Jaargang 17 | September 2011

Sangh Kiran
Een uitgave van Hindu Swayamsevak SAngh

Inhoud
Meerabai		

				

Hindu Sanskriti - Deel 5		

2

		

5

Subhash Chandra Bose - Deel 1		

8

Wortels, eieren & koffie				

11

AiW v;LmIik					

12

Puzzels & Raadsels		

			

13

Kleurplaat			

			

14

Hindu Nieuws				

15

Varg 2011						

18

Yoga Asan						

20

Amrit Vachan					

21

Geet: Balsaagar samaaj hove			

22

Soechna						

23

Colofon
Sangh Kiran
Jaargang 17, September 2011, Nummer 47

Omslag:
De Shri Chakra gemaakt van Diya’s tijdens de nacht
van Divali.

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?

Meerabai
Meerabai (mIr;b;é) werd in 1504 geboren in
Rajasthan. Ze werd opgevoed door haar grootvader
Rao Jodha (r;v jo/;), de stichter en koning van
de stad Jodhpur. Zoals het gebruikelijk was bij
koninklijke families, leerde zij niet alleen over de
Dharmagranth (.mRg[Nq), maar ook over muziek,
boogschieten, schermen en paardrijden. Ze was
zelfs getraind om in tijden van oorlog, wapens te
hanteren. Echter, Meerabai groeide ook op in een
tijd van totale Bhakti (.iKt = toewijding) aan Shri
Krishna (ÅI Õã,).
Toen ze vier jaar oud was, zag ze dat er een huwelijk
(ivv;h) gaande was in de buurt van haar huis.
Meerabai zag de goedgeklede bruidegom (dULh;) en
vroeg onschuldig aan haar moeder: ‘Lieve mama,
wie zal mijn bruidegom zijn?’ Meerabai’s moeder
glimlachte en zei: ‘Mijn lieve Meera, de prachtige
Shri Krishna zal jouw bruidegom zijn.’
Mandir (miNdr) van Shri Krishna om voor Hem te
zingen en te dansen. Bhojraj’s moeder en andere
dames in het paleis waren erg jaloers (éãy;R) op
Meerabai en roddelden veel over haar. Op een dag
kwam de zus van Bhojraj naar hem toe en vertelde
dat Meerabai een geheime geliefde had, die ze
elke avond ging opzoeken. Hij werd woedend en
’s avonds volgde hij Meerabai stiekem toen ze uit
huis ging. Na een tijdje stormde hij door de deur
van de Mandir die Meerabai was binnengegaan en
schreeuwde hij: ‘MEERA, LAAT ME JE GELIEFDE ZIEN,
DIE JE ELKE NACHT GAAT ONTMOETEN, NU!’ Meera
antwoordde heel kalm: ‘Daar zit Hij, mijn heer, Shri
Krishna, Hij heeft mijn hart gestolen.’ Vervolgens
raakte ze in een trance .

Toen Meerabai opgroeide raakte ze er steeds
meer van overtuigd dat Shri Krishna met haar
zou trouwen. Ze was zacht van karakter (cir])
en zong met een prachtige melodieuze stem. Ze
stond bekend als een van de meest bijzondere
schoonheden van haar tijd en was dus erg beroemd
onder de verschillende koningen. Rana Sangram
Singh (r;n; s'g[;m is'h), de machtige koning van
Mewar, benaderde haar grootvader voor de hand
van Meerabai in het huwelijk van zijn zoon Rana
Bhojraj Singh (r;n; .ojr;j is'h). Haar grootvader
Rao Jodha ging hiermee akkoord. Meerabai kon
er echter niet aan denken om met een ‘gewoon’
menselijk wezen te trouwen, terwijl haar hart was
vervuld van Shri Krishna. Uiteindelijk stemde ze toch
in, omdat ze niet tegen haar geliefde grootvaders De dames bleven allerlei geruchten verspreiden, dat
Meera bijvoorbeeld erg veel omging met Sadhu’s
woord wilde ingaan.
(s;/U), in plaats van met de koninklijke familie.
Als echtgenote was Meerabai erg plichtsgetrouw Desalniettemin liet Meerabai zich hierdoor niet
(ktRVyxIl). Bovendien ging ze elke dag, nadat ze beïnvloeden en ging zij onverstoord verder met
haar huishoudelijke taken had uitgevoerd, naar de Sadhu’s uitnodigen om haar te vergezellen tijdens
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Het toonbeeld van...
haar Kirtan-sessies (kItRn) in de Mandir van Shri
Krishna. Telkens wanneer Meera gevraagd werd
met wie ze getrouwd was, antwoordde ze dat het
Shri Krishna was met wie ze getrouwd was. Bhojraj
was erg verdrietig en zijn hart was gebroken, maar
toch bleef hij een goede echtgenoot voor Meera.
Intussen gingen Rana’s familieleden nog steeds
door met het zwart maken en pesten van Meera.
Op een dag stuurden ze een mand met een cobra
naar Meera, met het bericht dat er een krans van
bloemen (m;l;) in zat. Nadat Meerabai, na eerst
gemediteerd te hebben, de mand opende, vond ze
een mooie Moorti van Shri Krishna erin. Een andere
keer werd haar een beker met gif (ivW) gestuurd,
deze keer met de boodschap dat het nectar was.
Meera offerde de beker aan haar Heer Krishna en
dronk het daarna als Zijn Prasaad. Voor haar was
de beker met gif veranderd in nectar. Zo ook toen
ze stiekem haar bed hadden verwisseld met een
spijkerbed, veranderde het spijkerbed in een bed
van rozenblaadjes zodra ze erop ging liggen.
Het keerpunt in het leven van Meerabai deed zich
voor toen de Mughal keizer Akbar samen met zijn
hofmuzikant een bezoek bracht aan de Mandir van
Shri Krishna om de devotionele en insprirerende
liederen (.jn) van Meera te horen. Zodra zij de
tempel binnen waren, luisterden zij vol ontroering
naar de liederen van Meera die rechtstreeks uit
haar hart kwamen. Voordat ze weer vertrokken,
raakte Akbar de heilige voeten van Meera aan
en plaatste hij een halsketting van onschatbare
edelstenen (rTno' k; h;r) voor de Moorti van Shri
Krishna. Echter, bereikte het nieuws dat Akbar
de heilige mandir in vermomming had bezocht,
de voeten van Meerabai had aangeraakt en haar
zelfs een ketting had gegeven, Rana Bhojraj op
de een of andere manier. Rana werd woedend. Hij
schreeuwde tegen Meerabai, ‘Ga en verdrink jezelf
in de rivier en laat nooit meer je gezicht hier zien! Je

hebt mijn familie grote schande gebracht!’
Meerabai gehoorzaamde aan de woorden van
de koning, ze ging naar de rivier om zichzelf te
verdrinken. De namen van Shri Krishna waren
constant op haar lippen:

goiv'd igir/;rI gop;l

Govind, Giridhari, Gopal
Zingend en dansend liep ze naar de rivier. Op het
moment dat ze wou springen en haar voeten al
loskwamen van de grond, greep een hand haar van
achter en omhelsde haar. Ze draaide zich om en
zag achter zich haar geliefde Shri Krishna. Meerabai
was zo verbijsterd dat ze flauw viel (behox). Toen
ze na een paar minuten haar ogen weer opende,
glimlachte Shri Krishna en fluisterde Hij zachtjes:
‘Lieve Meera, je leven met je sterfelijke familie is nu
voorbij. Je bent vrij om helemaal je vrolijke zelf te
zijn. Jij bent en zal voor altijd de Mijne zijn.’ Daarna
vertrok Meera naar Vrindavan (vONd;vn) om daar
haar Bhakti voor Shri Krishna voort te zetten.
Op een dag kwam een berouwvolle Rana Bhojraj
naar Vrindavan om Meera te zien en haar te smeken
hem te vergeven (=m;) voor al zijn fouten en wrede
daden. Hij smeekte Meera terug te keren naar het
koninkrijk en haar rol als koningin weer terug te
nemen. Echter, Meera zei dat alleen Krishna haar
koning is en haar leven Hem toebehoort. Rana
begreep voor het eerst hoe verheven de geest
van Meerabai was. Hij groette haar met eerbied en
keerde, als een veranderde ziel, terug naar huis.
Op de dag van Krishna Janmastami was er veel
blijdschap bij de tempel van Shri Krishna. Het licht
van de lampen, het geluid van de vele Bhajans en
alle energie van de toegewijden, vulden de lucht.
Met tamboerijnen in de hand en gesloten ogen,
zong Meera haar devotionele liederen, terwijl ze
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...zuivere toewijding
haar lachende Gopal voor haar zag. Ze stond op
en danste terwijl ze het lied ‘Mere Janam Maran ke
Sathee’ zong. Rana Kumbha was ook aanwezig bij
de festiviteiten en besloot nog een keer te proberen
Meerabai over te halen terug te keren naar zijn
Koninkrijk. Meera zei: ‘Ranaji, dit is misschien mijn
lichaam en ik weet dat je een grote toegewijde bent,
maar mijn geest (mn), emoties (.;v) en ziel (a;Tm;)
zijn al van Heer Krishna.’ Kumbha was ontroerd en
hij begon met haar mee te zingen. Op een gegeven
moment stond Meera abrupt op en danste naar
de Moortie van Shri Krishna. Plotseling struikelde
ze en viel ze voor de voeten van de Moorti van
Shri Krishna. Meera keek omhoog en zei: ‘O Heer,
roept U mij, ik kom eraan.’ Op dat moment was
er een bliksemslag (ibjlI) en sloten de deuren
van de gebedsruimte zich, waardoor Meera werd
afgesloten van de rest van de mensen. Toen de
deuren weer werden geopend, lag alleen nog de

