mnuãy tU b@¹; mh;n hw² .Ul mt )
mnuãy tU b@¹; mh;n hw _
tU jo c;he pvRt ph;@¹o' ko to@¹ de)
tU jo c;he nidyo' ke mu% ko .I mo@¹ de_
tU jo c;he m;$I se amOt inco@¹ de)
tU jo c;he /rtI ko aMbr se jo@¹ de_
amr tere p[;,) amr tere p[;,² iml; tuZko vrd;n_
terI a;Tm; me' Svy' .gv;n hw re)
nyno' me' Jv;l terI git me' .Uc;l)
terI z;tI me' zup; mh;k;l hw_
pOQvI ke l;l terI ihmigrI s; .;l)
terI .Oku$I me' t;<@v k; t;l hw_
inj ko tU j;n) inj ko tU j;n² jr; xiKt phc;n_
terI v;,I me' yug k; a;×;n hw re)
/rtI s; /Ir tU hw aiGn s; vIr)
tU jo c;he k;l ko .I q;m le_
p;po' k; p[ly ¨ke pxut; k; xIx Zuke)
tU jo agr ihMmt se k;m le_
gu¨ s; mitm;n) gu¨ s; mitm;n² pvn s; tU gitm;n_
terI n. se .I è'cI è@¹;n hw re)

Dharti ki shaan tu hai Manu ki santaan,
Teri muttheeyon me band tufaan hai re.
Manushya tu baraa mahaan hai, bhool mat,
Manushya tu baraa mahaan hai.
Tu jo chahe parvat pahaaron ko tor de,
Tu jo chahe nadiyon ke mukh ko bhi mor de.
Tu jo chahe maati se amrit nichor de,
Tu jo chahe dharti ko ambar se jor de.
Amar tere praan, Amar tere praan, Mila tujhko vardaan.
Teri aatma me swayam bhagwaan hai re.
Nayano me jwaal teri gati me bhuchaal,
Teri chhaati me chhupa mahaakaal hai.
Prithvi ke laal tera himgirie sa bhaal,
Teri bhrikuti me taandav ka taal hai.
Niej ko tu djaan, Niedj ko tu djaan, Jaraa shakti pahchaan.
Teri vaani me yuga ka aahvaan hai re.
Dharti sa dheer tu hai agni sa veer,
Tu jo chahe kaal ko bhi thaam le.
Paapo ka pralay ruke pashuta ka shiesh djhuke,
Tu jo agar himmat se kaam le.
Guru sa matimaan, Guru sa matimaan, Pavan sa tu gatimaan.
Teri nabh se bhi oochi uraan hai re.

Betekenis

De mensheid is de trots van de aarde en het kind van Manu en in haar vuisten bewaart zij stormachtige
krachten. De mensheid is groots, vergeet het niet. De mensheid is groots.
Als zij wil kan zij bergen kapot maken, als zij wil kan zij de loop van de rivieren veranderen. Als zij wil kan
zij Amrit (delfstoffen) uit de aarde halen, als zij wil kan zij de aarde met de hemel verbinden. Haar leven is
onvergankelijk. Zij heeft zegen gekregen van Bhagwan en in haar Aatma zit zelfs Bhagwan.
Zij heeft vurige ogen en van haar snelheid schudt de aarde. In haar hart zijn de eindeloze krachten van
Bhagwan. Zij is de trotse zoon van de aarde, in haar zit het ritme van het universum. Herken jezelf, herken
je krachten, in haar stem zit de uitnodiging van de toekomst.
Zij is zo standvastig als de aarde, zo dapper als vuur en kan zelfs de tijd stoppen. Zij kan het verkeerde
weerhouden en het slechte vernietigen, als zij dapper handelt. Zij is zo intelligent als wijze Guru’s. Zij is zo
snel als de wind en zij kan zelfs hoger vliegen dan de hemel.
Meer informatie is te vinden op www.ghrd.org.
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Soechna
•

Gedurende de zomervakantie hebben we geen beschikking over de gymzalen. De Shakha’s zullen in
de buitenlucht plaatsvinden. Meer informatie over het zomerprogramma voor uw Shakha ontvangt u
van de Mukhya Shikshak van uw Shakha.

•

Van zondag 24 juli t/m zaterdag 30 juli zal de Sangh Shiksha Varg plaatsvinden in Scoutcentrum
Kruithuis te Delft. Meer informatie is te verkrijgen bij de Mukhya Shikshak van uw Shakha.

•

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.

•

Op 18 mei is er de eerste Yoga Shakha begonnen voor dames. De Shakha richt zich op Yoga Asans
voor iedere dag, Surya Namaskar en Mantra’s. De Shakha vindt plaats op woensdag van 19.00 - 20.00
uur. Voor meer informatie mail info@hssnl.org.

Oplossingen Puzzels & Raadsels
1. Offer
2. Aarde
3. Kamfer
4. Concentratie
5. Lofzang
6. Instument van gedachte
7. Bijeenkomst
8. Recht
9. Verzet
10. Doorzettingsvermogen