Sari van Meerabai voor de Moorti van Shri Krishna
en waren alleen nog het geluid van haar stem en
de fluit van Shri Krishna te horen.
Zo veel prinsessen en prinsen zijn gekomen en gegaan.
Zo veel koningen en koninginnen zijn verschenen
op het podium van deze wereld en verdwenen. Hoe
komt het dat de koningin van Mewar alleen nog
herinnerd wordt? Komt dit door haar schoonheid?
Of doordat ze erg mooi kon zingen? Nee, het komt
door haar onvoorwaardelijke liefde voor Shri Krishna,
haar grenzeloze toewijding en door haar vergaande
zelfrealisatie. Meera wijdde haar hele leven aan
Krishna, tijdens het eten, drinken, slapen, elk moment
van de dag, dacht ze aan Hem. Ze bad en zong uit het
diepste van haar hart. Meerabai was de belangrijkste
belichaming van Prem (p[em = liefde voor bhagwaan)
en Bhakti (.iKt = toewijding) die ooit op aarde heeft
rondgelopen.

Zo heb je de Valmiki Ramayan, geschreven door Maharishi Valmiki,...
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Hindu Sanskriti - Deel 5
Dit artikel is het vijfde 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.
11.

Waarom vereren wij onze ouders en
Guru’s net als God?
Volgens onze Hindu geschriften zorgt Bhagwan
voor ons (p;ln) via onze ouders. Bhagwan schenkt
ons kennis (D;n) via onze Guru’s en docenten.
En Bhagwan zegent (a;xIv;Rd) ons via onze
grootouders en andere ouderen in de familie. Onze
ouders en grootouders zullen ons altijd zegenen als
we erom vragen, door middel van het plaatsen van
hun hand op ons hoofd. In the Taittiriya Upanishad
(twiÊrIy ¬pinWd() 1.11.2 staat het volgende:

m;tOdevo .v) iptOdevo .v) a;c;yRdevo .v)

Waarom dragen wij een Tilak op ons
voorhoofd?
Tilak (itlk) betekent letterlijk merk of spoor. Een
Tilak is meestal een teken van Chandan (cNdn =
Laat je moeder God zijn, laat je vader God zijn,
sandelhout) of Sindhur (isN/ur = vermiljoen) op
laat je Aachaarya (leraar) God zijn.
het voorhoofd. Hindu’s zijn te herkennen aan een
In onze cultuur (s'SÕit), is het niet mogelijk om Tilak en het heeft een religieuze betekenis. De Tilak
Bhagwan te aanbidden zonder onze ouders, Guru’s heeft niet een standaard kleur of vorm, en wordt
en ouderen te vereren. Daarom respecteren wij verschillend toegepast door de verscheidene
stromingen (p'q) binnen de Hindu tradities.
deze personen, zoals wij Bhagwan respecteren.
Aanbidders van Vishnu Bhagwan brengen de
Tilak in een U-vorm aan in een rode, gele of oranje
kleur. Aanbidders van Shiv Bhagwan hebben drie
horizontale lijnen, gemaakt van Bhasma (.Sm = as).
Andere Tilak’s worden gemaakt van Hardi.
Matrudevo bhava, Pitridevo bhava,
Aachaaryadevo bhava.

12.

Sommige Rishi’s geven aan dat Sindhur symbool
staat voor bloed (lô). In vroegere tijden, bracht de
bruidegom zijn bloed aan op het voorhoofd en in
de haarscheiding van de bruid, als een teken van
het huwelijk. Deze traditie zien we nog regelmatig
bij huwelijksceremonies van Hindu’s. Er is nog
een verklaring voor het dragen van een Tilak op
Pagina 5

...de Adhyatma Ramayan, geschreven door Ved Vyaas,...

Pranaam, Tilak, Upavaas...
Wanneer het voedsel wel is geofferd en de zegen
van Bhagwan heeft ontvangen, wordt het met
liefde gedeeld met derden. Geofferd voedsel
wordt daarom Prasadam (p[s;d') genoemd, wat
‘waardig om te eten’ betekent. Vele Hindu families
ter wereld offeren eerst een deel van hun maaltijd
aan Bhagwan, terwijl ze Shloka’s (Xlok = verzen)
opzeggen, alvorens ze zelf het voedsel nuttigen.
13.
Waarom doen wij Upavaas (vasten)?
Het woord Upavaas (¬pv;s) betekent dichterbij Voordat we beginnen te eten, sprenkelen we
(Bhagwan) komen en daarmee machteloosheid eerst een beetje water om het bord als een teken
overwinnen. Volgens de Hindu tradities, van reiniging (piv]t;). Vevolgens worden er vijf
neutraliseert en minimaliseert vasten de chaos in ‘krachten’ bedankt. Er worden daarom vijf kleine
ons lichaam. In plaats van aandacht aan voedsel te hoopjes van de maaltijd gemaakt en op een aparte
schenken, geeft het lichaam zijn volledige aandacht plek op de tafel gezet. De vijf krachten zijn:
aan de spiritualiteit. Hindu’s vasten vanwege een
bepaalde gelofte of tijdens een Hindu Utsav (ihNdu 1. Deva Runa (dev A,) oftewel de goddelijke
krachten voor hun bescherming;
¬Tsv = religieuze feestdag). Er kan op verschillende
manieren gevast worden. Een simpele manier van 2. Pitru Runa (ip] A,) oftwel onze voorouders
vasten is het ontwijken van bepaald voedsel, zoals
voor hun familie normen en waarden;
granen, kruiden of zout. Een andere manier van 3. Rishi Runa (AiW A,) oftewel de wijze Rishi`s
vasten is een dieet zonder vast voedsel, dat alleen
voor het overdragen van onze Sanskriti;
bestaat uit vruchtensappen en Ayurvedische thee. 4. Manushya Runa (mnuãy A,) oftewel de gehele
Men dient bij het vasten altijd rekening te houden
mensheid, voor hun steun in de samenleving;
met de gezondheid.
5. Bhuta Runa (.Ut A,) oftewel andere levende
wezens die ons onzelfzuchtig dienen.
14.
Waarom offeren wij eerst onze
maaltijden aan Bhagwan?
Op de Shakha leren de Shikshaarthis (ix=;qIR =
In de Bhagvad Gita geeft Shri Krishna (ÅI Õã,) aan leerling) ook om Bhagwan te danken, voordat wij
dat zuiverheid van onze Bhojan (.ojn = maaltijd) een maaltijd nuttigen.
belangrijk is voor het verrichten van Sewa (sev; =
dienstbaarheid). Als het voedsel rein is, zullen de
gedachten ook rein zijn. Als de gedachten rein zijn,
zullen de handelingen ook rein zijn. Het voedsel
dat we eten, dient gereguleerd te zijn. Ook is het
belangrijk om de hoeveelheid voedsel in de gaten
te houden. Rein voedsel dat bereid is met een zuiver
hart, verlengt het leven, verblijdt de geest en geeft
kracht, gezondheid en geluk.
ons voorhoofd. De Tilak wordt namelijk op het
voorhoofd tussen de wenkbrauwen aangebracht,
waar volgens onze geschriften, de Ajna Chakra
(a;D; cÿ = het derde oog) zich bevindt. De Tilak
koelt het derde oog af en verstrekt de concentratie
bij het opzeggen van gebeden en meditatie.

Een strenge Bhakt (.Kt = devoot) zal nooit voedsel
accepteren, dan niet aan Bhagwan geofferd is.
Sangh Kiran September 2011
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...& Bhojan Mantra
De Bhojan Mantra is als volgt:

Ñ yNtu ndyo vWRNtu pjRNy;")
suipPpl; aoW/yo .vNtu)
aNnvt;modnvt;m;im=vt;m()
EW;' r;j; .Uy;sm()
aodnmud(b[uvte prmeÏI v; EW" ydodn")
prm;mevwn'iÅy'gmyit_

Aum yantu nadayo varshantu parjanyaah,
Supippalaa oshadhayo bhavantu,
Annavataamodanavataamaamikshavataam,
Eshaam raajaa bhooyaasam,
Odanamudbruvate parmeshthee vaa eshah yadodanah,
Parmamevainamshriyamgamayati.

m; .[;t; .[;tr' iÃ=n(
m; Svs;rmut Svs;)
sMyHcsv[t; .UTv;
v;c' vdt .{y;_

Maa bhraataa bhraataram dvikshan,

b[÷;pR,' b[÷ hivb[R÷;Gn* b[÷,; ótm()
b[÷wv ten gNtVy'
b[÷kmRsm;i/n;_

Brahmaarpanam brahma havir-

Maa svasaaramuta svasaa,
Samyanchasavrataa bhootvaa,
Vaacham vadata bhadrayaa.

Brahmaagnau brahmanaa hutam,
Brahmaiva tena gantavyam,
Brahmakarmasamaadhinaa.

Ñ shn;vvtu)
sh n* .unKtu)
shvIyR' krv;vhw)
tejiSvn;v/ItmStu
m; iviÃW;vhw_

Sahaveeryam karavaavahai,

Ñ x;iNt" x;iNt" x;iNt"_

Aum Shaantih Shaantih Shaantih.

Aum sahanaavavatu,
Saha nau bhunaktu,
Tejasvinaavadheetamastu,
Maa vidvishaavahai,

Mogen rivieren stromen en wolken regenen, mogen kruiden genezen en alle planten fruit leveren, moge
ik de weldoener zijn van de personen die dit voedsel hebben geproduceerd. Het voedsel is een gift van
God, dat zal leiden tot voorspoed en welzijn.
Mogen broeders en zusters niet met elkaar vechten, moge iedereen vriendelijke woorden spreken die
zullen leiden tot welzijn.
De handeling van het offeren is Brahm, het offer zelf is Brahm, het offer wordt gedaan door Brahma in het
heilige vuur, dat Brahm is; alleen hij bereikt Brahm, die in alle acties volledig verbonden is met Brahm.
Mogen we elkaar beschermen, mogen we gezamenlijk eten, mogen we samen studeren en succesvol
zijn, mogen we geen ruzie met elkaar hebben.
Moge er vrede zijn in de hemel, op aarde en in de onderwereld.
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Netaji Subhash Chandra Bose
Juli 1944. In Europa zijn de Britten bezig een
bloederige oorlog uit te vechten tegen de Duitsers.
Ondanks de miljoenen doden en gewonden gaan
de Britten toch door met wat ze noemen ‘vechten
voor de vrijheid’ en ‘je vaderland boven alles’. Je zou
denken dat in deze tijd de koloniën van de Westerse
landen meer vrijheid (Svt']t;) zouden krijgen,
aangezien hun machthebbers overal schreeuwen
dat zij vechten voor de vrijheid, dat zij vechten voor
de democratie. Niets is minder waar. Het is deze tijd
dat Bharat door de Engelsen het meest vernederd
wordt. Het is deze tijd wanneer de Britten de Indiërs
het meest terroriseren en onderdrukken. Het is
deze tijd dat de premier van Brittannië, Winston
Churchill, de Indiërs zelfs openlijk uitmaakt voor
honden. Ondanks dit alles, steunt Gandhi samen
met zijn rechterhand Nehru en hun Congress partij
de Britten volop. Maar het is ook deze periode dat
de Britten voor het eerst geconfronteerd worden
met een vrij Indiaas leger (sen;) van 50.000 man
sterk. Voor het eerst vechten de Britten tegen een
goed uitgerust Indiaas leger onder leiding van
één man die alleen één ding voor ogen heeft, de
onafhankelijkheid van Bharat. Zijn naam: Subhash
Chandra Bose.

Subhash zelf is van kinds af aan opstandig tegen
zijn ouders en weet dat zijn vader iets wil verbergen.
Op zijn 15e loopt hij samen met zijn vriend weg
van huis richting Calcutta. Zijn doel is om als een
pelgrim door deze stad te lopen om te zoeken
naar de waarheid (sTy). Op straat raakt Subhash
erg geschokt door wat hij allemaal te zien krijgt.
De werkelijkheid is heel anders dan zijn vader
hem heeft voorgehouden. Overal ziet hij extreme
armoede onder zijn landgenoten. Ondanks de
enorme rijkdommen van Bharat ziet hij krotten met
daarin sterk vermagerde gezinnen. Overal ziet hij
verregaande discriminatie (.ed.;v) en vernedering
van zijn broeders. Zo mogen zijn landgenoten, zelfs
in hun eigen land, helemaal geen gebruik maken
van de openbare voorzieningen en dat wordt
duidelijk kenbaar gemaakt met de borden waarop
staat: ‘Dogs and Indians are not allowed’ (honden
en Indiërs zijn hier verboden). Vanaf dit moment
groeit zijn afkeer (`O,;) tegen de Britten en kan
niets hem meer stoppen.

Subhash Chandra Bose (su.;WcN{ bos) wordt
geboren op 23 januari 1897 in Cuttack, Orissa.
Zijn sterk verwesterde vader heet Janakinath Bose
(j;nkIn;q bos) en zijn moeder Prabhavati Devi
(p[.;vtI devI). Subhash groeit op in een welvarende
familie. Zijn vader is daarom erg pro-Engeland. Hij
leert Subhash dat het goed is dat de Engelsen de
baas zijn in Bharat, aangezien zij voor eenheid en
rust zorgen. Om ervoor te zorgen dat Subhash de
andere kant van de Britse overheersing niet ziet,
de kant van onderdrukking, terreur en extreme
armoede (grIbI) onder het volk, mag Subhash
nooit zonder zijn toestemming buiten de villa gaan In zijn tienerjaren studeert Subhash aan de Calcutta
en als hij naar buiten gaat moet dat met iemand die Universiteit. Hier valt hij sterk op door zijn drang om
alleen de ‘mooie’ routes neemt.
op te komen voor zijn broeders. Tijdens de pauzes
...en de Raamcharitmaanas van Tulsidas, die veel wordt gelezen in Nederland.
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& de strijd tegen de Britten
speelt hij niet buiten, maar discussieert (cc;R) hij
met zijn verwesterde klasgenoten, vooral over de
rechten van de boeren. De boeren vormen de motor
van iedere samenleving, maar toch worden zij het
meest onderdrukt. Ook valt hij op vanwege zijn
extreem hoge cijfers. Door zijn fantastische cijfers
mag hij studeren aan één van de beste universiteiten
van Engeland, de Universiteit van Cambridge. Ook
hier doet hij het heel goed. Binnen anderhalf jaar
studeert hij af en eindigt hij in de top vier. Door zijn
hoge intelligentie (bu«I) smeken de Britten hem
om een Britse topambtenaar te worden in Bharat.
Ondanks dit dringende verzoek zegt Subhash nee
en gaat hij terug naar zijn vaderland.
In India zet Subhash zich volledig in om een
politicus (r;jnIitD) te worden die echt opkomt
voor de belangen van het volk (p[j;). Gesteund
door zijn Cambridge-diploma en zijn families
netwerken, wordt hij in 1923 voorzitter van de
‘All India Youth Congress’, een partij die opkomt
voor de kinderrechten. Hij wordt ook redacteur
van de nationalistische krant ‘Forward’. Het lukt
hem hierdoor steeds meer om massaprotesten
en stakingen te organiseren met maar één doel:
het eruit schoppen van de Britten. Uiteindelijk
worden de Britten zo bang dat ze Subhash valselijk
gaan beschuldigen. Subhash wordt in 1925
opgepakt en in de gevangenis gestopt vanwege
zogenaamde connecties met de Bengal terroristen.
In de gevangenis krijgt Subhash tuberculose en
gaat zijn gezondheid sterk achteruit. Alsof dat
niet erg genoeg is, begint Subhash in 1927 een
hongerstaking in de gevangenis. Om te voorkomen
dat Subhash in Britse handen sterft en daardoor
een martelaar wordt, laten de Britten hem vrij om
naar zijn familie te gaan, zodat zij voor hem kunnen
zorgen.
Geïnspireerd door de dood van Bhagat Singh in
1931, besluit Subhash zijn strijd weer op te pakken.
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Hij weet dat hij voor zijn strijd hulp nodig heeft
van buitenaf en neemt daarom in 1933 de boot
naar Europa met als eindstop Wenen, Oostenrijk.
In Oostenrijk ondergaat hij een operatie vanwege
een steen in zijn galblaas. Na deze operatie gaat
zijn gezondheid sterk vooruit en besluit hij zijn
strijd voort te zetten, maar dan op internationaal
niveau. Subhash noemt zichzelf de verbannen
ambassadeur van Bharat. Zijn doel is om zoveel
mogelijk Europese (niet-Britse) bondgenoten te
vinden om hem te steunen. In Oostenrijk wordt
Emilie Schenkl zijn secretaresse. Door de jaren heen
leren ze elkaar steeds beter kennen en worden ze
een verliefd stel. Uiteindelijk trouwen ze met elkaar
in het geheim.
Bose weet dat hij geen hulp zal krijgen van
Frankrijk, Nederland, Spanje en Amerika. Hij besluit
hierdoor in 1933 noodgedwongen zijn reis voort te
zetten naar Berlijn, Duitsland. In deze periode zijn
in Duitsland de fascistische Nazi’s aan de macht
met Adolf Hitler als hun Führer (leider). Bose heeft
als doel Hitler te ontmoeten, omdat hij steeds meer
uitgroeit tot de machtigste man van Europa. In
Duitsland is Subhash sterk onder de indruk van de
discipline (anux;sn), efficiëntie (d=t;) en eergevoel
(g*rv) onder de bevolking. Ondanks deze indruk is
Subhash heel sterk gekant tegen Hitler’s walgelijke
ideeën. Zo zegt Hitler dat de mens bestaat uit rassen
en dat het blanke ras het goddelijke ras is. Degene
met blauwe ogen, blond haar en een blanke huid is
volgens hem de übermensch (de goddelijke mens).

Wist je dat GHRD sinds 2011 ook actief is in Pakistan?

Deel 1
Alle andere rassen vormen de inferieure rassen met
het zwarte ras aan de onderkant. Volgens Hitler
mogen de verschillende rassen niet met elkaar
trouwen aangezien rassenmenging volgens hem
leidt tot verzwakking van de mensheid. Dit vindt
Bose natuurlijk erg kwetsend aangezien hij een
blanke vrouw heeft. Hitler is zelfs zo racistisch dat
hij zegt dat het goed is dat blanken over India
heersen aangezien blanken geschikt zijn voor de
wereldheerschappij. Door deze extreem racistische
ideeën kan Bose niet netwerken met de Nazi’s en
besluit hij terug te gaan naar Bharat.
In India wordt Subhash onder het volk als een
held ontvangen en realiseert hij zich dat hij
nog veel populairder is geworden, omdat hij
als ambassadeur (p[itini/) van het vrije Bharat
in het buitenland fungeerde. Echter, er is een
andere persoon die nog populairder is dan Bose
zelf, Mahatma Gandhi. Gandhi heeft een andere
opvatting over het verkrijgen van je vrijheid. Zo
zegt Gandhi: ‘De weg naar je doel is even belangrijk
als het doel zelf. Als je jouw doel haalt via geweld
of andere slechte wegen, dan is jouw doel besmet
met deze slechte elementen.’ Bose zegt echter net
als Bhagat Singh dat Gandhi hierin wel gelijk heeft,
alleen is er een verschil. Geweld (ih's;) is het met
kracht onderdrukken van anderen voor jouw eigen
gewin. Vechten voor je vrijheid, vaderland en eer is
geen geweld maar zelfverdediging (Svr=;).

Ondanks deze verschillen brengt Gandhi Subhash
in 1938 toch binnen het bestuur van de Congres
partij en krijgt hij zelfs toestemming van Gandhi
om president van deze partij te worden. Bose
zegt ja, omdat hij denkt dat hij via het parlement
veel meer voor het volk gedaan kan krijgen en
zo de onafhankelijkheid kan versnellen. Eén ding
moet je echter onthouden, Gandhi is en blijft een
politicus en een goede ook. Hij is een meester in
geld verzamelen, propaganda en het kiezen van
mensen die hem goed van pas kunnen komen.
Binnen de partij raken Bose en Nehru (Gandhi’s
rechterhand) steeds meer gescheiden van elkaar.
Bose raakt steeds geïrriteerder van de slapheid van
de partij en Nehru. Al zijn pogingen om sneller op
te komen voor de rechten (ai/k;r) van het volk
of voor de onafhankelijkheid worden weggestopt
in de bureaula. Het lijkt alsof Nehru en de overigen
binnen de partij niet onafhankelijk willen worden.
Uiteindelijk raakt Bose zo geïrriteerd dat hij in 1939
op een openlijke massabijeenkomst (mh; s.;) maar
zelf de touwtjes in handen neemt en voor het oog
van duizenden mensen en de media oproept om
te vechten tegen de Britten. Hij zegt dat vechten
tegen de Britten veel sneller zal werken met veel
minder bloedvergieten, aangezien elke protestmars
bloedig wordt neergeslagen. Als Bharat zal vechten,
zullen er alleen veel doden vallen aan de Britse kant
en veel minder aan de eigen kant, aangezien de
Indiërs sterk in de meerderheid zijn.
Na deze toespraak is Gandhi zo geschokt dat hij
Subhash onmiddellijk uit de partij zet. Op 22 juni
datzelfde jaar zet Subhash zijn eigen partij op,
genaamd ‘Forward Bloc’. Dit kan gezien worden
als de opvolger van de HSRA van Bhagat Singh,
aangezien deze partij dezelfde (socialistische)
ideeën heeft als die van Bhagat Singh. Maar
gebeurtenissen aan de andere kant van de wereld
zullen hem en zijn partij sterk tegenwerken.
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Wortels, eieren & koffie
Haar moeder legde uit dat alle drie objecten
dezelfde moeilijkheid hebben doorstaan: kokend
water. Elk van de drie reageerde hier echter anders
op. De wortel ging erg sterk, hard en onbuigzaam
het water in, maar nadat het blootgesteld was aan
kokend water, werd deze zacht en zwak. Het ei
was eerst erg breekbaar. De dunne buitenste schil
beschermde zijn zachte binnenkant, maar na in het
Nadat de moeder geduldig geluisterd had, nam ze kokende water geweest te zijn, was de binnenkant
haar dochter mee naar de keuken. Ze vulde drie hard geworden. De koffiebonen bleken erg uniek te
potten met water en plaatste elke pot op het vuur. zijn. Nadat ze in het kokend water geweest waren,
Na een tijdje begon het water te koken. In de eerste veranderden ze het water om zich heen. “Welke
pot zette ze een paar wortels, in de tweede een paar van de drie ben jij?”, vroeg ze aan haar dochter.
eieren en in de laatste deed ze een aantal schepjes
Wanneer tegenspoed en obstakels zich op je pad
gemalen koffiebonen.
bevinden, hoe reageer je dan hierop? Ben je een
De moeder liet het water zonder iets te zeggen een wortel, een ei of een koffieboon? Leer naar je
poosje doorkoken en deed het vuur na ongeveer eigen gedrag te kijken en je af te vragen welke
twintig minuten uit. Ze viste de wortels uit de pot van de drie je bent. Ben je de wortel die erg sterk
en plaatste deze in een kom. Daarna haalde ze de lijkt, maar door pijn en leed versterft, zacht wordt
eieren uit het water en deed deze in een tweede en je kracht verliest? Ben je het ei dat begint met
kom. Als laatste lepelde ze de koffie uit de pot een zacht hart, maar vervolgens verandert door
en vulde het in een derde kom. Ze zette de drie de hoge temperatuur? Ziet je buitenkant er nog
kommen op een rijtje op de keukentafel en zei steeds hetzelfde uit, maar is je zachte innerlijk
door de problemen eigenlijk veranderd in een
tegen haar dochter: “Vertel me wat je ziet.”
harde persoonlijkheid? Of ben je net zoals de
“Wortels, eieren, en koffie,” antwoordde ze een koffieboon? De boon zorgt ervoor dat hij het hete
beetje verward. Haar moeder bracht haar dichterbij water verandert, dat hem in eerste instantie zijn
en vroeg om de wortels aan te raken. De dochter pijn bracht. Wanneer het water heet wordt, geeft
deed zoals gevraagd en merkte op dat ze na het de boon zijn geur en smaak vrij.
koken zacht waren geworden. Vervolgens vroeg de
moeder haar om een ei te pakken en het te breken. Wanneer je net zoals de boon bent, dan blijf je
Nadat de dochter de schil van één van de eieren had positief en verander je de situatie om je heen als
gehaald, voelde ze een hardgekookt ei. Als laatste omstandigheden op hun slechtst zijn. Je verliest je
vroeg de moeder om van de koffie te drinken. De innerlijke kracht niet en je laat de situatie jou innerlijk
jonge vrouw glimlachte terwijl ze de rijke smaak niet negatief aantasten. De les die de moeder in het
verhaal aan haar dochter leert is erg belangrijk voor
van de koffie proefde.
ons dagelijks leven. Blijf jezelf altijd afvragen hoe je
Verbaasd over alles wat haar moeder haar liet omgaat met tegenslagen. Uiteindelijk zul je leren dat
doen, vroeg de dochter: “Wat betekent dit allemaal, het positief beïnvloeden van de omstandigheden de
sterkste manier is om moeilijkheden te overkomen.
moeder?”
Een jonge vrouw was op bezoek bij haar moeder en
begon te vertellen hoe moeilijk alles in haar leven
was geworden. Ze wilde de hoop opgeven, want ze
was moe van de obstakels die ze tegenkwam en wist
niet of ze het zou redden. Het begon te lijken alsof
er steeds een nieuw probleem naar boven kwam
op het moment dat een ander werd opgelost.
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mhiWR v;LmIik
¾jo kuz tuMh;re p;s hw² yh;' r% doÚ¾ ¾.;éÚ hm
s;/uao' ke p;s Ky; /r; hwÀ yh loÚ mw' ne apn;
km'@l a*r Zol; r% idy;)¾ ¾nhI'² nhI'Ú jo /n
izp; r%; hw² vh .I ink;loÚ nhI' to इs .;le se
tuMh;r; aNt kr dU'g;)¾

¾pu]Ú tum prm;Tm; ke piv] n;m - r;m - ke jp k;
a>y;s kro) इsse tuMh;re p;po' k; mwl /ul j;Eg;
a*r tum prm dy;lu ipt; kI Õp; ke ai/k;rI bn
j;aoge)¾ Ees; khkr n;rdjI aNt/;Rn ho gE)

¾.;éÚ Ky; tum smZte ho ik tuMh;re m;t;² ipt;² S]I²
pu]² koé .I इs p;p k; fl .ogne ko twy;r rheg;À
ivXv;s n ho² to j;kr pUz lo)¾ ¾aCz;Ú mw' pUzne
j;t; ô\) prNtu tuMhe' pe@¹ se b;'/kr j;è'g;) khI'
tum .;g n j;ao)¾

vh;' pr ¬nke dono' pu]² lv a*r kux² jNme') AiW
ne dono' r;jkum;ro' ko á=i]yâ /mR kI pUrI-pUrI ix=;
dI a*r ¬Nhe' yoGy bn; idy;) ÅI b[÷;jI ke a;dex
se AiW v;LmIik ne p[.u r;m ke cir] ko r;m;y,
n;mk mh;k;Vy ke åp me' il% idE) इsse vh
sNs;r me' ¾a;idkiv¾ ke n;m se p[is« óE)

¬sI Sq;n pr a;sn lg;kr v;LmIik vWoR' tk
¾.;éÚ tum इtn; p;p Kyo' km; rhe hoÀ j;nte nhI'² ÅI r;m kI .iKt me' lIn rh;) ¬ske s;re p;p
इsk; fl tuMhe' akele hI .ogn; p@e¹g;À¾ ¾muZe b;to' /ul gE) @;kU se vh AiW bn gy;) sIt; m;t; ke
me' mt fusl;ao) apne pirv;r ko p;lne ke ilE hI vnv;s ke smy vh v;LmIik ke hI a;Åm me' apne
to mw' yh sb krt; ô\) yhI mer; /'/; hw)¾
idn ibt;tI qI')

@;kU v;LmIik mh;Tm; n;rd ko pe@¹ se b;'/kr `r
gy;) m;t; ke cr,o' ko zUkr ¬sne pUz;² ¾m;\) yh
jo mw' idn-r;t r;h-clte y;i]yo' ko lU$kr s;re
ku$uMb k; p;ln krt; ô\² इs kmR k; fl hm sb
imlkr .oge'ge nÀ¾
m;t; pu] ke isr pr h;q fertI óé bolI² ¾pu]Ú jo
jws; krt; hw² vws; .rt; hw) hme' p;ln; tuMh;r;
ktRVy hw² c;he kwse .I /n km;kr l;ao) prNtu
yid tum bur; k;m krte ho² to ¬sk; fl to tuMhe
akele hI .ogn; hw)¾

¾v;LmIik r;m;y,¾ a;j .I .;rtIy s>yt; k; Ek
¬Êm /mRg[Nq m;n; j;t; hw² ijsme' my;Rd; pu¨Wo¨Êm
ÅI r;m smSt sNs;r ke ilE Ek a;dxR m;nv ke
åp me' p[Stut ikE gE hw')
k;npur ngr ke ink$ ib#Ur g[;m me' g'g; ke tIr pr
a;j .I AiW v;LmIik kI tpo.Uim ke icNh imlte
hw') vh;' shS]o' nr-n;rI p[itvWR apnI Å«;'jil .e'$
krne j;te hw')

v;LmIik k; iîdy k;'p gy;) ¬sne Ek-Ek krke
S]I² pu] s.I se yhI p[Xn pUz;² prNtu s.I k; ¬Êr
yhI q;) yh sb sun @;kU v;LmIik kI a;\%o' se
a;\su inkl a;E) n;rdjI ke p;s l*$kr² ¬sne
¬Nhe' vO= se %ol idy;)
apne a;\suao' se v;LmIik ne n;rdjI ke cr,o' ko
i.go idy;) AiW ne kh;² ¾tumne ab de% ily; n²
ik jo bure k;m tum krte ho² ¬nk; fl tq; @'@
.I tuMhe' hI .ugtn; hw)¾ ¾h;\ mh;r;j) merI a;\%e' %ul
gé') muZe ab apne cr,o' me' Sq;n dIijE)¾ yh
sunkr n;rdjI ne v;LmIik ko ¬pdex idy;)
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Puzzels & Raadsels
Doolhof (.Ul.ulwy;)
Leid de Swayamsevaks (Svy'sevk) naar de Dhwaj (?vj).

Swayamsevak

Wie zijn deze Mahapurush & Mahastriya?

			

1. ..............................

			

4. ..............................

			

7. ..............................

			

2. ..............................

			

5. ..............................

			

8. ..............................

			

3. ..............................

			

6. ..............................

			

9. ..............................
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Kleurplaat
~ Shubh Divali ~

De activiteiten richten zich vooral op Azad Kashmir.
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Hindu Nieuws
Het komt steeds vaker voor dat jongeren geen of
te weinig besef hebben van de maatschappelijke
problemen die zich voordoen, terwijl deze
problemen eigenlijk gemakkelijk zijn op te lossen
als we ons gezamenlijk meer inzetten voor de
maatschappij. Vandaar organiseerden de studenten
van Hindoe Studenten Forum Nederland (HSFN) de
Sewa Week. In deze week kon een ieder, die altijd
al een helpende hand heeft willen bieden, zich
aanmelden via sewaweek.nl om mee te doen met
de leuke en vooral interessante activiteiten.

Woensdag werd in Amsterdam een leuke dag
voor de ouderen verzorgd. In Den Haag maakte
men er een leuke dag van voor de gehandicapten,
omdat dit voor hen hard nodig is. Het is naar om
de waarheid onder ogen te zien, maar jammer
genoeg worden gehandicapten wereldwijd
(ook in Nederland) als last voor de samenleving
beschouwd. Het is soms misselijkmakend om te
zien dat de gehandicapten in de steek worden
gelaten vanwege hun beperkingen, waar zij zelf
helemaal niks aan kunnen doen.

Donderdag werd in Almere een Indiase kookcursus
gegeven voor kinderen. In Utrecht en Rotterdam
verzorgde men een leuke dag voor de ouderen. In
Den Haag ging men verder met het schoonmaken
van de buurten, aangezien een schone buurt van
levensbelang is voor een schone leefomgeving
voor de gezinnen. Vrijdag stond Moeder Natuur
centraal. Zo werden in Amsterdam en Rotterdam
activiteiten georganiseerd om de bossen schoon te
Na een maandenlange voorbereiding begon de houden, aangezien men vaak lijkt te vergeten dat
Sewa Week op maandag 22 augustus met een een schoon milieu van levensbelang is voor een
grootse opening in Den Haag. Het startschot schone en vooral gezonde samenleving.
werd gegeven door de Haagse wethouder Marnix
Norder, gevolgd door een sponsorloop en een Ter afsluiting was er op zaterdag 27 augustus
voetbaltoernooi. Door middel hiervan werd zoveel een benefietavond, genaamd ‘Timeless Sewa’.
Tijdens deze avond genoot men van verschillende
mogelijk geld opgehaald voor het goede doel.
optredens. Ook werd er een veiling georganiseerd,
Dinsdag werd in de verschillende steden waarvan het opgehaalde geld naar het goede doel
begonnen met de regionale activiteiten. Zo werd ging. Op deze avond kon worden teruggekeken
in Amsterdam en Rotterdam een maaltijd bereid op een succesvol verloop van de Sewa Week, maar
voor de daklozen. In Den Haag werden de ouderen werd erop gehamerd dat Sewa niet alleen bij deze
in het zonnetje gezet, aangezien de ouderen in de week blijft. Sewa is iets wat je altijd, je hele leven
bejaardentehuizen soms worden verwaarloosd, lang, zou moeten doen, aangezien Sewa zorgt
terwijl juist zij keihard hebben gewerkt waardoor voor persoonlijke (spirituele) ontwikkeling en de
vooruitgang van de gehele samenleving.
wij nu een welvarend leven kunnen leiden.
De Sewa Week werd georganiseerd in de 4
grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag
en Utrecht. Het doel was om zoveel mogelijk
vrijwilligerswerk te doen, geld op te halen voor het
goede doel dat de Sewa Week ondersteunt, maar
vooral om de samenleving en in het bijzonder de
jongeren te laten beseffen wat je allemaal kunt
bereiken door middel van vrijwilligerswerk.
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Dit deel staat beter bekend als Pakistan Occupied Kashmir (POK).

Hindu Nieuws
India ontwaakt en strijdt tegen corruptie
Heel India is in rep en roer. Onze broeders en
zusters in Bharat lopen massaal de straten op in
een eenheid die niet te breken is. Overal, van Delhi
in het noorden tot aan Chennai in het zuiden, zijn
er massaprotesten en hongerstakingen op een
manier die we sinds de onafhankelijkheidsstrijd
van Bharat op Engeland niet meer hebben
gezien. Net als toen doen mensen hand in hand
gezamenlijk mee aan de geweldloze opmars, net
als toen worden steeds meer mensen geïnspireerd
door het massale verzet voor vrijheid, net als toen overheid, die helemaal besmet is met corruptie, wilt
worden onschuldige burgers opgepakt en in dit voorkomen aangezien dit de belangen van de
walgelijke gevangenissen gestopt en net als toen corrupte functionarissen schaadt. Op 16 augustus
staat het volk massaal achter één man, gekleed in 2011 beveelt de overheid de politie om Anna
zijn traditionele katoenen kleding die standvastig Hazare te arresteren en op te sluiten in de Tihargevangenis. Deze laffe daad zorgt echter voor het
doorgaat met zijn hongerstaking: Anna Hazare.
tegenovergestelde effect. Miljoenen mensen raken
India wordt sinds de onafhankelijkheid geteisterd geïnspireerd Hazare’s strijd tegen corruptie en gaan
door corruptie die almaar erger en erger lijkt te de straat op. Overal in India komen mensen van alle
worden. Binnen alle lagen van de overheid is beroepen, van ambachtslieden tot aan advocaten,
corruptie tot diep in de wortels doordrongen. de straat op om geweldloos te protesteren. Overal
Vooral de laatste jaren ziet men vaker dat het volk in India worden de massaprotesten met agressief
wordt geteisterd door corrupte politiemannen, geweld uit elkaar geslagen en worden op de eerste
ambtenaren en zelfs politici. Het dieptepunt dag alleen al 1300 mensen gearresteerd.
is tijdens het afgelopen jaar, wanneer de
parlementariërs worden bezoedeld door een reeks In de gevangenis gaat Hazare door met zijn strijd en
van schandalen, wat leidt tot politiek gekibbel. zet zijn hongerstaking zelfs onder de erbarmelijke
Hierdoor vertraagt het proces op het gebied van omstandigheden voort. Dankzij de media komt
landbouwhervormingen sterk met als gevolg een het hele land hierachter en worden de protesten
grote schaal van ondervoeding onder het volk. De ondanks de politieoptredens steeds heviger en
73-jarige Anna Hazare heeft genoeg van al deze massaler. Zelfs vanuit de gevangenis houdt Hazare
ellende, die maar niet lijkt te stoppen, en besluit een inspirerende toespraak voor het oog van
er iets tegen te doen. Het is tijd dat Bharat bevrijd miljoenen landgenoten die massaal hun steun
betuigen. Overal in Bharat zie je mensen op straat
wordt van al deze ellende.
met de traditionele Indiase hoed op met de tekst ‘I
“India wordt niet bedreigd door dieven, maar door am Anna (ik ben Anna)’ erop. De massaprotesten,
degenen die onze belangen moeten dienen”, voornamelijk die van de studenten, groeien met
aldus Hazare. Hazare besluit een hongerstaking het uur en steeds meer mensen doen samen met
te beginnen om zo aandacht te trekken voor dit Anna mee aan de nationale hongerstaking. Op 19
verschrikkelijk maatschappelijke probleem. De augustus krijgen de politici het zo benauwd dat
Sangh Kiran September 2011
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Hindu Nieuws
ze de politie bevelen Hazare uit de gevangenis te
ontslaan. Hazare, die dan al 3,5 kilo heeft verloren,
zet zijn strijd onder het oog van tienduizenden
mensen voort op het Ramlila-plein in Delhi.
Hazare dreigt te vasten tot de dood, tenzij het
parlement voor 30 augustus op zijn eisen ingaat.
Hazare wil dat zijn versie van de anti-corruptiewet
voor deze datum wordt aangenomen. In
deze wet staat namelijk dat, naast de gewone
overheidsdienaren, ook de rechterlijke macht,
de ministers en zelfs de minister-president
hard aangepakt kunnen worden, wanneer ze
worden verdacht van corruptie en dat ze zich
moeten verantwoorden voor een anti-corruptie
ombudsman. De massaprotesten groeien uit
tot een ware onafhankelijkheidsstrijd. Een
onafhankelijkheidsstrijd tegen corruptie, tegen
de verwaarlozing van het volk door de overheid
en tegen alles wat in India op dit moment uit de
hand loopt. Sinds zijn vrijlating heeft Hazare zijn
campagne verder uitgebreid. Hij belooft ook te
vechten voor de rechten van de boeren, voor de
hervorming op het kiesstelsel, dat achterhaald is,

en tegen willekeurige grondwerving. “Deze strijd
stopt niet bij de anti-corruptiewet alleen,” aldus
Anna Hazare. Woensdag 24 augustus wordt de
regering nog verder in het nauw gedreven. De
Indiase politie arresteren vier coalitieleden die
verdacht worden van stemmen kopen tijdens de
verkiezingen van 2008 om deze regering aan de
macht te houden. Hazare’s hongerstaking heeft
hierdoor de door schandalen geplaagde Indiase
regering van Manmohan Singh (de premier) nog
verder in verlegenheid gebracht, met als gevolg
nog hevigere protestacties.
Op 28 augustus 2011 is het dan eindelijk zover. De
regering ziet eindelijk in dat je misschien wel een
paar mensen een tijdje voor de gek kan houden,
maar niet een heel volk en niet voor altijd. Om nog
meer vernedering te voorkomen, stemt de regering
op deze dag toe met de anti-corruptiewet van
Hazare. Hazare neemt voorlopig genoegen met
deze beslissing en eindigt zijn hongerstaking door
een glas sap van een 5-jarig meisje aan te nemen.
“Het is maar een halve overwinning. Volledige
winst komt nog,” aldus Anna Hazare.
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Varg 2011
Zondag 24 juli. De Shikshaarthis stromen langzaam
binnen in het prachtige Kruithuis te Delft, dat voor
de komende 7 dagen hun Varg Sthaan zal zijn.
Nadat de Shikshaarthis over de kamers zijn verdeeld
en ze even kennis met elkaar hebben gemaakt,
begint om 6 uur de eerste Dhwaj Aarohan van
deze Varg, met Arvindji als Mukhya Shikshak. Na
Dhwaj Aarohan is er een welkomstwoord en een
rondleiding door de Varg Sthaan, waardoor de
Shikshaarthis zich al snel thuis voelen. Na de
rondleiding nemen ze deel aan een korte
Charchaa (discussie), zodat men zich makkelijker
in groepsverband aan elkaar kan voorstellen en
met elkaar kan kennismaken. Uiteindelijk wordt
deze interessante dag afgesloten met heerlijke
Bhojan, klaargemaakt door de Prabhandak
Vibhaag.
Tijdens de gehele Varg hebben alle Shikshaks
(leraren) een eigen taak en zijn ze net als de
Shikshaarthis ingedeeld in groepen. Zo verzorgt
Wiereenji de Bouddhieks, Abhimanyuji de
Shaririek, enz. Jainji, Avinashji, Rajeevji en Akashji
maken allen deel uit van de Prabhandak Gan. Zij
hebben als taak het klaarmaken en uitdelen van
de Bhojan, het netjes houden van de Varg Sthaan,
het houden van Suraksha (beveiliging), zodat er
geen ongenodigde gasten binnenkomen en het
verzorgen van de Shikshaarthis als ze bijvoorbeeld
een paar schrammen krijgen tijdens de Khel.

bij het stukje bos om het kleine meer en een derde
Gan krijgt Bouddhiek in het gebouw. Doordat men
afwisselt, kan men snel en efficiënt te werk gaan.
Bij Sharierik leert men verschillende dingen. Zo
wordt er gedaan aan Dand, Ni-yuddha, Wyayaam
Yoga en Samta. Bij Bouddhiek leer je over de
verschillende Amrit Vachan en Mahapurush,
bijvoorbeeld over Chanakya. Om het voor de
Shikshaarthis wat makkelijker te maken krijgt
iedereen op de eerste dag een Sangh Shiksha
Varg File. Dit is een syllabus waarin veel informatie
staat over de Varg. Zo vind je daarin naast het
dagprogramma ook de Geet en Amrit Vachan die
behandeld worden.
Tijdens de Varg is het de bedoeling dat de
Shikshaarthis zoveel mogelijk leren over Bouddhiek,
Shaririek en om zo goed mogelijk samen te werken.
Om de Shikshaarthis zo goed mogelijk naar niveau
in te delen, wordt men ingedeeld in drie groepen.
De eerste groep is de Prathmiek Gan. In deze groep
komen de Shikshaarthis die voor het eerst naar de
varg zijn gekomen en vooral kinderen die nog niet
zoveel weten over Bouddhiek en Shaririek. In de
Prathmiek groep leert men dus alleen de basis.
De tweede groep is de Pravesh Gan. In deze
groep komen Shikshaarthis die al wat langer naar

Van maandag 25 juli tot en met donderdag 28 juli is
het programma nagenoeg hetzelfde. De Shikshaks
beginnen elke dag al om 5 uur en de Prabhandak
begint dan al met het klaarmaken van de thee en
het ontbijt. Om 6 uur worden de Shikshaarthis
wakker. Nadat iedereen zijn tanden heeft gepoetst
en zich heeft omgekleed, begint het programma
met Praarthna en de Ekaatmata Stotra. Vervolgens
worden de verschillende Gans (groepen) verdeeld
over de Varg Sthaan. De ene Gan doet Sharierik
langs het kleine kanaaltje, de andere Gan doet Khel
Inmiddels is er al een mensenrechtenrapport verschenen over Kashmir.
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Varg 2011
het examen wordt iedereen getoetst op wat hij
allemaal heeft geleerd. Zo wordt iedereen getoetst
op Sharierik, Bouddhiek, discipline en gedrag. In
de zaal is het muisstil wanneer men het Bouddhiek
examen maakt. Je kunt zelfs een speld horen vallen.
De laatste avond wordt natuurlijk afgesloten met
allerlei originele spelletjes die we gezamenlijk doen
De derde groep is de Praveen Gan. In deze groep en afsluiten met het zingspel ‘Antaakshari’.
komen Shikshaarthis die al lang naar Shakha
komen en meer willen leren dan de basis en de De volgende dag zit iedereen in spanning te
Pravesh-stof. In de Praveen Gan leert men de wachten op de uitslag, ook de Shikshaks. De uitslag
moeilijkste Shaririek stof, hierin wordt alle kennis is verbazingwekkend. Bijna iedereen is geslaagd.
van Prathmiek en Pravesh toegepast. Wanneer Velen hebben ook nog een zeer goed cijfer. Kijkend
je de Praveen goed hebt afgerond, heb je veel naar de Shikshaks zie je dat ook zij zeer trots zijn op
kennis over Bouddhiek, Sharierik en Sangh. Dit de Shikshaarthis. Na deze feestvreugde is het tijd
betekent echter niet dat je alles al weet. Vandaar om de ouders te ontvangen. Terwijl de Prabhandak
dat de Shikshaarthis altijd worden aangespoord snel het eten klaarmaakt en de Shikshaks de ouders
om zichzelf nog verder te ontwikkelen. Je moet verwelkomen, bereiden de Shikshaarthis nog een
nooit alleen bij de basis blijven, maar jezelf altijd laatste keer hun Pradarshan (demonstratie) voor.
verder ontplooien. Zoals een oude gezegde luid: Tijdens de voorstellingen zie je hoe trots de ouders
zijn op hun kinderen, die laten zien wat ze allemaal
van stilstand komt achteruitgang.
in huis hebben. Na de voorstelling is het tijd voor
De één na laatste dag krijgt iedereen wat meer vrije een heerlijke maaltijd, gevolgd door de afsluiting
tijd. De bedoeling is hierbij dat de Shikshaarthis waarin Aroenji het woord voert en de ouders en
zelf leren hun tijd zo verstandig mogelijk in de de Shikshaarthis bedankt dat ze ondanks hun
delen. Op deze één na laatste dag krijgt iedereen zomervakantie toch naar de Varg zijn gekomen.
de mogelijkheid om zijn zwakke punten weg te Tijdens de Varg hebben de Shikshaarthis laten zien
werken. Zo zie je dat iemand die wat zwakker is in dat ze heel veel in hun mars hebben en we hopen
Bouddhiek, samen met anderen, vragen is gaan hierbij dus ook om iedereen volgend jaar weer te
stellen aan de Bouddhiek Shikshaks, bijvoorbeeld zien, zodat we allemaal nog meer kunnen leren en
aan Wiereenji. Ben je minder goed in Sharierik, dan ons nog verder kunnen ontwikkelen.
ga je naar Abhimanyuji. Zo is iedereen zich op deze
dag hard aan het voorbereiden op het examen, dat Namaskaar,
de volgende dag zal worden afgenomen. Ondanks
dat de Shikshaarthis hier veel vrije tijd krijgen, kiezen Rajeev Lachmipersad
ze er toch voor om al hun tijd zo nuttig mogelijk te Skand Shakha
gebruiken. Dit maakt de Shikshaks heel blij, omdat Prabandhak Varg 2011
ze zien dat hun leerlingen goed hun best doen.
Shakha komen en die de basis van de Shaririek en
Bouddhiek al goed beheersen. Zij leren dus naast
de basis wat meer. Zo kunnen zij bijvoorbeeld bij
Padvinyaas naast de basis ook de Visthalaantar en
de Sthalodeen. Alle basisstof wordt hier toegepast
voor verdere ontwikkeling van de Shikshaarthis.

Op de laatste dag is het dan zover. Iedereen zit
in spanning te wachten op het examen. Tijdens
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s'g#n me' xiKt hw
Eenheid is kracht

Hierin staat beschreven wat de mensenrechtensituatie is in het gebied.

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

Sasangasan
Sasang betekent konijn. Bij deze asan neem je de houding van een konijn aan.
Voordelen
• Houdt de schouders, armen, rug en ruggengraat soepel.
Uitvoering
1. Begin in Sam Sthiti. In deze houding sta je rechtop met je benen en
voeten bij elkaar en je armen langs je lichaam.
2. Kniel neer en pak je hielen stevig vast.
3. Buig langzaam naar beneden. Zorg ervoor dat je voorhoofd tegen je knieën raakt en je kruin op de
grond rust. Adem tijdens het buigen uit.
4. Houd deze houding ongeveer 10 seconden vast.
5. Kom weer langzaam omhoog en laat je hielen los. Adem tijdens het opkomen in.
6. Kom terug in Sam Sthiti.
Paschimottanasan
Utan betekent intense strekking. Bij deze asan strek je de benen en rug volledig.
Voordelen
• Stimuleert de gezonde werking van de spijsverteringsorganen en
de nierfunctie;
• Houdt het hart gezond.
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. Buig je lichaam naar voren vanuit je heupen, terwijl je de benen gestrekt houdt. Breng je borstkas
naar je knieën en houdt je voeten vast.
3. Probeer je rug zo gestrekt mogelijk te houden zonder je benen te buigen bij de knieën. Houd deze
positie ongeveer 10 seconden vast.
4. Richt je bovenlichaam weer langzaam op.
5. Kom terug in Samtal Sthiti.
Sangh Kiran September 2011
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Amrit Vachan
. . . . is gratis, maar onbetaalbaar.
Je kunt het niet in je bezit hebben, maar wel gebruiken.
Je kunt het niet houden, maar wel besteden.
Als je het eenmaal kwijt bent, dan krijg je het nooit meer terug.
Stel je eens voor dat er bank bestaat die je iedere ochtend een rekening met € 86.400,- geeft. Er zijn wel
een paar regels die door de bank gesteld worden. Je mag namelijk geen banktegoed meenemen van de
ene naar de andere dag. Schuld maken is niet toegestaan. Iedere avond wordt het deel dat je niet hebt
gebruikt gewist en de volgende dag begin je weer met een nieuwe rekening. Wat zou je doen als dit zo
was? Waarschijnlijk zou je iedere cent van de rekening proberen op te nemen.
In werkelijkheid hebben wij allemaal zo een bankrekening. De naam van de bank die zo werkt is ‘Tijd’.
Vul dit in op de puntjes in de citaat hierboven en lees het geheel opnieuw. Elke ochtend krijg je 86.400
seconden. De tijd die je vandaag niet goed gebruikt hebt, kun je niet gebruiken op een andere dag.
Iedere volgende dag krijg je weer precies evenveel seconden. Alle overgebleven tijd, die je niet nuttig
hebt gebruikt, raak je voor altijd kwijt. De waarde van deze overblijfselen is het verlies dat je maakt.
Je kunt niet teruggaan, je leeft in het heden en je maakt gebruik van de tijd die je vandaag hebt gekregen.
Investeer het daarom op zo een manier, dat je later het meest terug krijgt in de vorm van gezondheid, geluk
en succes. Wat je verliest is namelijk het deel dat je niet geïnvesteerd hebt in iets goeds. Een investering
is een opoffering die je maakt voor een doel dat je pas veel later in de toekomst zult bereiken als je er
goed aan werkt. Tijd doorbrengen met vrienden is een goede investering voor hechte vriendschappen.
Doe je dit echter teveel, dan zal je school eronder kunnen lijden. In zo een situatie heb je niet genoeg
geïnvesteerd in een succesvolle toekomst.
Alle tijd die je ergens aan besteedt offer je dus als het ware op. Of je het voor iets goeds hebt opgeofferd
(dus of je een goede investering hebt gedaan) is een tweede vraag. Spelletjes spelen en televisie kijken is
leuk op zijn tijd, maar misschien heb je later meer voordeel aan het lezen van een goed boek of het leren
van iets nieuws. Als je je tijd slecht hebt geïnvesteerd, dan heb je het dus eigenlijk besteed aan zaken
waar je later geen (of weinig) profijt van zult hebben.
Probeer daarom bij alles wat je doet jezelf af te vragen of dit een goede investering is. Is dit de beste
manier waarop ik mijn waardevolle tijd kan besteden? Zal dit bijdragen aan mijn gezondheid, geluk of
succes in de toekomst? Soms lijkt het op dit moment alsof iets belangerijk is en je gelukkig maakt, maar
op lange termijn hoeft dat helemaal niet zo te zijn.
Uiteindelijk zul je leren dat een goed balans van activiteiten het meeste oplevert voor je toekomst. Leer
jezelf vanaf nu al iedere dag, ieder uur en iedere minuut goed te besteden, zodat je later nooit spijt zult
hebben van je investeringen. Tel niet ieder uur van je dag, maar laat ieder uur van je dag tellen.
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Balsaagar samaaj hove
bls;gr sm;j hove') rivsm;n jgme' sohe'_

Balsaagar samaaj hove, ravisamaan jagame sohe.

s'kLp kre' m;nsme') svRSv ilye h;qo' me'_
.Um;t; ke cr,o' me') apR, kr hm im$ j;ve'_
bls;gr sm;j hove')

Sankalp kare maanas me, sarvasva liye haathome.
Bhoomaata ke charano me, arpana kara ham mit jave.
Balsaagar samaaj hove.

h;qo' me' h;q imle ho) údyo'se údy ju@¹e ho_
EeKy mN] mu% me' int ho) sTk;yR hetu sb a;ve'_
bls;gr sm;j hove')

Haatho me haath mile ho, hridayo se hriday jure ho.
Aikya mantra mukh me nit ho, satkaarya hetu sab ave.
Balsaagar samaaj hove.

VyiKt VyiKt k; anux;sn) blv;n sm;j icr'tn_
jyvw.v k; a;Xv;sn) yh pirvtRn ifr l;ve_
'
bls;gr sm;j hove')

Vyakti vyakti ka anushaasan, balvaan samaaj chirantan.
Jayvaibhav ka aashvasan, yah parivartan phir lave.
Balsaagar samaaj hove.

jnsev; éXvr.iKt) j;gOt ho sm;j xiKt_
इsme' hI jIvnmuiKt) ab jIvn Õt;qR hove_
bls;gr sm;j hove')

Janseva ishvarbhakti, jaagrit ho samaaj shakti.
Isme hi jeevanmukti, ab jeevan kritaarth hove.
Balsaagar samaaj hove.

Betekenis
Laat de samenleving sterk zijn, laat zij glanzen als de zon.
Laten we een plechtige belofte maken ter wille van de mensheid, om ons te offeren aan de voeten van
Moeder Aarde. Laten we onszelf volledig wijden aan onze plicht.
Laten we onze handen ineenslaan en onze gedachten elkaar ontmoeten. Het lied van de Eekta (eenheid)
zal altijd op de top van onze tong zijn (we zullen het altijd zingen). Laten we samenkomen voor deze
nobele taak.
Door het ontwikkelen van persoonlijke discipline, wint de gehele Samaadj (samenleving) aan kracht. Want
alleen dit zal ons leiden naar de overwinning en naar voorspoed. Alleen zo brengen we een verandering
in de maatschappij.
Het dienen van mensen is gelijk aan het dienen van Bhagwaan. Alleen zo zullen we de maatschappij laten
ontwaken en kracht inspreken. Dit zal nu de enige Moksha (verlossing) en tevredenheid voor mij zijn.

Meer informatie is te vinden op www.ghrd.org.
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Soechna
•

Op donderdag 6 oktober is het Vijaya Dashmi. Dit is de dag waarop Shri Raam Ravan heeft verslagen.
In het weekend van 7 t/m 10 oktober zal deze Utsav (feestdag) gevierd worden in de Shakha’s.

•

Op zondag 16 oktober vindt de ‘Khel & Mahakhel Divas’ plaats van 13.00 - 17.00 uur in Sporthal
Ockenburgh te Den Haag. Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met de
Mukhya Shikshak van uw Shakha.

•

Van woensdag 19 t/m zaterdag 22 oktober vindt de ‘Samiti Shiksha Shibir’ plaats aan het Alberdingk
Thijmplein 34, 2524 CZ te Den Haag. Het programma begint op 19 oktober om 9.00 uur en eindigt op
22 oktober om 19.00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Oplossingen Puzzels & Raadsels
1. Shivaji
2. Mangal Pandey
3. Rani Lakshmibai
4. Bhagat Singh
5. Doctor Keshav Baliram Hedgewar
6. Swami Vivekanand
7. Chandrashekhar Azad
8. Nivedita
9. Rani Chennamma

